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l mes de maig, Mes de les Famílies, ha arribat farcit d’activitats, en format virtual i presencial,
coincidint també amb la fi de l’estat d’alarma i un aixecament de força restriccions i reobertura
de l’activitat. Preveient aquesta represa, des dels diferents serveis municipals s’està treballant
també en altres programes, com el cicle de “Contes als barris”, en el marc del segell de Vila Jugable,
o els casals d’estiu Fakaló, perquè nens i nenes del municipi en puguin gaudir. I perquè no tot és oci
i perquè al Masnou l’educació ens mou, us convido a inscriure-us a la jornada participativa per a
l’elaboració del Pla educatiu del municipi, que tindrà lloc ja al juny.
En el Ple extraordinari celebrat el 6 de maig per fi vam poder utilitzar part del romanent de què
disposa l’Ajuntament del Masnou, uns dos milions quatre-cents mil euros que permetran reforçar
les polítiques públiques al Masnou. El pressupost aprovat per al 2021 va tenir l’inconvenient de la
disminució d’ingressos per part de l’Ajuntament, fruit de la crisi i la regressió econòmica que vivim.
Com ja vaig anunciar al seu moment, el romanent que havia generat l’Ajuntament (i que l’Estat
al seu dia no va deixar que s’utilitzés) ara ens serveix per equilibrar aquesta situació. Però també
serà útil, i molt especialment, per reforçar les polítiques socials en àmbits com els serveis socials,
l’habitatge, l’educació o el lleure. Alhora, és una aposta per l’agenda verda, la posada en marxa de
l’empresa pública municipal i tot el que té a veure amb la millora de la mobilitat, o per reforçar el
suport a l’emprenedoria i el teixit comercial, especialment en aquells sectors més afectats per la crisi
sanitària. També ens serveix per fer un primer pas amb un pla d’ocupació local que tindrà continuïtat
amb recursos per a l’any 2022. Aquesta millora pressupostària ens permetrà respondre, dins de les
possibilitats d’un ajuntament, a aquesta crisi sanitària, social i econòmica que estem vivint.
Malgrat que ja no hi ha estat d’alarma ni toc de queda, la pandèmia encara hi és. Per tant,
continuem actuant amb responsabilitat, per bé que, afortunadament, de mica en mica puguem
reprendre la normalitat.
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Diversió en família
El mes de maig s’omple de propostes familiars per passar-ho bé mentre
s’espera a l’estiu

E

l paper fonamental de les
famílies en l’educació dels
fills i filles des de la primera
infància és indiscutible. Tot i
que el concepte de família s’ha
transformat les últimes dècades
i ha evolucionat d’acord amb
les tendències mundials i els
canvis demogràfics, les Nacions
Unides consideren que la família
constitueix la unitat bàsica de la
societats. Per aquest motiu, l’any
1993 va declarar el 15 de maig com
el Dia Internacional de les Famílies.
Per commemorar-lo, un any més,
l’Ajuntament ha tornat a oferir
als masnovins i masnovines
diferents propostes perquè en
gaudeixin amb tota la família.
La programació del Mes de les
Famílies, que s’estén al llarg de tot
el maig, inclou tallers, xerrades,
espectacles i activitats esportives.
Algunes activitats són presencials
i, d’altres, telemàtiques.
L’aforament a les activitats
presencials és limitat per
poder garantir les mesures
de prevenció de la COVID-19
i totes les activitats estaran

subjectes a canvis, modificacions
o cancel·lacions si la normativa
sanitària ho requereix. Totes les
propostes són gratuïtes, però les
places són limitades i també cal
fer inscripció prèvia a
www.elmasnou.cat.
En el moment de tancar aquesta
edició encara quedaven pendents
algunes de les activitats incloses
en la programació:
EMOCIONS EN FAMÍLIA
Dimarts 18 i 25 de maig, a les 18 h.
Taller telemàtic. Sessions formatives
sobre educació emocional. A càrrec de
Tseotse. Impartit per Glòria Ortiz.
GERMANS, GELOSIA I COMUNICACIÓ
Divendres 21 de maig,
a les 17.30 h, a Can Malet (2a planta).
Xerrada. A càrrec de Maria Goday.
TOT SOBRE LES VACUNES, I MÉS...
Dimecres 26 de maig, a les 17.30 h,
a Can Malet (2a planta).
Sessió informativa sobre les vacunes.
A càrrec del Centre d’Atenció Primària
(CAP) El Masnou. Impartida per Sílvia
Bernàrdez, infermera pediàtrica.
ACTIVITATS ESPORTIVES
EN FAMÍLIA
Diumenge 30 de maig, a les 10 h,
a la platja, davant la rotonda del
Masnou-Alella.

Surf, surf de rem i big SUP. A càrrec de:
Maresme Waves. Hi haurà diferents
torns.

> Juny, un mes ple de contes
El poder sociabilitzador dels
contes és la premissa sota la
qual al llarg de tot el mes de juny
tindran lloc diverses trobades
arreu del municipi
amb un mateix
propòsit: explicar
contes. El conte, en
aquest cas transmès
oralment, és un
vehicle educatiu
a través del qual
es transmeten als
infants valors i
sentiments.

sorgeixen entre els infants, ajudar
a compartir, a respectar o a la
creació de vincles familiars.
Al juny, al Masnou s’han programat
sis sessions de contacontes en
diferents punts del municipi en
què els narradors i narradores us
transportaran al món imaginari de
les seves històries.

A més d’ajudar a
desenvolupar el
llenguatge, estimular
la imaginació i tenir
la capacitat d’obrir
la porta a la lectura,
el contes poden
contribuir a moltes
altres coses, com
ara resoldre els
petits conflictes que

Lleure a l’estiu
Fakaló, un munt d’activitats d’oci per a infants i joves

E

l Fakaló d’aquest estiu
oferirà diferents opcions
d’oci, esport i diversió per als
infants i joves del Masnou. D’una
banda, el casal per a nens i nenes
d’entre 3 i 12 anys i, de l’altra, el
campus esportiu, per als nascuts
entre els anys 2005 i el 2011.
Les activitats del casal aniran del
20 de juny al 30 de setembre, i les
del campus s’estendran al llarg del
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juliol en dues quinzenes (del 5 al
16 i del 19 al 30 de juliol).
Com l’any passat, s’adoptaran
mesures preventives davant la
pandèmia de la COVID-19 i es
repetirà la formula endegada a
l’edició anterior, l’estiu de 2020,
que va validar la bona acollida
de la gestió d’aquests casals
a càrrec del teixit associatiu
masnoví en col·laboració amb

l’Ajuntament del Masnou. Ben
aviat es podran consultar els
detalls de cada casal en un fullet
informatiu.
> Ajuts per a l’assistència
als casals
Enguany també s’ha previst una
línia d’ajuts que, a diferència de l’any
passat, no es donaran a les entitats,
sinó que seran per als infants, per

la qual cosa serà cada família qui
haurà de fer la sol·licitud d’ajut.
Es pot obtenir un ajut per infant
per import de 50, 65 o 75 euros i,
tal com estableixen les bases i la
convocatòria, que previsiblement
s’obrirà a principis de juny, s’han
establert uns requisits per poder
ser-ne beneficiari:
T enir entre 3 i 12 anys i/o cursar
de P3 a 6è de primària, el dia de

EN PORTADA
d’aquests ajuts i el procés per
tramitar-los.
>N
 ovetats en les inscripcions
del campus esportiu

El Fakaló facilita propostes d’oci per als més joves cada estiu. CEDIDA
la publicació de la convocatòria
d’aquests ajuts al BOPB.
Estar empadronat al municipi
del Masnou.
Que el nivell de renda
mensual brut (corresponent
als ingressos íntegres) de la
unitat familiar no superi els
3.000 euros del darrer període
impositiu tancat.

 o estar afectats per cap de
N
les prohibicions contingudes
a l’article 13 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de
subvencions.
A www.elmasnou.cat podreu
consultar un document que resol
les preguntes més freqüents
sobre els criteris d’obtenció

El campus esportiu es durà a
terme, bàsicament, a les pistes i
la piscina del Complex Esportiu
i a les platges del Masnou. Amb
caràcter general, la inscripció
començarà el 8 de juny, però,
per acollir-se a les bonificacions,
caldrà estar empadronat al
Masnou i fer la inscripció del 25
de maig a les 00.01 h al 6 de juny
a les 23.59 h, o fins a exhaurir
places:
 onificació del 25% per a les
B
inscripcions dels infants i joves
que estiguin empadronats al
Masnou.
Bonificació del 10% sobre el
preu de bonificació del 25% per
a les inscripcions dels infants i
joves de famílies nombroses i
monoparentals empadronades
al Masnou.

El màxim d’inscripcions per cada
quinzena és de 170, i d’aquestes,
40 són amb menjador. En funció
de les mesures i restriccions que hi
hagi vigents al mes de juliol a causa
de la pandèmia per la COVID-19, el
nombre màxim d’inscripcions pot
variar, ja que s’haurà de complir la
ràtio requerida per les autoritats
competents.
Aquest any les inscripcions
del campus es faran totes en
línia al web esports.elmasnou.
cat. Si algú no té possibilitat de
connectar-se a Internet, pot
trucar al Complex Esportiu, al 93
557 18 60, i demanar cita prèvia i
immediatament se li donarà hora
per fer-la presencialment.

AJUTS

Als casals del Fakaló es podrà
obtenir un ajut per infant per
import de 50, 65 o 75 euros si
es compleixen els requisits per
poder ser-ne beneficiari

Aliança amb la Fundació La Calàndria i Ohana Cooperativa
per donar suport psicològic a infants i adolescents
L’Ajuntament derivarà els casos en què detecti seqüeles emocionals derivades
de la pandèmia

L

’Ajuntament del Masnou,
la Fundació Privada
La Calàndria i Ohana
Cooperativa han signat un
conveni de col·laboració que té
com a objectiu la prestació de
suport psicològic i emocional
a infants i adolescents del
municipi, i a les seves famílies,
per ajudar-los a fer front a
les seqüeles emocionals
provocades per la pandèmia de
la COVID-19.
Mitjançant aquesta aliança,
cadascuna de les parts

s’encarrega de col·laborar
amb les altres per fer-ho
possible. La Cooperativa
Ohana aportarà professionals
que s’encarregaran de tractar
infants i adolescents. A més de
coordinar el servei, hi aportarà
el 33,4% del cost. La Fundació
Privada La Calàndria es fa càrrec
del 66,6% restant (fins a un
màxim de 4.500 euros).
Al seu torn, l’Ajuntament derivarà
a Ohana els casos en què es
detecti aquesta necessitat,
a partir dels informes i les

valoracions que faci l’equip tècnic
dels Serveis Socials municipals
i tenint en compte la situació
socioeconòmica de les famílies.
Alhora, farà el seguiment
de l’evolució dels casos i
contractarà una assegurança de
responsabilitat civil que cobreixi
tots els participants en el projecte
de suport psicològic. Totes tres
parts constituiran una comissió
tècnica de seguiment.
Aquest pacte dona continuïtat al
servei de gestió emocional que
va posar en marxa l’Ajuntament

el maig de l’any passat, per
donar resposta als problemes
emocionals i relacionals
detectats en algunes famílies
arran del confinament.
Es considera prioritari continuar
fent el seguiment de les famílies
que necessiten un tractament
més prolongat en el temps,
ja que la situació actual de
la pandèmia està agreujant
l’estabilitat emocional de moltes
persones. En d’altres casos, les
intervencions es fan de forma
puntual i segons les necessitats.
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El Masnou es dota d’un Pla local de joventut
per als propers quatre anys
El Ple de l’abril també aprova els estatuts de la nova societat mercantil local

E

l Ple del 22 d’abril va aprovar,
inicialment, el Pla local de
joventut per al període
2021-2024, una eina que defineix
les línies d’actuació dels propers
quatre anys per desplegar
polítiques de joventut al municipi.
El document es va validar amb els
vots a favor de l’Equip de Govern
(ERC i PSC, 12 vots), en contra de
la CUP (1 vot), i les abstencions de
Fem Masnou (3 vots), JxCAT-Units
(3 vots) i Cs (2 vots). Les bases
d’aquest Pla han estat la diagnosi,
el disseny, la implementació i
l’avaluació, i el regidor de Cicles
de Vida, Sergio González, va
qualificar el resultat de “realista,
transversal i amb voluntat de
millorar la qualitat de vida del
col·lectiu jove del Masnou”.
L’elaboració del Pla, de 225
pàgines, s’ha fet a partir d’una
diagnosi en què han participat
professionals de diferents àrees
de l’Ajuntament, representants
polítics i, com no podia ser
de cap altra manera, els i les
joves del municipi. A partir de
l’anàlisi de dades qualitatives
obtingudes en sessions de
treball i enquestes a aquests
col·lectius, “s’ha elaborat un pla
ambiciós, sostingut per tots els
departaments del consistori, que,
de forma transversal, dins les
seves accions, també inclouen
les persones joves”. Així ho va
explicar el regidor, que va afegir
que “els seus eixos principals de
treball són: l’acompanyament
i el creixement integral de les
persones joves, per augmentar el
seu grau d’autonomia i facilitarlos el camí cap a l’emancipació; la
transformació social, per garantir
la cohesió i el dret social per
assolir una millora de la qualitat
de vida de les persones joves del
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municipi; i la promoció d’un altre
tipus d’oci, facilitant l’accés a la
cultura per potenciar l’esperit
crític”. Com també va confirmar
l’edil, per a la seva elaboració s’ha
tingut en compte el Pla nacional
de joventut de Catalunya.
González va explicar les
principals conclusions extretes
de la diagnosi: “En l’àmbit de
l’esport, els i les joves fan molt
ús d’equipaments esportius del
Masnou i la pràctica de l’esport
ha d’esdevenir una eina per
adquirir valors, hàbits saludables
i habilitats físiques. En l’àmbit de
la cohesió social, hi ha un interès
de formació sobre igualtat i la
no discriminació i la voluntat
de realitzar activitats de foment
de la cohesió social. En l’àmbit
de la comunicació, cal adaptar
la comunicació municipal a
les formes de comunicació de
les persones joves. Pel que fa
a Ca n’Humet, els i les joves
estan plenament d’acord que
aquest espai ha d’esdevenir
el lloc de referència de les
persones, entitats i col·lectius
joves, una transformació que ja
ha començat dotant l’espai de
recursos demanats pels i les joves
i reformant-lo. Quant a la cultura
i l’oci, es detecta la necessitat de
més programació jove, així com
d’altres necessitats relacionades
amb l’habitatge, la salut,
l’ocupació i la formació”. En total,
el document recull 13 programes,
23 objectius estratègics i 73
accions.
Les opinions negatives sobre
aquest Pla no van trigar a arribar
després de les explicacions de
l’Equip de Govern. “Ja fa anys
que les polítiques de joventut
del consistori són un fracàs, es

fan plans, se’n compleix un 35%
i se’n fa un altre”, va dir Fèlix
Clemente (CUP). “El fracàs sembla
garantit, perquè el plantejament
és molt semblant al que s’ha
seguit fins ara: una diagnosi
en què no es valora el que ha
funcionat i el que no i el fet que
es parteix d’una anàlisi en la
qual la participació és propera
a nul·la [...]. Necessitem un pla
de joventut, però el que es
presenta avui és una continuació
maquillada del que ja hi havia”,
va afegir.
La formació de JxCat-Units
proposava una memòria
avaluadora de l’anterior Pla de
forma exhaustiva i una taula
de seguiment amb tots els
membres del partits. Ivan Ollé va
criticar el document, que, al seu
parer, incloïa fitxes per omplir,
gens específiques i sense un
pressupost definit.
“En qualsevol pla sectorial sempre
hi ha aspectes en què podem
coincidir i també pensem que
és bo que n’hi hagi un encara
que sigui per constatar que un
govern darrere l’altre incompleix
els plans de joventut aprovats.” Isa
Redaño (Fem Masnou) va parlar
de fer “un canvi de concepció
i de compromís de la classe
política amb allò que s’aprova”.
La regidora va fer referència al
poc grau de compliment dels
diferents plans i a l’ocupació
simbòlica de l’equipament de
Ca n’Humet l’any 2011 perquè
el govern d’aleshores escoltés
els incompliments del Pla de
joventut anterior.
El regidor de Cicles de Vida va
rebatre les opinions negatives i
va donar a conèixer la manca o
l’escassa participació dels grups

de l’oposició en l’elaboració del
Pla, si bé va veure amb bons ulls
moltes de les propostes que
havia fet el partit de JxCAT-Units,
malgrat que havien arribat
a mans del Govern just la nit
anterior al Ple.
Després de la seva aprovació,
aquest document se sotmet
a informació pública per un
termini de trenta dies hàbils,
perquè les persones interessades
puguin examinar l’expedient i
presentar-hi les reclamacions
i les al·legacions que creguin
convenients. Si no es produeixen,
aquesta resolució esdevindrà
automàticament definitiva sense
necessitat de nou acord plenari.
Al Ple també van prosperar dues
propostes relacionades amb el
col·lectiu jove del Masnou. D’una
banda, es va aprovar inicialment
del Reglament d’ús del parc de
patinatge i BMX amb els vots
favorables de l’Equip de Govern
(ERC i PSC, 12 vots) i Cs (2 vots), i
les abstencions de Fem Masnou
(3 vots), JxCAT-Units (3 vots) i la
CUP (1 vot). De l’altra, el conveni
de la 17a edició del Concurs
de Música Jove del Maresme
amb els ajuntaments de Cabrils,
Montgat, Vilassar de Mar, Tiana i el
Masnou, que va ser aprovat amb
el vot favorable de tots els grups
municipals a excepció de la CUP
(1 vot), que es va abstenir.
>N
 ova empresa per realitzar
serveis públics urbans
La primera empresa pública local
es dirà SUMEM, SL (Serveis Urbans
del Masnou Empresa Municipal)
i prestarà serveis públics urbans
relacionats amb la mobilitat
urbana, el manteniment de vies
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públiques, els serveis de benestar
comunitari i el medi ambient, així
com la gestió i el manteniment
d’equipaments municipals. Al
Ple de l’abril se’n van aprovar
definitivament els estatuts, es va
constituir la societat mercantil
local i se’n va nomenar el
Consell d’Administració. Tant
els estatuts pels quals es regirà
l’esmentada societat com la
decisió dels membres del Consell
d’Administració no van estar
exempts de polèmica.
Pel que fa als estatuts, el regidor
d’Impuls dels Serveis Públics,
Ernest Suñé, va esmentar la
incorporació de dues esmenes
proposades per la CUP: la
primera, relativa a la forma
d’elecció de les persones
representants del Consell de la
Vila, i la segona, a la destinació
del romanent. Amb tot, la CUP va
mostrar les seves discrepàncies
amb els estatuts, perquè no
incorporaven aspectes cabdals
assenyalats per la seva formació,
com la reinversió dels beneficis
de l’empresa i, sobretot, la creació
d’un observatori públic dels
serveis municipals. “Interpretem
que no es vol perdre el control
polític i això va en detriment
de la fiscalització per part del
poble i de la transparència”, va
dir. JxCAT-Units també es va
mostrar en desacord amb els
estatuts, perquè, segons va dir el
seu portaveu, Romà López, “han
comportat la constitució d’un
Consell d’Administració subjectiu
i controlat pel Govern”. El punt va
ser aprovat amb els vots a favor
de l’Equip de Govern (12 vots),
Cs (2 vots) i la CUP (1 vot), i les
abstencions de Fem Masnou (3
vots) i JxCAT-Units (3 vots).
El regidor d’Impuls dels Serveis
Públics va referir-se a la nova
empresa municipal com “un
projecte ambiciós que neix
amb la voluntat d’estendre
la seva proposta a molts
àmbits econòmics, amb una
visió agosarada, innovadora i
d’ampli espectre”. Suñé va oferir

SUMEM, SL

El Ple va aprovar els
estatuts, va constituir la
societat mercantil local
i va nomenar el Consell
d’Administració
explicacions sobre el procés
de l’elecció dels membres
del Consell d’Administració.
“SUMEM està composta per la
Junta General (és a dir, el Ple) i
el Consell d’Administració (nou
persones designades del Govern).”
Va explicar que l’Equip de Govern
havia suggerit als grups municipals
que aportessin noms de persones
que podien cobrir aquests llocs i
el resultat va ser que hi havia més
persones que llocs per cobrir.
A partir d’aquí, “vam estimar criteris
com l’oportunitat, el coneixement
de l’Administració i l’empresa
privada, la paritat i la diversitat”.
Candela Calle Rodríguez, Carme
Fernández i Saltor, Sílvia Folch i
Sánchez, Manel Freixa Cortacans,
Sílvia Gasca Bonafont, Arnau
González Juncà, Artur Gual i
Castellana, Jordi Matas i Claramunt,
i Ernest Suñé Nicolás són els nou
membres designats del Consell
d’Administració. Suñé es va
mostrar satisfet amb les persones
escollides, “altament qualificades
i que tenen responsabilitat en
l’empresa pública o privada”, però
el seu nomenament va comptar
amb els vots favorables de l’Equip
de Govern i els contraris de tota
l’oposició. L’oposició va ser molt
crítica, però no amb les persones
finalment escollides, la vàlua de
les quals va deixar palesa, sinó pel
procediment d’elecció, que també
va centrar una part del debat
de la sessió.
El portaveu de la CUP va parlar
de l’aplicació d’una quota de
persones a través de les quals
puguin tenir un control polític “i la
quota queda amb tres persones
proposades per ERC, dues pel PSC,

una per Fem Masnou i una per la
CUP”. Per tant, va dir, “no validarem
una proposta que està viciada des
de l’inici amb uns criteris que no
tenen gens d’objectivitat”.
“Excusatio non petita accusatio
manifesta (‘disculpa no demanada
culpa manifesta’)”, va dir Frans
Avilés, de Cs. En referència a
l’explicació del regidor, “ha dedicat
més temps a justificar el motiu
de les seves eleccions que no a la
defensa del punt de l’ordre del dia i
això ens fa pensar que les coses no
s’han fet bé”. De nou aquest partit
també va manifestar els “dubtes
raonables de si estem en una tria
de millors perfils o amb interessos
partidistes o personals”.
Romà López (JxCAT-Units) va
ser taxatiu amb el procés: “Ha
estat una pantomima i no s’ha
comptat amb l’oposició de forma
adequada.” Va assegurar sentirse enganyat, “perquè el procés
no ha anat com es va anunciar a
la comissió”. També va criticar el
Govern per no haver-se posat en
contacte amb les persones no
seleccionades ni, tampoc, amb
els proposants: “Ha estat una
manipulació flagrant i d’exercici
de força per al control absolut de
l’empresa pública.”
“Després de dos anys de treball
hauria estat fàcil trobar un
conjunt de criteris”, va dir Amadeu
Quintana (Fem Masnou). “No
entenem aquesta manca de
voluntat per arribar a un consens,
amb la desconfiança que genera
escollir persones i, després,
explicar-ne els criteris de selecció”.
Quintana també va referir-se a
la manca de voluntat per part
del Govern a l’hora de millorar
la participació del Consell de la
Vila, cosa que “no ajuda a tenir
un criteri favorable envers els
mecanismes utilitzats”.
Ernest Suñé va voler tancar el
debat de l’oposició afegint que
estava en desacord amb les
“afirmacions gratuïtes de més

d’una de les persones que han
intervingut per desdibuixar
la proposta”. I va afegir que
“les persones escollides estan
altament qualificades i donaran
compliment a les necessitats de
l’empresa”.
> La comunitat de propietaris
del Bellresguard participa en
l’audiència pública
En l’audiència pública que va
tenir lloc mitja hora abans del
Ple, es va llegir una petició de
la comunitat de propietaris del
Bellresguard. A més d’exposar
que havien presentat al·legacions
a la modificació del Pla general
d’ordenació urbanística del
Masnou en el sector de Can
Bernades, van demanar
l’ajornament de l’aprovació
provisional de la modificació,
prevista per al proper Ple, el del
maig. El regidor d’Urbanisme,
Ricard Plana, va accedir a la
petició i va dir que “la voluntat del
Govern és la del diàleg per arribar
a un consens entre tothom”.
Llegiu-ne la crònica sencera a
www.elmasnou.cat

EXPOSICIÓ PÚBLICA
 provació inicial de la
A
modificació de diverses
cartes de serveis.
Del 7 de maig al 18 de juny.
Aprovació inicial
del Pla local de joventut
2021-2024.
Del 7 de maig al 17 de juny.
Aprovació inicial del
Reglament d’ús del parc
de patinatge i BMX de
l’Ajuntament del Masnou.
Del 7 de maig al 17 de juny.
Aprovació inicial de
l’expedient número
08/2021 de modificació
pressupostària per
suplement de crèdit
i crèdit extraordinari
finançat amb romanent
de despeses generals.
Del 12 de maig al 3 de juny.
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El Ple aprova modificacions de crèdit de 2,4 milions
d’euros alliberats del romanent

E

l Ple extraordinari del
maig va aprovar dues
modificacions de crèdit
per valor de 823.500 euros i de
1.545.503,20 euros cadascuna.
Aquesta aprovació, que va
comptar amb el vot favorable
de l’Equip de Govern (ERC i
PSC, 12 vots) i de Fem Masnou
(3 vots), i les abstencions de la
resta de formacions polítiques,
permet incorporar prop de 2,4
milions d’euros del romanent
de tresoreria al pressupost per
a aquest 2021 per destinar-los a
augmentar partides afectades
per la manca d’ingressos, a nous
projectes i, també, a inversions.
Tal com va explicar l’alcalde,
Jaume Oliveras, el destí d’aquests
2,4 milions d’euros seran més de
cinquanta accions de diversos
àmbits: mesures per fer front
a la COVID-19 i per al foment
d’activitats, mesures socials,
promoció econòmica i ocupació,
serveis generals i modernització,
impuls de la nova empresa
municipal i la mobilitat, nous
projectes, i la millora de la via
pública i els edificis. “La proposta
es basa en els eixos que vam
presentar a l’inici de mandat al
Pla d’actuació municipal, amb
les incorporacions del Pla de
reactivació social i econòmica
fruit de la pandèmia, els acords
establerts en la constitució
del nou Govern amb el grup
socialista i els objectius de
desenvolupament sostenible”,
va exposar el batlle. Oliveras
es va mostrar convençut que
“aquestes mesures permetran
impulsar l’acció de govern i
assentar unes bases sòlides per
facilitar la sortida de la crisi” i va
anunciar que “el Govern ja es posa
a treballar en el pressupost del
2022 i segurament hi podrem
incorporar algun romanent més,
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especialment en l’àmbit de la
creació de l’ocupació”.
L’alcalde també va recordar que
el pressupost municipal 2021,
condicionat per la crisi sanitària,
va patir una disminució d’1,7
milions d’euros pel que fa a
ingressos i despeses. Quan va ser
aprovat, el novembre de 2020,
Oliveras va anunciar que seria
revisat de manera integral abans
de l’estiu, quan s’hi poguessin
incorporar romanents com
l’aprovat en aquest Ple. L’alcalde
va destacar tres àmbits que són
fonamentals en aquest mandat:
l’educació, l’agenda verda i la
salut. “I aquestes modificacions
de crèdit reforcen aquests pilars
bàsics que ja vam incorporar en el
pressupost del 2021”, va afegir.
Aquestes modificacions de crèdit
van comptar amb el suport de
la formació Fem Masnou. La
seva portaveu, Neus Villarubia,
en prendre la paraula va aclarir
que “aquesta no és la proposta
de romanents que Fem Masnou
hauria elaborat [...]. En general
no ens agradava, però l’hem
intentada millorar en la mesura
del possible mitjançant esmenes
realistes que poguessin ser
acceptades”. Les esmenes
d’aquesta formació incorporen
més de 100.000 euros a partides
destinades a polítiques socials “i
tenen dos objectius clars: revertir
a través dels romanents una part
de les retallades del pressupost
del 2021 respecte al del 2020 i,
d’altra banda, abordar mitjançant
polítiques públiques decidides els
efectes negatius de la COVID-19
a la nostra població”, va explicar.
Les propostes de Fem Masnou es
divideixen en quatre àmbits, els
que la formació creu que han de
ser més reforçats: la feminització
de la vulnerabilitat, els ajuts al

REFORÇ

Els 2,4 milions d’euros
s’afegeixen al pressupost
que, condicionat per la crisi
sanitària, havia disminuït
1,7 milions
lloguer, la dinamització comercial,
i les activitats per a la infància i la
gent gran. En diverses ocasions
durant el Ple, l’alcalde va agrair
aquestes incorporacions de Fem
Masnou, “que reforcen i milloren
la proposta”.
D’altra banda, JxCAT-Units, Cs i la
CUP van abstenir-se en la votació
i el seu vot va ser justificat per
diversos motius, centrats en el fet
que les modificacions d’aquest
Ple estan vinculades al pressupost
aprovat del 2021.
“Avui s’aproven inversions que
són necessàries i d’altres que no
ho són tant, i també es deixen
accions i inversions necessàries
al calaix.” Així va començar la
seva intervenció Fèlix Clemente.
El portaveu de la CUP va fer
un repàs de les “propostes i
crítiques constructives” fetes
per la formació “que no es
veuen reflectides” en aquestes
modificacions. Pel que fa a
l’habitatge, “les inversions es
limiten a ajuts del lloguer i a la
rehabilitació [...] i considerem
que les ajudes al lloguer són
necessàries, però pal·liatives,
perquè perpetuen el problema
de fons de l’habitatge”, va dir. El
portaveu va explicar que “amb
l’ajut al lloguer assegures els
guanys al propietari, però no es fa
res per solucionar la precarietat
de les llogateres”. “En tot cas —va
afegir— aquesta mesura hauria
d’anar acompanyada d’una altra,

com la contractació d’advocats
per recuperar els pisos buits que
són propietat de bancs i grans
tenidors”. Una altra inversió a
la qual va fer esment com a no
necessària actualment va ser
la renovació dels vehicles de la
Policia Local i també va referirse a la insuficient inversió en
instal·lacions esportives. Per
contra, Clemente va celebrar la
incorporació de les auditories que
es faran als serveis externalitzats
i l’ampliació de la xarxa wifi, “tot i
que arribarà amb retard”.
Frans Avilés (Cs) va justificar la
seva abstenció per dos motius:
d’una banda, el vot contrari
de la formació al pressupost
del 2021, però, de l’altra, les
incorporacions fruit d’aquestes
modificacions de crèdit “que
recullen un 80% de les demandes
fetes pel nostre grup que
demanàvem que es reflectissin
en el pressupost”. El portaveu de
la formació taronja va destacar
les següents: la renovació dels
vehicles de la Policia Local, la
prestació d’urgències socials, els
convenis per fer aportacions a
les entitats esportives, el suport
a les polítiques d’habitatge, les
subvencions als emprenedors,
actuacions de promoció de la
salut comunitària, la dinamització
i promoció comercial del Mercat i
activitats de la infància.
Per part de JxCAT-Units, el seu
portaveu, Romà López, va mostrar
el desacord amb la proposta
perquè “la quantitat utilitzada en
romanent en aquesta modificació
de crèdit és insuficient per a
les necessitats dels masnovins
i masnovines”. López va
explicar que les propostes
d’aquesta formació no havien
estat acceptades, “però volem
deixar dues coses clares per a

INSTITUCIONAL
futurs pressupostos o futures
modificacions: calen més diners
per a la via pública, les calçades i
voreres estan molt deteriorades,
i per a l’aplicació dels plans
locals, com el de joventut o el
d’habitatge, ja que moltes de les
accions que inclouen no tenen
un pressupost associat o no és
suficient per executar-les”. També
va explicar el seu posicionament
per la seva vinculació al
pressupost 2021, “ocasió en què
vam votar en contra perquè
rebutjàvem l’augment de la
despesa dels salaris destinats a
regidors i regidores del Govern”.
D’altra banda, però, “cal dir que hi
ha partides d’aquesta modificació
que sí que creiem necessàries i
que ajuden a desenvolupar el Pla
de reactivació, del qual nosaltres
som promotors”, va afegir.
Per tancar el debat, l’alcalde va
voler replicar les intervencions
dels grups municipals. “Quan
vam aprovar el pressupost de
2021 ja vaig anunciar que era
un pressupost incomplet i per
això algunes de les esmenes
que van proposar alguns
dels grups ara s’hi han vist
sortosament incorporades”, els
va dir. Quant a les inversions, va
dir que “la capacitat inversora
d’un ajuntament és limitada i,
per tant, posar noves partides
d’inversió a aquest pressupost
seria contraproduent per a la seva
execució”. En concret, es referia a
les destinades a la via pública, ja
que “el pressupost ja n’incorpora
una partida molt important”, i
va recordar que les destinades a
habitatge havien quintuplicat la
seva dotació des del 2018. “Per
a les instal·lacions esportives
tenim una programació d’aquest
mandat i, per exemple, per
als anys 2021 i 2022 tenim
finançades ja la pista esportiva de
Vallmora i l’ampliació del pavelló”,
va explicar. Finalment, va recordar
que “l’ús del romanent té unes
característiques específiques
i determinades i no tot es pot
utilitzar per romanent”.

EN QUÈ ES GASTARAN ELS DINERS DEL ROMANENT?
MESURES COVID I FOMENT D’ACTIVITATS:
70.000 €
Punt COVID i mesures de resposta a la
pandèmia (suport al procés de vacunació i
habilitació d’espais): 12.000 €
Activitats de represa i adaptació a les

mesures sanitàries: 51.000 €
Material de prevenció COVID-19: 2.000 €
Nou conveni amb el Casino del Masnou: 5.000 €
MESURES SOCIALS: 466.793 €

Increment d’ajuts socials: 60.000 €
Increment de targetes moneder
(Centre de Distribució d’Aliments La Sitja): 60.000 €
Increment de gestió del Servei d’Assistència

Domiciliària: 97.000 €
Suport psicològic per a infants
i famílies: 5.000 €
Increment del cost de gestió de les
escoles bressol (derivat dels efectes
de la COVID-19): 67.958 €
Guia de recursos per a l’accessibilitat
universal: 3.000 €
Nou conveni esport blau escolar: 10.000 €
Coeducació en l’àmbit educatiu: 15.000 €
Actualització del Pla municipal de prevenció
de drogodependències: 5.000 €
Reforç d’ajuts a les famílies pel menjador
escolar: 13.000 €
Ajuts a les famílies per a activitats
extraescolars: 40.000 €
Activitats de represa per a la gent gran: 9.000 €
Conciliació per a la igualtat: 6.500 €
Activitats per a la infància: 10.000 €
Increment d’ajuts a l’habitatge habitual:
65.335 €

Litigi amb La Nècora: 6.500 €
Litigi del Camí del Mig: 103.710 €
Adhesió a l’Associació de Municipis i Entitats

per l’Energia Pública: 2.000 €
Etilòmetre per a controls de la policia local:
16.000 €
Substitució de cotxes de la policia local:
56.000 €
Sistemes telemàtics d’atenció ciutadana:
2.000 €
Redacció i licitació del Pla de wifi públic
gratuït: 7.000 €
Ciberseguretat: 16.000 €
SUMEM (nova empresa pública)
I MOBILITAT: 815.140 €

Ampliació de capital de SUMEM: 150.000 €
Assistència externa en la creació de l’àrea

verda d’aparcament regulat: 18.150 €
Increment d’inversions en aparcaments
soterrats: 90.000 €
Inversió en estacionament d’àrea verda:
231.990 €
Nou bus híbrid: 325.000 €
PROJECTES: 236.300 €
Projectes estratègics i Next Generation
(pla de recuperació europeu): 36.300 €
Projectes urbanístics i relacionats amb

la sostenibilitat: 200.000 €
VIA PÚBLICA I EDIFICIS: 370.000 €

Millores en edificis municipals: 85.000 €
Millores a la via pública: 80.000 €
Reparació de voreres: 20.000 €
Inversions i manteniment d’escoles: 40.000 €

Telegestió dels camps de futbol: 5.000 €
PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ: 151.600 €

 eforç de subvencions a empreses
R
i emprenedoria: 54.000 €
Pla d’ocupació municipal: 41.500 €
Formació per a la millora de l’ocupabilitat en
col·lectius vulnerables i dones: 30.000 €
Dinamització i promoció comercial: 16.000 €
Dinamització del Mercat municipal: 10.100 €

Reforç en eficiència energètica d’enllumenat

públic: 20.000 €
Actuacions de manteniment i sostenibilitat
energètica: 20.000 €
Inversions de millora al Cementiri municipal:
40.000 €
Instal·lacions esportives per a cal·listènia
a l’aire lliure: 60.000 €

SERVEIS GENERALS I MODERNITZACIÓ: 259.110 €

Auditories externes de nous sistemes
de control: 20.000 €
Increment de despeses en assegurances:
17.600 €
Constitució i estudis de la societat mercantil
municipal: 12.300 €
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El Ple adjudica les concessions per a l’explotació
de les guinguetes de les platges

E

l Ple municipal extraordinari
celebrat de forma telemàtica
l’11 de maig va aprovar
l’adjudicació de les concessions
per a l’explotació de quatre de les
cinc guinguetes de les platges del
municipi. L’explotació d’una no
es va aprovar per una mancança
en la documentació aportada per
l’adjudicatari. En el moment de
tancar aquesta revista, es preveia
que es pogués formalitzar la
concessió en el Ple ordinari del 20
de maig.
Les concessions de les quatre
guinguetes es van aprovar l’11 de
maig amb els 12 vots favorables
de l’Equip de Govern (ERC i PSC),
8 abstencions (Fem Masnou,
JxCAT-Units i Cs) i 1 vot en contra
(CUP). Prèviament al debat, es va
votar l’admissió urgent d’aquest
assumpte. Va tirar endavant amb
13 vots a favor (ERC, PSC i CUP),
5 abstencions (Fem Masnou i Cs)
i 2 vots en contra (JxCAT-Units).
Aquest darrer grup només
va emetre dos vots perquè la
regidora Meritxell Blanch es va
incorporar a la sessió amb retard.
> Canvis i millores
Les noves concessions tenen una
durada de cinc anys i introdueixen
diversos canvis i millores respecte
als serveis que prestaven les
guinguetes en temporades
anteriors. També pel que fa
als requisits mediambientals,
laborals i socials que han de
complir i a l’aspecte que tindran.
Els nous condicionants dels plecs
es van aprovar al Ple del 26 de
novembre del 2020.
Tindran, doncs, nous serveis,
com els armariets que hi haurà
a disposició del públic per
dipositar-hi objectes personals.
A banda, comptaran amb
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dos lavabos accessibles per a
persones amb mobilitat reduïda
i amb canviadors per a nadons.
Alhora, hauran d’instal·lar un
espai infantil. A més, canviaran
d’aspecte i recordaran les casetes
dels antics banys de la platja.
En paral·lel, la mesa de
contractació ha tingut en compte
els plans dels licitadors per
reduir la generació de residus
i per proveir-se d’aliments
de proximitat, comerç just i
agricultura ecològica. Pel que fa
a les condicions laborals, s’han
inclòs criteris vinculats a les hores
mínimes que ha de cotitzar el
personal de les guinguetes i
s’ha valorat que es contractin
persones amb dificultats
d’inserció. Un altre canvi rellevant
és el fet que cada licitador només
podia optar a la concessió d’una
guingueta.
> Debat
Cristina Ramos, cinquena tinenta
d’Alcaldia i regidora de Transició
Ecològica i Desenvolupament
Sostenible, va exposar al Ple la
proposta de concessions. Va explicar
els motius pels quals s’ha retardat
el procés administratiu. La causa
principal han estat les al·legacions
que van presentar alguns
licitadors exclosos per la mesa
de contractació. “Han estat força
complexes”, va detallar Ramos.
Bàsicament, es van excloure
licitadors per dos motius. El
primer, perquè es va detectar
que alguns havien vulnerat el
principi de proposició única. El
segon, perquè alguns licitadors
van presentar ofertes amb valors
desproporcionats, massa elevats,
per satisfer el cànon municipal
d’explotació de les guinguetes.
La quantitat mínima que han

d’abonar són 18.000 euros per
guingueta.
La CUP va ser l’únic grup que va
votar en contra de les concessions
proposades per la mesa de
contractació. El seu portaveu,
Fèlix Clemente, tot i considerar
positives les millores introduïdes,
va lamentar que no s’acceptés la
petició de “municipalitzar una de
les guinguetes per fer una prova
pilot”. Va admetre que la CUP
les municipalitzaria totes, però
que haurien considerat suficient
que s’hagués acceptat el fet de
provar-ho. De fet, per a Clemente,
les exclusions per vulnerar el
principi de proposició única
“demostren que els serveis públics
s’han d’apartar de l’ànim de lucre”.
“S’han delatat ells mateixos [...];
ens alegrem que s’hagi detectat a
temps l’intent d’engany”, va afegir.
A banda, va assenyalar el fet que,
al final, el factor que ha marcat
la diferència en les puntuacions
hagin estat les ofertes presentades
per satisfer el cànon. “Qui paga
mana”, va concloure.
Frans Avilés, portaveu de Cs,
també va criticar decisions preses
relatives al cànon. Va demanar
que es revisés la rebaixa que es
va concedir l’any 2020 als qui
tenien la concessió d’aleshores
i així “rescabalar els imports que
s’han deixat de percebre”. “Si no,
ho posarem en coneixement de
la Sindicatura de Comptes”, va
avançar. Per a Avilés, la raó per la
qual es va rebaixar el cànon del
2020, el confinament decretat
per contenir la pandèmia, ha
quedat desacreditada, perquè
“ha estat l’any en què han tingut
una facturació més elevada”.
Sobre el procés de licitació actual,
va denunciar que no s’hagués
fet efectiu l’acord de Ple pel qual
s’hauria d’incloure un membre

de l’oposició a les meses de
contractació: “Si s’hagués complert
aquest compromís, tots els
grups hauríem estat informats
prèviament del procés i no hauríem
arribat amb 270 documents per
revisar en molt poc temps.”
Romà López, portaveu de JxCATUnits, va ampliar aquesta darrera
queixa. No ho va fer en el torn del
debat, sinó al principi del Ple, per
explicar el vot contrari del seu grup
a l’admissió urgent d’aquest tema:
“Demanem retirar el punt de l’ordre
del dia i portar-lo al Ple ordinari
de maig.”“El Govern ha dificultat
la feina de l’oposició. Diumenge
passat ens van enviar informació
molt rellevant. En poc més de 24
hores és impossible que puguem
revisar un expedient amb 270
documents”, va denunciar. L’alcalde,
Jaume Oliveras, va matisar que s’ha
estat informant els grups mentre
avançava el procés de licitació.
Ramos va afegir que calia dur-lo
al Ple amb celeritat “per obrir les
guinguetes al més aviat possible”.
Isa Redaño, regidora de Fem
Masnou, va sumar-se a la queixa:
“Ens abstindrem per no haver
tingut temps de revisar la
documentació.”Tanmateix, Redaño
es va centrar en els drets laborals
de les persones que treballen a
les guinguetes: “Tot i saber que
aquests plecs no serien la panacea,
vam votar a favor de les bases
perquè es va admetre l’esmena per
la qual s’han tingut en compte les
hores de personal contractades
legalment”. “Ara hem pogut
comprovar que totes les persones
que s’hi han presentat han obtingut
la màxima puntuació en aquest
apartat. Hem de seguir treballant
perquè els drets de les persones
treballadores estiguin al centre de
la contractació pública d’aquest
Ajuntament”, va manifestar.

SALUT

La vacunació contra la COVID-19 pren ritme

El Masnou habilita dos espais complementaris als CAP per agilitzar el procés

A

primers de maig,
el Masnou tenia un
14,2% de la població
immunitzada i un 30,7% amb la
primera dosi inoculada. Així ho
reflectien les xifres publicades
pel Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya al portal
https://dadescovid.cat/.

Les vacunacions al municipi
van començar a final de
desembre de l’any passat i,
fins al març, es feia als dos
centres d’atenció primària del
municipi, a les residències de
gent gran o a les llars en cas
de persones dependents. Al
març, l’Ajuntament va cedir

XIFRES DE LA PANDÈMIA

El portal https://dadescovid.cat
permet fer un seguiment
epidemiològic de la
pandèmia de la COVID-19
a Catalunya

l’equipament cívic Els Vienesos
com a centre de vacunació
puntual per agilitzar la
inoculació de dosis de vaccins
contra la COVID-19. L’últim dia
del mes d’abril, l’Escola Bressol
La Barqueta va començar a
funcionar també com a centre
de vacunació puntual.

Xifres actuals al Masnou¹
Grup

% Cobertura dosi 1

% Cobertura dosi 2

% Pauta completa *

96

96

96

Personal de residències

89,5

85,1

86

Personal d’Atenció Primària i Hospitalària

88,5

77,1

81

Altre personal de l’àmbit sanitari
i sociosanitari

65,3

7,8

9,8

Persones amb gran dependència

93,7

90,5

90,5

Persones de 80 anys o més

91,8

88,8

88,8

Persones de 70 a 79 anys

87,6

44

44,2

Persones de 66 a 69 anys

76,9

3,4

3,8

Treballadors essencials

66,3

0,7

1,9

Persones de 60 a 65 anys

74

5,2

7

Persones de 50 a 59 anys

9,2

2,3

2,4

Total >=16 anys

36

16,3

16,7

30,7

13,9

14,2

Persones que resideixen en institucions residencials

Total

* El criteri general és l’administració de dues dosis, però es preveuen dues excepcions:
Productes monodosi (Janssen)
Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l’administració de la primera dosi
¹Xifres recollides en el moment de tancar aquesta edició del butlletí.

Fi de l’estat d’alarma

Clou un període de més de mig any de restriccions

E

l 9 de maig va acabar l’estat
d’alarma que va posar fi a
les restriccions d’alguns
drets fonamentals establertes
des del 25 d’octubre de 2020. En
el cas de Catalunya, va quedar
anul·lat tant el confinament
perimetral com el toc de queda.

Durant el primer cap de setmana
en què va decaure l’estat d’alarma
i també, doncs, el confinament
nocturn, al Masnou no s’hi va
registrar cap incident destacable.
Sí que va caldre, però, que els
equips de neteja de l’espai públic
retiressin, el matí del diumenge 9

de maig, ampolles i altres residus
abandonats a les platges aquella
matinada.
Amb l’inici d’aquesta nova etapa
per fer front a una pandèmia
sense precedents, l’Ajuntament
del Masnou continua centrant

els esforços per combatrela i demana als masnovins i
masnovines que continuïn
complint les mesures
establertes i donant exemple
de la responsabilitat i el
civisme que han mostrat
fins ara.
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EDUCACIÓ

Al Masnou, l’educació ens mou

El 12 de juny, jornada participativa del Projecte educatiu de municipi
amb els diferents recursos de
què es disposa, per detectar les
necessitats i reptes i apuntar
possibles actuacions per donarhi una resposta conjunta entre
l’Administració i la ciutadania.

E

l 12 de juny, de 9.30 a
13.30 h, l’escola Ferrer i
Guàrdia acollirà la primera
jornada participativa del Projecte
educatiu del Masnou (PEM),
que duu per lema “Al Masnou,
l’educació ens mou”. L’objectiu del
PEM és convertir-se en l’eina per
aconseguir una mirada educativa
àmplia, transversal i al llarg de
la vida al municipi, comptant

Per aquest motiu, es convida
la ciutadania (que no
necessàriament ha d’estar
vinculada a l’àmbit educatiu
més estricte) a aquesta jornada
participativa per compartir dades,
visions i coneixements sobre
l’educació al Masnou, connectar
persones, espais i entitats que
treballen per millorar l’educació
a la vila i construir conjuntament
actuacions per millorar
l’educació mitjançant propostes
participatives, tallers, xerrades i
debats. Per controlar les mesures

sanitàries es demanarà inscripció
prèvia per garantir l’aforament.
S’habilitaran tres espais amb
tallers participatius simultanis
per recollir unes primeres idees i
crear el grup impulsor, que sorgirà
de la ciutadania i que tindrà per
objectiu desenvolupar el PEM.
A més, hi haurà activitats com
un diàleg sobre educació
entre diverses persones i
tallers participatius. La jornada
comptarà amb la presència
de l’alcalde, Jaume Oliveras; la

regidora d’Educació, Cristina
Ramos, i també es preveu la visita
d'Alfredo Vega López, diputat
d'Educació de la Diputació de
Barcelona.

LOGOTIP

Un vídeo que ha comptat amb
la participació d’una nodrida
representació de masnovins i
masnovines i també d’entitats i
associacions del Masnou servirà
per difondre la jornada i fer una
crida a la participació per refermar
el compromís del Masnou amb
l’educació. El llançament d’aquest
vídeo a les xarxes socials del
consistori es preveu que serà a
final del mes de maig.

Vol representar la idea de
diàleg i la tipografia del lema
l’ha fet l’Anna Vives, una noia
amb Síndrome de Down que
ha dedicat un any sencer a
apropar-se al món de la lletra

En el moment de tancar aquesta
edició, dies abans de la jornada,
al Consell Escolar Municipal del
25 de maig havia de tenir lloc la
presentació inicial de la diagnosi
i treball en grup sobre aquest
projecte.

PERSONES I ENTITATS QUE HAN COL·LABORAT
EN EL VÍDEO DEL PEM:

Imatges del making of del vídeo per convidar els masnovins i masnovines a la
jornada participativa. Les frases que surten al vídeo han estat proposades per
l’alumnat de diferents centres educatius del Masnou.
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Amb la participació de:
• Gent gran de Can Mandri
• Mariama Mannen
• Mariama Knyateh
• M’Barka Boufarani
• Rachid Hammich Muñoz
• Marc Blanes Tallada
• Estefanía Ortiz Cortés
• Juan Ignacio Loreto Arenas (Trenatroman)
• Imma Oliveras Ventejo
• Rafaela Manzano Doña
• Rafael Cantillo
• Esther Pich Durà
• Josep Lluís Martínez Gómez
• Consol Navarro
• Hamza Driouich Elouat
• Cecilia Solsona Sandoval
• Duna Cubells Riera
• Nora Riera Diatta
• Martina Gibson Francès
• Lila Gibson Francès
• Osiris Rodriguez Valdes
• Gladys Fernandez Couce
• Martí Renter Rubio
• Alba Pirot Blàzquez
• Maria Lligoña Blanch
• Gustavo Donato
• Ernestina Canals
• Antonio Lorente
• Max Soler Lombarte

• Ainet Igual Galofré
• Ariadna Varela Barranco
Amb la col·laboració de:
• Infants, joves i persones adultes
dels centres educatius del Masnou
• Casa del Marquès
• Can Mandri
• Centre de Formació de Persones Adultes
del Masnou (CFPAM)
• Escola Municipal de Música del Masnou
(EMMUM)
• Mercat Municipal del Masnou
• Escola bressol municipal Sol Solet
• Ca n’Humet
• Biblioteca Joan Coromines
• CAP El Masnou. Institut Català de la Salut
• Escola Rosa Sensat
• Complex Esportiu Municipal
• Ple de Cops
• Ocata Vent
• Masnou Ballet
• Blanc de Guix
• Maresme Waves
• Can Targa, Fundació Maresme
• Club de Patinatge Masnou
• Judo Rei
• Ocatrons
• Timbalers de la Marina
• FerGuSons
• Grup Motor del PEM

ACCIÓ SOCIAL

Posant el focus en la gent gran

Assentades les bases per implementar i desenvolupar el projecte Radars al Masnou
2.000 persones podrien ser possibles usuaris i
usuàries del projecte Radars al municipi.
> Tothom pot ser un radar
Els radars són els veïns i veïnes, comerços,
serveis, farmàcies, voluntaris i voluntàries...
que estiguin atents, amb una mirada sensible
i respectuosa, en el dia a dia, a la dinàmica de
les persones grans que coneixen.

La iniciativa connecta la gent gran amb els seus veïns i veïnes. SHUTTERSTOCK

E

l Masnou és un dels pobles de
Barcelona i del Maresme amb un
major índex d’envelliment (124,29%).
Gairebé 900 masnovins i masnovines de
més de 70 anys viuen sols i hi ha més de 500
nuclis familiars en què la persona més jove
té més de 70 anys. Amb aquestes xifres a
la mà, l’Ajuntament del Masnou ha decidit
implementar un projecte per detectar i
prevenir situacions de risc de les persones
grans i pal·liar la soledat no volguda, ja que
pot tenir un impacte negatiu en la salut i
la qualitat de vida d’aquestes persones. El
projecte, de nom Radars, cerca reduir el
risc d’aïllament i d’exclusió social així com
incrementar els vincles d’aquest col·lectiu
amb el poble.

Un dels elements centrals d’aquesta xarxa és
la Taula Radars, principal òrgan decisori del
projecte. És un espai dinàmic, d’intercanvi
d’informació entre veïnat, comerços, entitats
i serveis del municipi, on es dissenyen,
planifiquen i avaluen les estratègies i accions
que es porten a terme.

En el moment de tancar aquesta edició era
previst signar un conveni entre el consistori
masnoví i l’Institut Municipal de Serveis
Socials de Barcelona, creador i impulsor
d’aquest projecte. Per mitjà d’aquest acord
de col·laboració, l’Institut donarà suport
tècnic i metodològic als professionals de
l’Ajuntament del Masnou. També es preveu
rebre una subvenció de la Diputació de
Barcelona per valor 15.000 euros.

> A qui s’adreça?

El projecte s’articula mitjançant la
creació d’una xarxa de prevenció i acció
comunitària que té com a objectiu reduir
el risc d’aïllament i d’exclusió social de les
persones grans, amb la finalitat que si viuen
soles o acompanyades d’altres persones
grans puguin continuar a la seva llar amb la
complicitat del seu entorn.

Si detecten un canvi en la seva rutina diària,
ja sigui per exemple en el seu comportament
o en el seu aspecte, l’única cosa que s’ha de
fer és posar-se en contacte amb el projecte
Radars (radars@elmasnou.cat).

Aquest projecte, que és transversal, és una de les
actuacions previstes al Pla d’actuació municipal
(PAM) d’aquest mandat i que el Pla de reactivació
social i econòmica “Al Masnou, vencem la
COVID-19” ha posat encara més en relleu, fins
que ha esdevingut una prioritat. Comptarà
amb la participació tant de la ciutadania com
de l’Administració per, entre tots, aconseguir els
millors dels resultats possibles.

En línies generals, aquest projecte s’adreça
a persones més grans de 70 anys que viuen
soles i sense xarxa de suport social i/o amb
autonomia limitada; o acompanyades
d’una persona més gran de 70 anys; o
acompanyades d’un cuidador amb autonomia
limitada; o en domicilis amb barreres
arquitectòniques. Es calcula que prop de

TREBALL EN XARXA

Radars és una xarxa de prevenció
i acció comunitària que té com a
objectiu reduir el risc d’aïllament i
d’exclusió social de les persones grans
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VIA PÚBLICA

Reforma del carrer de Maria Ferrer Mosset
Aquesta via acull l’escala doble que està situada davant la porta principal de l’Escola Ocata

A

principis de maig van
començar els treballs
per reformar el carrer de
Maria Ferrer Mosset. En aquesta
via, situada just al davant de la
porta principal de l’Escola Ocata,
no hi transiten vehicles, perquè
acull l’escala doble que permet
salvar el desnivell que hi ha
entre el carrer de Bonaventura
Bassegoda i el passeig de Romà
Fabra. Conté dues escales laterals
i una jardinera central. A més de
la reforma del carrer de Maria
Ferrer Mosset, el projecte inclou
l’eixamplament de la vorera de
l’entrada del centre educatiu, al
passeig de Romà Fabra.
L’objectiu principal de les obres
és la millora de la mobilitat.
S’ampliarà la superfície de pas
per a les persones, perquè les
dues escales, que es mantindran,
guanyaran amplada. Passaran
de mesurar 1 metre a fer-ne

1,5 cadascuna. També canviarà
bastant l’aspecte de la jardinera
central, on s’ubicarà una escultura
d’homenatge als i les mestres,
obra de l’artista masnoví Jordi
Alumà i Masvidal. Al capdamunt
del carrer hi ha dos elements
que es mantindran: una font i un
arbre. Això sí, tant el til·ler com
l’escultura quedaran il·luminats
des de sota quan acabi l’obra,
gràcies als projectors que s’hi
instal·laran.
El projecte d’urbanització,
elaborat per l’arquitecte Raül
Benítez Margalef, compta amb
SUPERFÍCIE DE PAS

El principal objectiu de
les obres és la millora
de la mobilitat i per això
s’ampliarà la superfície
de pas per a les persones

V ista del carrer des del passeig
de Romà Fabra. MIREIA CUXART

tram del col·lector general del
clavegueram que es troba a sota
d’aquesta via. Es va considerar
necessari renovar-lo just abans
de la urbanització del carrer,
perquè el col·lector que hi havia
era molt antic i es corria el risc
d’haver de tornar a obrir la via
un cop reformada. Les obres
del clavegueram, executades
per l’empresa AGBAR, tenen un
cost previst per a l’Ajuntament
d’11.167,70 euros.

un pressupost de 42.404,63
euros (IVA inclòs), xifra que inclou
l’eixamplament de la vorera
de l’entrada de l’Escola Ocata
per augmentar-ne la capacitat
i reubicar els aparcaments de
bicicletes existents. Es preveu
que les obres duraran dos mesos.
Les durà a terme l’empresa B28
Construccions.
A final d’abril van començar
els treballs de la renovació del

I l·lustració del projecte d'urbanització
del carrer. CEDIDA

Nova zona de vianants davant l’Escola Ferrer i Guàrdia
Se suprimeix el trànsit de vehicles al tram del carrer de Joan Llampallas comprès entre el carrer
del Pintor Fortuny i l’avinguda de Joan XXIII

D

es de l’11 de maig va
quedar suprimit el trànsit
de vehicles al tram del
carrer de Joan Llampallas, on
es troba l’entrada principal de
l’Escola Ferrer i Guàrdia; és a dir, el
que està comprès entre el carrer
del Pintor Fortuny i l’avinguda de
Joan XXIII.
Aquest segment del carrer ha
passat a ser una zona de vianants
de forma permanent. Només
podran circular-hi els vehicles
que entrin o surtin dels guals dels
edificis situats en aquest tram.
El motiu principal del canvi és la
millora de la seguretat viària de
l’alumnat de l’escola.

T ram del carrer de Joan Llampallas
que es transforma en zona de
vianants. MIREIA CUXART
Les actuacions realitzades han
inclòs la instal·lació i el pintat
de nova senyalització viària. A
més, s'han instal·lat pilons a pocs
metres de la cantonada entre
el carrer de Joan Llampallas i
l’avinguda de Joan XXIII per evitar
que els vehicles que entrin i surtin

d’un gual comunitari situat en
aquest punt transitin per la resta
de la zona de vianants. També s'ha
millorat la visibilitat als passos de
vianants de l’avinguda de Joan
XXIII i del carrer del Pintor Fortuny
més pròxims a l’escola. Aquestes
actuacions, que ha dut a terme
l’empresa Sistemes de Seguretat
Vial SL, suposen una inversió per

ESPAI PER ALS VIANANTS

El Pla de mobilitat preveu
actuacions com aquesta per
pacificar el trànsit i crear zones
de vianants, especialment
a l’entorn de les escoles

a l’Ajuntament de 5.723,78 euros
(IVA inclòs). A més, s'han instal·lat
jardineres per reforçar la imatge
d’aquest tram de carrer com a
zona de vianants.
La conversió d’aquest tram
en zona de vianants és part
del desplegament del Pla de
mobilitat del Masnou, aprovat pel
Ple municipal el 20 de setembre
del 2018. El document preveu
actuacions per pacificar el
trànsit i crear zones de vianants,
especialment al centre del
municipi i a l’entorn de les escoles.
De fet, recentment s’ha dut a
terme una acció similar al voltant
de les Escolàpies.
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Reconeixement a la feina ben feta
L’Ajuntament del Masnou rep diversos guardons per les seves bones pràctiques

E

ntre els mesos d’abril i
maig, l’Ajuntament ha rebut
diversos reconeixements
que avalen les bones pràctiques
del consistori. L’ens local repeteix
distinció a l’Infoparticipa, per
haver estat un dels només 39
ajuntaments catalans que han
assolit el 100% dels requisits
que valora la Universitat
Autònoma de Barcelona sobre
la qualitat i la transparència de
la comunicació pública. També
ha estat novament reconegut
entre els ajuntaments que han
destacat en l’ús de les eines
d’administració electrònica que
atorga l’Administració Oberta de
Catalunya (AOC), certamen en
què ha aconseguit el segon lloc
de la seva categoria.

D’altra banda, la sostenibilitat
i la qualitat turística també
han pres més rellevància en
l’Administració masnovina i al
poble amb noves distincions del
Compromís per la Sostenibilitat
Turística Biosphere i l’obtenció
de la Bandera Blava a les platges
i al port per les seves bones
condicions ambientals i de les
instal·lacions. Aquest any, el
Masnou també s’ha incorporat
al moviment Viles Florides,
que promou la transformació
de racons, pobles i ciutats a
través d’espais verds urbans i
enjardinats i fa un reconeixement
públic d’aquells projectes
d’enjardinament, ornamentació
floral i cultura del verd urbà que
esdevinguin un exemple a seguir.

E l Punt COVID-19 s’ubica a Els Vienesos i continua donant suport a les persones que
han de fer tràmits administratius (no mèdics) amb els dos CAP del Masnou. CEDIDA
A més a més, les platges i
equipaments turístics com el
Museu Municipal de Nàutica i
l’Oficina de Turisme han rebut

L’Ajuntament del Masnou ha estat guardonat per:
La qualitat i la transparència de la comunicació pública
Atorgat per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

L'ús de les eines d'administració electrònica
Atorgat per l’Administració Oberta de Catalunya (AOC)

El compromís pel desenvolupament del turisme sostenible i responsable
Atorgat pel Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme
El compliment de criteris de legalitat, accessibilitat, sanitat, educació
ambiental, neteja i seguretat a les platges i el port
Atorgat per la Fundació d’Educació Ambiental, amb la col·laboració de
l’Associació d’Educació Ambiental i del Consumidor (ADEAC)
Les iniciatives que han respost de manera àgil i eficient als reptes
de la pandèmia de la COVID-19
Atorgat pel Banc de Bones Pràctiques dels Governs Locals
L’adaptació de protocols normalitzats de mesures de seguretat i
prevenció enfront de la COVID-19
Atorgat pel Consorci Turisme de Barcelona i el World Travel & Tourism Council
(WTTC)
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el Segell Safe Travels de la World
Travel & Tourism Council, que
reconeix en l’àmbit internacional
protocols normalitzats de
mesures de prevenció i seguretat
contra la COVID-19 dictaminats
per l’Organització Mundial de la
Salut (OMS). També relacionat
amb la situació actual, el Banc
de Bones Pràctiques dels
Governs Locals ha reconegut el
consistori del Masnou per dues
iniciatives que han respost de
manera àgil i eficient als reptes
de la pandèmia. D’una banda,
s’ha distingit el Punt COVID-19,
que va ser creat per facilitar els
tràmits administratius als centres
de salut, per fer d'enllaç entre la
ciutadania i l’atenció primària,
i per evitar desplaçaments
innecessaris, sobretot de la
gent gran, el col·lectiu amb més
problemes per efectuar tràmits
telemàtics i amb el sistema
sanitari en línia. Després d’uns
mesos en funcionament i més
d’un centenar de consultes
ateses, ha aconseguit alleugerir
el volum de tràmits de primera
atenció o administratius als dos
centres d’atenció primària (CAP)
del municipi. D’altra banda,
ha estat distingida la Taula de
Salut Comunitària, una xarxa de
col·laboració per a la millora del

ACTUALITAT
benestar de la ciutadania. L’ens
aplega professionals de l’àmbit
sanitari i membres d’entitats
socials. Amb l’objectiu de
reunir talent i voluntats i crear
una xarxa de col·laboració que
millori la salut i el benestar dels
veïns i veïnes del Masnou, la
TASAC representa un espai de
diàleg sobre les necessitats de la
comunitat en qüestions de salut
per poder abordar-les.
> Comunicació transparent
i de qualitat
L’Ajuntament del Masnou
ha tornat a complir
satisfactòriament el 100%
d’indicadors que avalua el Grup
de Recerca de Comunicació
Sonora, Estratègica i
Transparència (ComSET) de
la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB). En aquesta
edició, la del 2020, són 39 els
ajuntaments catalans que han
obtingut un 100% d’indicadors
positius, d’entre els 121 que
reben el Segell Infoparticipa.
És el tercer any consecutiu que
l’Ajuntament aconsegueix el
Segell Inforparticipa per complir
tots els aspectes que s’examinen
per valorar la qualitat i la
transparència de la informació
que es publica al web municipal.
En edicions anteriors, el Masnou
havia aconseguit el Segell quatre
vegades més, amb diferents graus

de compliment (entre el 96,15% i
el 59,62%).
En aquesta edició s’ha augmentat
el nombre total d’indicadors
examinats en relació amb
l’anterior, ja que s’ha passat de
48 a 52. Tal com ha assenyalat
el mateix ComSET, enguany
s’ha tornat a incidir en el nivell
d’exigència pel que fa a la qualitat
de la informació, en el sentit
que no n’hi ha prou amb el fet
de publicar-la, sinó que ha de
ser comprensible, ha d’estar
actualitzada i s’ha de poder trobar
amb facilitat.
> I mplantació i bon ús de
l’administració electrònica
El consistori del Masnou ha estat
novament reconegut entre els
ajuntaments que han destacat en
l’ús de les eines d’administració
electrònica en la sisena
edició dels Reconeixements
Administració Oberta que atorga
anualment l’Administració
Oberta de Catalunya (AOC) als
ajuntaments i consells comarcals.
Dels municipis d’entre 20.001 i
50.000 habitants, l’Ajuntament
del Masnou ocupa el segon lloc
de la classificació, precedit per
l’Ajuntament de Manlleu i seguit
per l’Ajuntament de Sant Feliu de
Llobregat.
L’objectiu dels reconeixements
Administració Oberta és valorar

L 'alcalde, Jaume Oliveras, va recollir el Segell Infoparticipa a l'acte d'entrega
celebrat a la UAB. CEDIDA
i reconèixer la implantació i l’ús
dels serveis d’administració
electrònica en els ens locals i
la consegüent transformació
digital en la seva relació amb
la ciutadania i en la seva gestió
interna. Els reconeixements
s’organitzen en set categories
d’acord amb el nombre
d’habitants de cada ens i
s’atorguen d’acord amb uns
indicadors objectius que proposa
l’AOC que analitzen els webs dels
ens locals i l’ús dels serveis de
l’AOC. Amb les dades recollides,
es crea el mapa d’administració
electrònica, una iniciativa
singular, tant a escala estatal com
europea, que permet avaluar amb
rigor el grau d’implantació i l’ús
dels serveis públics digitals als
ajuntaments catalans.
> El turisme sostenible guanya
pes al municipi

L a regidora de Tecnologia, Administració Electrònica i Atenció Ciutadana, Sílvia
Folch, va representar l'Ajuntament als guardons de l’AOC. Jaume Oliveras,
va assistir-hi com a president de Localret i vicepresident de l’AOC. CEDIDA

Malgrat que el 2020 ha estat un
any complicat per al turisme
a causa de la crisi sanitària
de la COVID-19, el Museu de
Nàutica i l’Oficina de Turisme
i, per primera vegada, les
platges del Masnou, han rebut
el distintiu Biosphere 2020, un
reconeixement al compromís
del desenvolupament del
turisme sostenible i responsable.
També ha estat distingit el
port esportiu i les empreses
masnovines The Maresme

Waves, Grus Apartments i,
també per primera vegada, el
restaurant Tresmacarrons i els
allotjaments Terrassa de Mar
Apartament. Així, el Masnou ha
rebut 9 distincions i, en total
al Maresme, s’han atorgat un
total de 75 distintius Biosphere a
empreses i serveis de la comarca,
9 segells més respecte a l’edició
anterior.
La Diputació de Barcelona i la
Cambra de Comerç de Barcelona
impulsen aquest reconeixement
des de l’any 2017, però, a la
comarca, el projecte el gestiona
el Consorci de Promoció Turística
Costa del Maresme. Empreses,
serveis i destinacions s’hi
poden adherir per aconseguir
un reconeixement pel seu
compromís amb la sostenibilitat.
El distintiu Compromís per la
Sostenibilitat Turística Biosphere
és un segell de reconeixement
internacional que garanteix
el compliment de requisits
conforme a principis de
sostenibilitat i millora contínua.
Es tracta d’una acreditació del
Sistema de Turisme Responsable
de l’Institut de Turisme
Responsable (ITR). Entre les
entitats i destinacions distingides
es troben hotels, apartaments,
restaurants, cellers, platges,
museus i oficines de turisme,
entre d’altres.
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CULTURA

El Masnou acull una instal·lació del reconegut
artista Perejaume
Al cinema La Calàndria es podrà veure una projecció audiovisual i una estructura
metàl·lica d’aspersors gegants
(tot i que es farà al cinema La
Calàndria). Alhora, formarà part
de la propera edició del festival
Brama del Masnou.

Cartell de l'exposició “Guardar a fora”. CEDIT

E

ntre el 5 i el 17 de juny, el
cinema La Calàndria acollirà
la instal·lació Regar el mar,
del reconegut artista Perejaume.
S’emmarca en una exposició
conjunta duta a terme per cinc

espais expositius: el MAC Mataró
Art Contemporani, el Museu
de Pintura de Sant Pol de Mar,
la Fundació Palau de Caldes
d’Estrac, Can Manyé d’Alella
i l’Espai Casinet del Masnou

La peça que es podrà veure al
Masnou és Regar el mar, que
es compon d’una projecció
audiovisual i una estructura
metàl·lica d’aspersors gegants.
D’aquesta manera, es reprodueix
l’acció que l’artista va fer en un
punt del mar Mediterrani. En
aquesta obra, com és habitual
en la seva producció, Perejaume
crida l’atenció sobre la natura i
la relació que hi té l’ésser humà.
Segons ell mateix ha escrit, cal
regar el mar per crear onades

altes i fortes. La instal·lació es
podrà veure de dimarts a dissabte
a la tarda i també els matins dels
dissabtes i els diumenges. La
inauguració serà el dissabte 5 de
juny, a les 19 h, amb el monòleg
L’arboricultor, obra del mateix
Perejaume i interpretat per
l’actriu Paula Blanco.
Per poder visitar la resta
d’exposicions que formen part
del projecte, l’organització posarà
a disposició de les persones
interessades un autobús que farà
un recorregut pels cinc municipis,
el diumenge 6 de juny a les 11 h.
Caldrà inscripció prèvia enviant
un correu electrònic a cultura@
elmasnou.cat.

La Sala de les Lletres de la Biblioteca Joan
Coromines acull més obres d’artistes del municipi
El 28 de maig s’inaugura aquest espai, que vol unificar la promoció de la lectura
i de les arts visuals

L

a que havia estat la sala
polivalent de la Biblioteca
Joan Coromines ha
esdevingut la Sala de les Lletres.
Com a tal es presentarà el proper
28 de maig, a les 19 h. Llavors es

E l projecte pretén difondre els beneficis
de la lectura també a través de les
arts visuals. RAMON BOADELLA
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donaran a conèixer públicament
les obres d’artistes del municipi
que han estat seleccionades per
cobrir les parets de l’espai amb
lletres realitzades amb tècniques
artístiques diverses.
Aquesta intervenció va començar
l’any 2020 com una manera de
donar suport des de l’Ajuntament
al sector dels professionals de
les arts visuals, el disseny i la
fotografia, que tant va patir les
conseqüències del confinament.
Llavors van realitzar una obra els
creadors i creadores Laura Peiró
i Jordi Autet, Kristian Muñoz,
Laia Sondag, Jordi González i

SUPORT

La intervenció va començar l’any
2020, després del confinament,
com una manera de donar suport
des de l’Ajuntament al sector dels
professionals de les arts visuals,
el disseny i la fotografia
Eliana Hoyos, Marc Anguera,
Josep Puig i Eliana Feliu. El 2021,
s’han seleccionat les obres de
Santi Duran, José Luis Paz Fo,
Dani Morata, Sandra Uve, Núria
Fusellas i Maise Corral, que es
presentaran el dia 28 de maig. A

començament del 2022 hi haurà
noves intervencions a càrrec de Mar
Torrano, Belén Loza, Albert Valls,
Victòria Pujadas , Chiara Mazzarota,
Cristina Belles i Lola Belles.
El projecte pretén difondre els
beneficis de la lectura també
a través de les arts visuals i vol
reivindicar la importància i la
versatilitat dels signes a partir
dels quals es formen les paraules.
Entre les tècniques de les obres
exposades es troben el gravat,
la il·lustració, l’oli, la impressió
digital, el collage amb elements
orgànics i el grafit.

CULTURA

Els versos d’Anna Rossell ocupen un nou
pas de vianants
La poeta masnovina s’afegeix a Vicenç Llorca i Juan A. Masoliver Ródenas en
difondre la seva obra en el marc del projecte “Lletres al pas”

“

Guarda’t del poble si el
poble / gira l’esquena a
un altre poble”. Són versos
de la poeta masnovina Anna
Rossell, que ja es poden llegir
al pas de vianants davant del
baixador d’Ocata. Així, s’afegeix
una intervenció més al projecte
“Lletres al pas”, de l'Ajuntament,
amb el qual es pretén acostar
l’obra de poetes vinculats al
municipi al públic general, a
més de difondre els beneficis i la
capacitat simbòlica de la poesia

i la literatura. Aquest és el tercer
pas de vianants que incorpora
dos versos, després dels de Vicenç
Llorca a Can Targa i els de Juan A.
Masoliver Ródenas a l’avinguda
de Cusí i Furtunet.

A quest és el tercer pas de vianants que incorpora versos d'un autor o autora
del Masnou. CEDIDA

Anna Rossell va néixer a Mataró
el 1951, però viu al Masnou
des de fa dècades. És filòloga,
crítica literària, gestora cultural
i escriptora. També s’ha dedicat
a la docència i la investigació
literària.

El Brama, del 5 de juny
al 18 de juliol

D

esprés de la cancel·lació
a l’hivern del 2020
com a conseqüència
de la pandèmia, el Festival de
Creació Contemporània BRAMA,
organitzat pel Centre de Creació
Blanc de Guix i l’Ajuntament,
enguany torna revitalitzat,
del 5 al 18 de juliol, amb el
tema d’art i arxiu. El programa
inclou diverses manifestacions
artístiques en diversos
espais del municipi, com la
Sala d’Exposicions Casinet,
l’Espai Escènic Iago Pericot Ca
n’Humet, la Casa de Cultura i
la Biblioteca Joan Coromines,
entre altres. El punt d’arrencada
serà la instal·lació Regar el mar,
de Perejaume, al Cinema La
Calàndria, i entre el 25 de juny

i el 18 de juliol es durà a terme
l’exposició central, comissariada
per Beatriz Escudero i Francesco
Giaveri. El dia 14 hi haurà un taller
a càrrec de l’artista establerta
al Masnou Miriam Colognesi.
El 18 de juny s’inaugurarà a la
Casa de Cultura una exposició de
cartells del col·lectiu Màgia Roja,
i al vespre hi ha programat un
espectacle del mateix col·lectiu.

ART AL POBLE

El programa del Festival
de Creació Contemporània
inclou manifestacions
artístiques en diversos
espais del municipi
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MEDI AMBIENT

La campanya “Mou-te pel zero” ja té
els primers guanyadors
Els premis s’atorgaran mensualment fins al 15 de març de 2022

M

arc Torrano, Cris Baena
i Tania Alor són les
primeres persones
guanyadores de la campanya
“Mou-te pel zero”, una iniciativa
conjunta entre els ajuntaments
del Masnou, Alella i Teià per
promocionar la reducció de la
generació de residus i impulsar
el comerç local. La campanya
té un any de durada i els premis
s’atorgaran mensualment fins al
15 de març de 2022.

L’entrega de premis corresponent
al primer mes es va fer el 28
d’abril, a la sala capitular de
l’Ajuntament i amb totes les
mesures sanitàries pertinents.
Els guardons van ser atorgats
per l’alcalde, Jaume Oliveras; la
regidora de Transició Ecològica
i Desenvolupament Sostenible,
Cristina Ramos, i la de Promoció
del Municipi, Neus Tallada.
Tots tres van remarcar la bona
acollida d’aquesta primera
edició i la continuïtat que es vol
donar a la iniciativa per ajudar
a difondre aquesta campanya
de conscienciació entre la
ciutadania i els comerços del
municipi. Durant l’acte també va
prendre la paraula la responsable
de l’empresa Go Zero Waste,
organitzadora de la campanya.

Marc Torrano va rebre una targeta
regal de 10 euros per gastar
en qualsevol establiment del
Masnou; Cris Baena, dues entrades
al cinema La Calàndria; i Tania
Alor (absent a l’acte) va guanyar
un paquet de productes format
per una ampolla reutilitzable,
una carmanyola i un embolcall
reutilitzable (Boc’n roll).

E l guanyador, Marc Torrano, rebent el
premi de la campanya. CEDIDA
A més de posar en valor la
importància de la reducció de
residus i el suport de l’economia
local, va destacar els incentius
de la campanya com un retorn
atractiu per a les persones que hi
participen.

MÉS INFORMACIÓ:
La campanya “Mou-te pel
zero” es va iniciar el 15 de
març passat. Si en voleu
conèixer el funcionament, en
podeu trobar més informació
a la pàgina web https://
moutepelzero.cat/elmasnou/.

Una vuitantena
de personesUP
recullen
271 kg
LET’S
CLEAN
EUROPE!
de brossa a les platges dins la jornada
“Let’s clean up Europe!”

S

E ntitats masnovines com Save The Project, Associació No ho Llencis, Recicla-ho i
Grup d’Acció d’Ocata van col·laborar en la jornada. CEDIDA

etanta-vuit persones van
participar com a voluntàries
en la jornada d’abast
europeu “Let’s clean up Europe!”,
organitzada al Masnou per
l’Ajuntament, amb la col·laboració
de diverses institucions, empreses
com Go Zero Waste i entitats
com les masnovines: Save The
Project, Associació No ho Llencis,
Recicla-ho i Grup d’Acció d’Ocata.
En total, només el dia 10 de maig
es van recollir 271 kg de brossa de
les platges del Masnou i d’Ocata,
addicionals als residus més
grossos que havien recollit poc
abans els equips municipals de

neteja. Dos dies abans, diverses
escoles també s’havien sumat a
aquesta recollida, emmarcada
dins la Setmana Europea de
Prevenció de Residus. En l’àmbit
local, aquesta iniciativa també
s’emmarca dins la campanya
“Mou-te pel zero”.

L es escoles del municipi també es van
sumar a la recollida. CEDIDA
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PUNT DE TROBADA

Esport aeri: el Club Aeromodelisme Barcelona
Més de trenta anys construint i fent volar models reduïts d’aparells voladors

E

l Club Aeromodelisme
Barcelona va ser fundat
l’any 1987 per un grup
d’esportistes practicants
d’esport d’alta competició
d’aeromodelisme. Tenen el seu
taller a la plaça de Ramón y Cajal
del Masnou i els vols els fan
principalment a Alguaire (Lleida).
Es dediquen al vol circular i,
actualment, se centren en el
modelisme espacial.

És una activitat amb una part
tècnica molt important, ja que
els mateixos aeromodelistes
fan i preparen els seus models
al taller. La part més esportista,
que és el llançament d’aquests
coets en proves, entrenaments i
competicions, es porta a terme
en camps de vols, espais oberts
i amplis.

El modelisme espacial és una
de les vuit categories en què
es divideix l’aeromodelisme
(ràdio, vol lliure, vol circular…).
Aquesta especialitat consisteix,
a grans trets, en la construcció
d’un aeromodel de coet, el
seu llançament mitjançant un
motor de combustible sòlid i el
vol lliure i posterior recuperació
mitjançant diferents sistemes
(que és el que diferencia una
especialitat d’una altra).

Molts dels vols els fan a Alguaire.
CEDIDA

> Formació i competició
L'equip del Masnou va aconseguir l'or al campionat europeu l'any 2019. CEDIDA
Els objectius del Club “són
principalment la formació de
joves en tots els aspectes que
impliquen el nostre esport:
tecnificació, socialització,
compartir i competir”, expliquen.
“Malgrat que l’aeromodelisme
és practicat principalment
per homes, hem fomentat la
participació femenina des de bon
començament”, afegeixen.

A eromodelistes preparant els seus
models al taller. CEDIDA

Des del 1996, han participat en
diferents nivells de competició
a Catalunya, al Campionat
d’Espanya i formen part de la
selecció nacional en campionats
del món i d’Europa, sempre amb
equips de categoria absoluta

i categoria juvenil. “Hem
aconseguit grans fites, amb
medalles i diplomes en tots els
mundials i europeus.”

Aeronàutica Internacional ho
aprovi), tenen previst participar
en el Campionat de Catalunya i en
el Campionat d’Espanya .

> Propers objectius: participar
en les competicions i ampliar
els socis i sòcies

Ara preparen un grup de joves del
Masnou, però també de Madrid,
Castelló i Màlaga, per participar
en campionats nacionals i
internacionals. “Esperem que
s’hi apuntin més masnovins i
masnovines”, desitgen.

La pandèmia ha impossibilitat
les trobades i llançaments, i es va
anul·lar el Campionat del Món
2020, “on esperàvem renovar
els èxits de l’últim mundial i ha
estat molt difícil seguir preparant
aparells i entrenar”, afirmen. Tan
bon punt puguin fer-ho (estan
en espera que la Federació

Com contactar-hi:

A/e: neusmissesunol@gmail.com
Tel. 632 404 574
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ENTREVISTA

MIREIA CUXART

Elisabet Goula
Cap del Centre de Documentació i Debats del Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona (CCCB)
Ha estat coordinadora del programa de
debats del CCCB des de l’any 2002 i ha
assumit diferents responsabilitats, des
de la conceptualització i organització
de múltiples projectes d’àmbit local i
internacional fins a la coordinació de la
digitalització del seu fons.
Llicenciada en Ciències Polítiques per la
UAB, té un Diploma d’Estudis Avançats
(DEA) en Humanitats per la UPF amb una
recerca sobre els aspectes polítics de l’obra
del pintor abstracte nord-americà Robert
Motherwell. A més de la seva trajectòria
al CCCB, ha treballat en el sector editorial
i en diferents projectes culturals, com
ara l’exposició «Orwell a Catalunya»
(Casa de Cultura de Girona, 2003) o la
publicació digital 50x7. És autora de
diferents publicacions acadèmiques i
va ser seleccionada per formar part de
l’antologia Veus de la nova narrativa
catalana (Empúries i Anagrama, 2010).
A través d’aquesta entrevista, Goula
ens endinsa en el món de la concepció i
organització de debats i ens albira que el
model cultural està canviant per impulsar
centres més petits, descentralitzats,
arrelats als barris i que treballin en xarxa.
Al Masnou hi va venir a viure ara fa cinc
anys, de Barcelona. No ho coneixia,
però per a ella era un paisatge familiar,
perquè havia crescut a Tiana i la seva
mare havia estat professora a l’Institut
Mediterrània.

Què la va portar a aquesta
feina?
Vaig entrar a treballar al CCCB
l’any 2002. Mai no havia pensat a
treballar en un centre de cultura,
hi vaig arribar de casualitat. En
aquell moment treballava en el
món editorial, però no estava
gaire satisfeta amb la feina. Una
amiga que ja era al CCCB em
va proposar incorporar-me al
nou departament de debats
que just s’acabava de crear.
Hi vaig treballar de tècnica de
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CEDIDA

coordinació fins al 2019, any en
què vaig guanyar el concurs per
dirigir el departament.
Com a cap de debats, forma
part de l’equip de programació.
En què consisteix la seva tasca?
El CCCB és un centre cultural
multidisciplinari. La nostra
tasca consisteix a promoure i
organitzar activitats que, des de
diferents llenguatges i disciplines,
contribueixin a generar una
mirada crítica sobre el nostre

món. En el cas del programa de
debats, estem molt centrats en
el pensament contemporani i
intentem fer una tasca a cavall
de l’acadèmia i la societat civil.
L’objectiu del programa és
impulsar un espai de diàleg

“Un dels grans problemes
que tenim avui és el
deteriorament del diàleg
i el debat públic”

i pensament que enriqueixi
la qualitat de l’esfera pública.
Ho fem des de la filosofia, la
literatura, la ciència..., però al final
es tracta de crear un espai des
d’on reflexionar sobre molts dels
reptes que tenim col·lectivament.
Un dels grans problemes que
tenim avui és el deteriorament
del diàleg i el debat públic. Ens
calen espais des d’on poder
dialogar sobre les nostres
diferències, sobre la diversitat de
formes de viure i, també, sobre

ENTREVISTA
tot allò que compartim. Quan
aquests espais no existeixen,
la diferència genera rebuig i
exclusió. El que és especial de
promoure aquest àmbit de debat
des d’un centre cultural és que
ho pots fer apel·lant llenguatges
universals com els de la literatura
o l’art, i aquest és un terreny on
tothom es pot reconèixer, és un
punt de partida compartit des
d’on reflexionar sobre tot allò que
tenim en comú.
Quines dificultats han aflorat
amb la pandèmia?
La principal és que la pandèmia
ha intensificat i ha fet més visibles
moltes de les dificultats que es
viuen des del món de la cultura,
ja que una part important de la
gent que hi treballa ho fa des
d’una gran precarietat. En aquest
sentit, aquest any per al CCCB
el repte ha estat mantenir al
màxim l’activitat, malgrat totes
les restriccions, per tal d’ajudar
a sostenir aquesta xarxa de
creadors, autors i agents culturals,
que són indispensables. No ens
ve de nou, tota la xarxa cultural
va quedar profundament tocada
amb la crisi del 2008 i de fet
encara no ens n’havíem recuperat
del tot.
Com es promou el pensament
i l’actitud crítica entre la
població general?
Aquest és un tema molt complex
i no sé si a aquestes altures tinc
una resposta clara. Una part de
la tasca consisteix a fer d’antena.
Nosaltres no hem de descobrir
res, sinó ser capaços d’identificar
aquelles qüestions que, d’una
manera o altra, són clau per
interpretar el nostre present.
Quan toques un tema que ho
és, la resposta del públic és
immediata. Ara bé, has de poder
plantejar aquestes temàtiques
de manera que realment siguin
una aportació al debat. També
hi ha una feina molt gran de
picar pedra, d’identificar aquells
col·lectius entre la població que
poden estar interessats en cada

proposta. Al final, a poc a poc, vas
construint una comunitat de gent
que sap que al CCCB hi trobarà
un espai de reflexió i de diàleg. És
una feina que no s’acaba mai!
Quins són els temes més
importants de la societat que
sovint passen desapercebuts?
En la meva opinió, ara mateix
tenim un problema important de
deteriorament de la democràcia
i dels valors propis d’una societat
de dret. És una situació que
té moltes cares, des de l’auge
de l’extrema dreta i de noves
formes d’autoritarisme, la crisi
d’hospitalitat davant les persones
migrants, els atacs a la llibertat
d’expressió... Això arrenca de fa
temps i té unes causes complexes,
però aquest any, amb el focus
posat en l’emergència de la
pandèmia, hi estem fent menys
atenció i des del meu punt de
vista és un dels reptes més grans
que tenim.
Al CCCB hi ha dones als càrrecs
de responsabilitat. Quin valor
afegit aporten les dones al
debat i a la gestió cultural?
A Barcelona, ara mateix, el CCCB
és dels pocs grans equipaments
culturals dirigits per una dona,
malgrat que les dones són
majoria en els quadres tècnics
d’aquest sector. En la meva
experiència, les dones podem
aportar una cultura del treball
diferent, més col·laborativa
i participativa, i això està en
sintonia amb un sector cultural
que cada vegada és menys
prescriptor i que en canvi el que
busca és crear espais d’intercanvi
i de trobada amb el públic. Crec
que les dones podem contribuir a
aquest canvi.
Quins canvis s’han produït
perquè el CCCB tingui
l’estructura actual?
Crec que el canvi principal ha
estat fer que els càrrecs directius
del centre es convoquessin
per concurs públic. Els darrers
anys, els grans equipaments de

“És perfectament viable
que municipis més petits
tinguin els seus centres
culturals”

Barcelona han anat fent aquest
canvi i és una bona notícia,
perquè contribueix a garantir
l’autonomia del centre i és el que
és lògic des del punt de vista
democràtic.
Què aporta un centre com
el CCCB a una ciutat com
Barcelona? Creu que municipis
més petits que Barcelona
poden tenir centres similars per
difondre el pensament?
El CCCB és un model
d’equipament fet en un moment
en què es tenia una idea
centralitzadora de la cultura:
grans edificis emblemàtics, situats
al centre de la ciutat i des d’on
s’impulsen projectes que irradien
cap al conjunt de la metròpoli.
Això ens ha permès tenir un paper
important en la vida cultural de
la ciutat. A més, el fet que el CCCB
sigui un centre sense col·lecció
pròpia, on tota l’activitat té un
caràcter temporal, li ha donat
una gran versatilitat i capacitat
d’adaptació. Tot i així, avui el
model cultural està canviant
i el CCCB també ho està fent
per respondre a les necessitats

culturals d’una societat que
no és la mateixa. Des de fa uns
anys, les polítiques culturals
passen per impulsar centres
més petits, descentralitzats,
que estiguin molt directament
arrelats als barris i que treballin
en xarxa. Aquests centres
permeten un treball més
directe amb els públics, són
més permeables i participatius.
Aquest nou plantejament fa que
sigui perfectament viable que
municipis més petits tinguin els
seus centres culturals. Viable i
desitjable, crec.
Quins reptes té una societat
com la del Masnou? Què opina
de la promoció de la cultura i el
pensament al municipi?
Al Masnou s’hi poden veure
molts dels reptes que avui
ens són comuns. Per a mi, un
d’especialment interessant és
com definir un espai que queda
a la perifèria de la metròpoli. Què
som? Ciutat dormitori? Poble?
Zona residencial? Crec que aquí
hi ha un debat força clau per
pensar quin poble volem les
properes dècades. No cal fer gaire
atenció per veure que al poble
hi ha moltes realitats diferents,
que no sempre es reconeixen o
conviuen. Des de la cultura es
poden impulsar projectes que
facilitin aquesta trobada i que
contribueixin a articular millor la
comunitat que som.

Un debat al CCCB. MIQUEL TAVERNA
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Aquesta secció és un espai que l’Ajuntament cedeix als grups municipals que formen el consistori. Són, per tant, els responsables del contingut que s’hi publica. Als sis grups municipals se’ls dedica el mateix espai i se’ls demana un text amb
les mateixes característiques. Aquí es publica el que cada grup municipal ha fet arribar al Departament de Comunicació.

Yulay Martínez
Regidora del Grup
Municipal d’ERC-AM

Ho estem fent bé al Masnou?
Definitivament, sí.
Permeteu-me que tituli l’escrit amb
aquesta rotunditat, que pot semblar
agosarada, però cobra tot el sentit
quan l’Ajuntament del Masnou rep un
reconeixement a la bona praxi en la lluita

Amadeu
Quintana

Regidor del
Grup Municipal
de Fem Masnou

Romanents municipals per superar les
retallades
Quan llegiu aquestes lletres, el Ple de
l’Ajuntament haurà aprovat un augment
en el pressupost del 2021 per un import
de més de 2 milions d’euros provinent
del romanent o, el que és el mateix, dels
imports no gastats en pressupostos

Maria Llarás
Regidora del Grup
Municipal del PSC
Tot recordant les accions per pacificar la
Nacional II
El paper definitiu de la carretera N-II és
un tema recurrent i, alhora, històric a la
nostra vila.
Totes i tots els residents, tant els originaris
com els nouvinguts de tota època, hem
escoltat i discutit molt variades solucions
de futur per a aquesta infraestructura
bàsica de comunicació, que s’ha vist
afectada pel creixement residencial a la
nostra vila i al Maresme en general des dels
anys vuitanta del segle passat i per la gran
dependència de mobilitat amb Barcelona.
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contra la pandèmia, com és la valoració
positiva del Banc de Bones Pràctiques dels
Governs Locals de dues de les iniciatives
portades a terme en l’àmbit de la salut: el
Punt COVID i la Taula de Salut Comunitària
(TASAC).
La necessitat del Punt COVID, de suport a
tràmits administratius als centres de salut,
ubicat a Els Vienesos, la vam detectar des
d’un primer moment, veient la saturació
de consultes d’aquesta mena als centres
d’atenció primària del municipi. I així, des
de la seva posada en marxa al novembre,
més de 300 persones –sobretot gent
gran– hi han contactat amb consultes
diverses. Per això, el Govern municipal
donarem continuïtat a aquesta iniciativa
ben bé fins al setembre, ara per tal

anteriors, amb la incorporació d’un seguit
d’esmenes que el nostre grup municipal
ha presentat. Una part important d’aquest
import (més de 8 milions d’euros) prové
d’estalvis en polítiques socials i en
inversió en habitatge que aquest Govern
i l’anterior han realitzat en contra dels seus
pactes i compromisos.
Fem Masnou hem presentat un seguit
d’esmenes incorporades a la proposta
del Govern amb dos objectius ben clars:
revertir a través dels romanents una part
de les retallades d’aquest pressupost
respecte del de 2020, i abordar,
mitjançant polítiques públiques
decidides, els efectes negatius de la
COVID-19 en diversos sectors de la nostra
població.

També les administracions han valorat,
proposat i ajornat, una vegada rere l’altra,
les diferents solucions sense arribar mai a
fer cap proposta en ferm.
Cada dia que passa és més evident que la
lluita i la tasca realitzada al llarg d’aquests
anys comença a veure la llum, i que la
pacificació de l’N-II aviat arribarà al nostre
municipi.

d’agilitzar la vacunació al Masnou, de la
mateixa manera que continuarem oferint
la cessió d’equipaments amb aquesta
mateixa finalitat. El ritme de vacunació al
nostre municipi ha augmentat molt els
darrers dies i ens trobem més a prop de la
immunitat de grup que ens aproparà a la
normalitat.
Amb aquestes bones perspectives i l’estat
d’alarma ja finalitzat, no podem obviar,
però, les seqüeles que han comportat el
confinament i les restriccions sobre les
persones i, com a institució més propera a
la ciutadania, des del Govern hem posat fil
a l’agulla immediatament per pal·liar-ne els
efectes negatius. Per exemple, hem previst
actuacions en l’àmbit de la salut mental, en
coordinació amb la Taula de Salut Mental,

especialment entre el jovent. O, per a les
persones grans, impulsant el projecte
Radars, per crear una xarxa comunitària de
prevenció i acció per, sobretot, pal·liar els
efectes de la soledat no volguda.
Al Masnou ho estem fent bé. No sols com a
govern, sinó amb la col·laboració de totes
les persones professionals dels àmbits
sanitari i sociosanitari, a les quals agraeixo
un cop més l’esforç i avanço que els farem
un reconeixement públic. També vull
agrair especialment l’assessorament i la
presència constant del grup promotor de
la TASAC, sense el qual la nostra tasca com
a govern, en aquesta crisi sanitària, seria,
sens dubte, més complexa.
I una recomanació: vacuneu-vos!

Les esmenes les podem agrupar en
quatre grans eixos: feminització de
la vulnerabilitat, ajuts al lloguer,
activitats d’infància i gent gran, i
dinamització comercial. Un total
de 106.935,20 euros per a millores
d’igualtat entre dones i homes, molt
especialment per a la conciliació familiar
i laboral; millores de les activitats per
a la gent gran; reforçar les activitats
adreçades a la infància per garantir
la moció aprovada al Ple municipal
que declarava el Masnou vila jugable;
augmentar les ajudes a famílies per
al pagament del lloguer, per treballar
contra l’augment dels desnonaments
que les diferents entitats socials del
sector pronostiquen; formació per
la millora de l’ocupació adreçada a

col·lectius vulnerables; dinamització
i promoció del comerç local, que
pateix un moment delicat, i, finalment,
la promoció del mercat municipal
com a principal actor del comerç de
proximitat.

la gratuïtat de l’autopista i el trasllat de
l’N-II del Baix Maresme.

pacificació, i el mateix any, al Ple del 18
de novembre, es presenta una moció
conjunta de tots els grups municipals per
demanar actuacions immediates a l’N-II.

El 23 d’octubre de 2002, a la II Conferència
Nacional “Estratègia Econòmica i Territori”
de la Federació del Maresme, el PSC
del Masnou suggereix el següent, que
finalment s’incorpora al document:

A continuació us exposo un seguit
d’accions –i no hi són totes– que les i
els socialistes hem liderat o en què hem
participat activament perquè sigui realitat:

“Convertir l’actual N-II en una via cívica,
de manera que tingui característiques
de via urbana de connexió entre els
municipis incorporant-se al teixit urbà
dels mateixos i sense trànsit pesant ni
de vehicles de llarg recorregut”.

El 16 de desembre de 1999 vam presentar
una moció de sol·licitud de desviament
de l’N-II i la gratuïtat de l’autopista A-19.

El 24 de juliol de 2003, es presenta al Ple
del Masnou una moció conjunta per a un
nou model de mobilitat: trasllat de l’N-II.

El juny de 2001, des del Consell Comarcal
liderat pel PSC es crea la plataforma per

El 2004, a la Festa Major, es realitza el
primer tall de l’N-II per reclamar-ne la

El Govern municipal s’ha compromès a
establir el seguiment de l’execució de
les partides en dues reunions en què els
partits de l’oposició podrem comprovar
l’estat del compliment dels presents
acords.
Tot i satisfets amb la incorporació de les
esmenes, hem de dir que aquesta no és la
proposta de romanents que Fem Masnou
hauria elaborat.

El novembre del 2016 presentem al Consell
Comarcal del Maresme una moció sobre
la mobilitat al Maresme.
Sense oblidar el traspàs de la competència
que va fer el Gobierno de Zapatero a
la Generalitat amb una dotació de 400
milions d’euros, 90 milions dels quals CiU
va malbaratar per a altres temes.
Com us deia abans, recordar el que s’ha
realitzat sempre és important, sobretot,
quan es parla de temes que ens afecten,
com ara la pacificació de l’N-II, que per
l’esforç continuat en el temps, aviat
produirà un canvi positiu en la vida de
totes i tots els masnovins.
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#Ocata
A l’hora d’escriure aquest article ens
preocupa el clima veïnal al barri d’Ocata.
No per fer alarmisme. No volem que,
com en altres situacions, l’Ajuntament
respongui amb el silenci. Veïnes i veïns
ens han explicat que pateixen amenaces
pel carrer per part de persones que
ocupen locals privats. Fa molts més
mesos, una situació encara més greu
es donava ben a prop, als habitatges
socials del Sector Llevant. Les veïnes i
veïns viuen atemorits per les amenaces i
agressions d’inquilins que s’han quedat
il·legalment habitatges buits, en perjudici
de persones que esperen un pis social.
Diem prou! No només compartim el
malestar i transmetem el nostre rebuig.
Volem solucions perquè ningú no es
mereix el que està passant. Ens hem
posat a treballar per denunciar la situació

i proposar solucions, que esperem que
l’alcalde sigui capaç de liderar. Des
de l’oposició, actuarem amb rigor i
transparència, sempre al costat de la gent
i amb l’actitud de construir una vila més
segura per a tothom. Això forma part del
nostre model de poble.

en lo suyo, nos han ido empobreciendo
cada día un poquito más.

Cuando la falta de gobierno conlleva
consecuencias

Cuatro años después, como es obvio,
ni rastro de lo prometido, pero las
consecuencias del peor gobierno de la
historia en Cataluña, formado por ERC
y CDC o sus herederos, con el siempre
inestimable apoyo de los antisistema de
la CUP (curiosos antisistemas que llevan
años manteniendo el sistema), sí están
dejando huella.

Para los que no lo recuerden, corría el año
2015, concretamente septiembre, y se
presentaba la coalición electoral de Junts
pel sí (CDC y ERC) prometiendo que en 18
meses se convocaría un referéndum para
aprobar la nueva constitución catalana. Es
decir, que en marzo de 2017 Cataluña ya
sería un país independiente.

Cataluña, en términos económicos,
siempre había tenido un producto
interior bruto por encima de la
comunidad autónoma de Madrid, hasta
que en 2017, ésta nos superó, y no ya
por una fantástica gestión de ellos,
sino por una desastrosa gestión de los
gobernantes de aquí que, preocupados

Ivan Ollé
Regidor del
Grup Municipal
de JxCAT-Units

Durant el mes d’abril es va aprovar qui
formaria part del Consell d’Administració
de la futura empresa municipal i sabeu
amb els vots de qui? Només dels membres
del Govern d’ERC i PSC, i amb un no rotund
de l’oposició. Per què hi vam votar en
contra? Per una gestió opaca. Les nou
persones, la vàlua de les quals no posem
en dubte, van ser escollides per designació
plenipotenciària del Govern. Amb quina
intenció? Controlar les decisions del
Consell?

#ModeldePoble
Us convidem a compartir amb nosaltres
una reflexió: quin model de poble volem?
L’alcalde pretén canviar-lo al seu gust.
Hi estàs d’acord? Nosaltres entenem que
ha de ser un projecte col·lectiu, obert
a tothom qui viu al poble. Així entenem
la governança compartida: participació
real, prendre decisions importants a
través de consultes populars o processos
participatius. Perquè entenem que la
democràcia significa molt més que votar
cada quatre anys. Volem que tothom

col·labori en el futur del Masnou, un
poble viu, un poble actiu!
Per aquesta raó, us demanem la
vostra opinió a través d’una enquesta
(escanegeu el QR):

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

Frans Avilés
Portaveu del Grup
Municipal de Cs

Pero aquí, en Masnou, también estamos
notando los efectos del peor gobierno
catalán de la historia (y eso que era difícil
superar al tripartito). La desidia de la
Generalidad de Cataluña en la gestión de
los pisos de protección oficial que gestiona
en nuestro municipio está haciendo que
muchos de estos pisos se estén ocupando
de forma ilegal, impidiendo que en medio
de una pandemia, las personas que llevan
años en las listas de espera puedan acceder
a ellos. Y tampoco están garantizando la
rotación de estos pisos. La culpa no es solo
de la Generalidad. También el gobierno
del Masnou está mirando para otro lado.

Para desafiar al estado y a la democracia
española sí que son contundentes y
ceden espacios para celebrar referéndums
ilegales. Ahora bien, para exigir que la
Generalidad cumpla con sus competencias
en materia de vivienda, ni un miserable
puñetazo encima de la mesa son capaces
de dar. Y así nos va, con pisos ocupados
por personas altamente conflictivas y que
no hacen más que impedir a los inquilinos
legales el normal disfrute de sus viviendas.
Solo espero que la Generalidad y
Ayuntamiento ejerzan sus competencias
en materia de vivienda y se olviden ya
de la dichosa independencia que tanto
daño ha causado ya a la convivencia entre
catalanes.
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Imatges del record

Pregunta freqüent
Per què aquest any encara no hi ha guinguetes a les platges?
L’11 de maig l’Ajuntament va celebrar un ple extraordinari
(vegeu la pàgina 10 d’aquest butlletí) per adjudicar les
concessions per a l’explotació de les guinguetes de les
platges.
En el moment de tancar aquesta edició, estaven a punt
de signar-se els contractes amb els adjudicadors de les
guinguetes i, d’altra banda, abans de muntar-les, calia fer les
escomeses per als serveis de subministrament.
El principal motiu pel qual s’ha allargat en el temps el procés
administratiu han estat les al·legacions que van presentar
alguns licitadors exclosos per la mesa de contractació.
Enguany la ciutadania hi trobarà nous serveis i l’estètica
exterior recordarà les casetes dels antics banys de la platja.

Grup de banyistes i infants a la platja del Masnou als anys vint del segle XX.
Autor: Manuel Sendra i Domènech.
Procedència: Arxiu Municipal del Masnou, fons municipal,
fotografia 4807.

Piulades més vistes
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (19-04-2021)
Felicitem la masnovina @sandrauve, guardonada amb un dels
premis Sant Jordi 2021, concedits per l’@iec.
La il·lustradora d’#elMasnou ha estat reconeguda amb el Premi
Creu Casas-Dones per canviar el món.
L’artista durant una exposició recent a la Casa de Cultura:
pic.twitter.com/qzuz7XLKJh

@SYLVSPHOTO

Les fotos
que més
agraden a
les xarxes

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (11-05-2021)
#ElMasnou compleix tots els indicadors d’Infoparticipa per
tercer any consecutiu.
Són 39 els ajuntaments que han assolit el 100% dels requisits
que valora la @UABBarcelona sobre la qualitat i la transparència
de la comunicació.
Info: bit.ly/3y0T7DO

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

@LEIX_ESCOLADEBALLET

@MUNTSAFONT

@MRIFAB

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (16-04-2021)
Tot a punt per a una nova diada de #SantJordi a #elMasnou.
Per a infants: espectacle
Per a persones de +65 anys: actuació musical
Cal inscripció prèvia a ambdues activitats.
I una desena de parades de llibres i roses!
Info i inscripcions: bit.ly/3dmlHqN

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (10-05-2021)
Molta cultura i neteja de platges el cap de setmana en què ha
decaigut l’estat d’alarma.
Una vintena de persones recullen 155 kg de brossa a les platges
d’#ElMasnou dins la jornada #LetsCleanUpEurope.
Més informació i imatges: bit.ly/3ha7gZs
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (22-04-2021)
Moltes gràcies a la @FundacioMaresme i al Centre Ocupacional
Can Targa per la donació de llibres “La col·lecció d’en Santi” a la
Biblioteca Joan Coromines.
#ElMasnou se suma a la revindicació per un #SantJordiInclusiu,
per la #lecturafàcil i l’accessibilitat cognitiva!
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AGENDA
MAIG
DIVENDRES 21
11 h
Lloc: Casa de Cultura
Itinerari: El Masnou sota les bombes
Un itinerari cultural pels escenaris dels
bombardejos i la Guerra Civil al Masnou.
Coneixereu els llocs on van caure bombes,
qui les llançava i les estratègies que van
fer servir les autoritats i la població civil
per a la defensa passiva i activa. Activitat
adreçada a persones de 65 anys o més
empadronades al Masnou.
Cal inscripció prèvia: en línia a
www.elmasnou.cat o a l’Oficina de Turisme
del Masnou, tel. 93 557 18 34 /
turisme@elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou
17.30 h
Lloc: Can Malet (2a planta)
Xerrada: “Germans, gelosia
i comunicació”
Activitat familiar en commemoració
del Dia Internacional de les Famílies.
Cal inscripció prèvia. Més informació a la
pàgina 4 d’aquest butlletí.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou
18 h
Lloc: Sala B de l’Espai Escènic Iago Pericot
Ca n’Humet
Teatre al Sofà. Acció formativa
de +qTEATRE, amb Eva de Luis
i Miquel Sitjar
Acció formativa al voltant de tècniques
i jocs teatrals destinats a públic adult.
Organització d’un breu espectacle de
creació escènica pròpia al voltant del
context d’un sofà de casa. És a dir: relacions
de parella, de família, unions, ruptures,
exposició de problemes laborals i tot allò
que permeti la imaginació de l’alumne
participant. A partir de 18 anys.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia a
cultura@elmasnou.cat. Places limitades.
També els dies 29 i 30 de maig.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou
19 h
Lloc: Espai Casinet
Obertura de l’exposició: “Col·lectiu
Mural Jam. Art jove”
Després de diverses intervencions en
els espais públics del Masnou, un grup
d’il·lustradors vinculats a la vila ocupen
una sala d’exposicions per provocar
el debat sobre els espais propis de les
manifestacions artístiques i sobre com
s’expandeixen. La mostra repassarà també
els processos creatius de les accions dutes
a terme dintre de les mural jam, amb les
quals han canviat l’aparença de diversos
carrers del poble. En el marc de l’exposició,
es duran a terme diverses activitats, com
performances en directe, una taula rodona i
projeccions, entre d’altres.
Fins al 13 de juny
Ho organitza: Ajuntament del Masnou
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Del 21 de maig al 20 de juny
DISSABTE 22
11 h
Lloc: Església de Sant Pere i mirador
Visita guiada a l’església de Sant Pere
del Masnou
Cal inscripció prèvia: en línia a
www.elmasnou.cat o a l’Oficina de Turisme
del Masnou, tel. 93 557 18 34 /
turisme@elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou
11 h
Lloc: activitat virtual
L’Hora del Conte virtual:
Contes que bateguen
A càrrec de Pati de Contes
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines
12 h
Lloc: Museu Municipal de Nàutica
Visita guiada al Museu Municipal
de Nàutica
Activitat commemorativa
del Dia Internacional dels Museus.
Cal inscripció prèvia: en línia a
www.elmasnou.cat o a l’Oficina de Turisme
del Masnou, tel. 93 557 18 34 /
turisme@elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

DIUMENGE 23
De 10 a 13 h
Lloc: Davant de l’edifici de l’Ajuntament
del c. Roger de Flor, 23
Reparatruck
Ho organitza: Ajuntament del Masnou,
amb la col·laboració del Consorci per al
Tractament de Residus Sòlids Urbans del
Maresme
12 h
Lloc: Mina d’Aigua (pl. d’Ocata)
Visita guiada a la Mina d’Aigua
Activitat commemorativa
del Dia Internacional dels Museus.
Cal inscripció prèvia: en línia a
www.elmasnou.cat o a l’Oficina de Turisme
del Masnou, tel. 93 557 18 34 /
turisme@elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

DIMECRES 26
17.30 h
Lloc: Can Malet (2a planta)
Xerrada: “Tot sobre les vacunes, i més...”
Activitat familiar en commemoració del
Dia Internacional de les Famílies. Cal
inscripció prèvia. Més informació
a la pàgina 4 d’aquest butlletí.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou
18 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines
Trobades amb Blanca Busquets
Blanca Busquets comentarà la seva darrera
novel·la, El crit.
Cal inscripció prèvia a la Biblioteca.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

DIVENDRES 28
19 h
Lloc: Sala de les Lletres de la Biblioteca
Joan Coromines

Inauguració de la Sala de les Lletres
de la Biblioteca Joan Coromines
Acte per donar a conèixer públicament les
obres realitzades per artistes del municipi
i que han estat seleccionades per cobrir
les parets d’aquest espai amb lletres
realitzades amb tècniques artístiques
diverses. Aquesta intervenció va començar
l’any 2020 com una manera de donar
suport des de l’Ajuntament al sector
dels professionals de les arts visuals, el
disseny i la fotografia, que tant va patir les
conseqüències del confinament.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

DISSABTE 29
11 h
Lloc: Jardins de Can Malet
Concert: Crooner & Òpera
Recull de cançons de Sinatra, Elvis Presley
i àries d’òpera. Una aproximació a les
veus de Sinatra i Elvis i a la tècnica vocal
operística. A càrrec de Joan Marcos.
Activitat adreçada a persones de 65 anys o
més empadronades al Masnou.
Cal inscripció prèvia. Inscripcions a partir
del dilluns 10 de maig al telèfon 93 557 17
77, de dilluns a divendres de 12 a 14 hores i
els dijous de 16 a 19 hores.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

DIUMENGE 30
10 h
Lloc: A la platja, davant la rotonda
del Masnou-Alella
Activitats esportives en família
Activitat familiar en commemoració del
Dia Internacional de les Famílies. Cal
inscripció prèvia. Més informació
a la pàgina 4 d’aquest butlletí.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou
11 h
Lloc: Pl. d’Ocata
Escape room “El misteri de les mines
d’aigua”
Cal inscripció prèvia: en línia a
www.elmasnou.cat o a l’Oficina de Turisme
del Masnou, tel. 93 557 18 34 /
turisme@elmasnou.cat.
Ho organitza : Ajuntament del Masnou

JUNY
DIVENDRES 4
11 h
Lloc: Cementiri del Masnou
El Cementiri del Masnou, un museu
a l’aire lliure
Per veure el Cementiri municipal del
Masnou des d’un altre punt de vista: un
conjunt de gran mèrit artístic promogut
per una burgesia enriquida que va
voler comptar amb els artistes més
ben considerats del moment. Activitat
adreçada a persones de 65 anys o més
empadronades al Masnou.
Cal inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme
del Masnou, tel. 93 557 18 34 /
turisme@elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

DISSABTE 5
10 h
Lloc: Tram final del c. de Salvador Espriu
(inici del camí de sorra) d’Alella Park
Caminada: Papallones i biodiversitat,
Natusfera
Caminada guiada emmarcada en
el projecte “Parcs i biblioteques,
naturalment!”
Identificarem papallones i la biodiversitat
que forma part de la Serralada Litoral.
Aprendrem a utilitzar l’aplicació Natusfera i
hi introduirem les nostres observacions per
col·laborar amb aquesta xarxa naturalista.
Durada: 3 hores aproximadament.
Cal inscripció prèvia a la Biblioteca. Places
limitades.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

DIUMENGE 6
13 h
Lloc: Cinema La Calàndria
Inauguració de la instal·lació
‘Regar el mar’, de Perejaume
L’obra s’emmarca en les exposicions
paral·leles que es duen a terme
promogudes per cinc institucions del
Maresme. Durant la inauguració, es durà
a terme una xerrada entre l’artista i el seu
col·laborador Jaume Coscollar sobre el
procés de construcció de l’obra. L’activitat
també forma part dels actes del Festival
de Creació Contemporània BRAMA.
Fins al 17 de juny.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

DISSABTE 12
De 9.30 a 13.30 h
Lloc: Escola Pública Ferrer i Guàrdia
Jornada del Projecte educatiu
del municipi
Jornada participativa de presentació del
Projecte educatiu del municipi (PEM). Més
informació a la pàgina 12 d’aquest bulletí.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou
11 h
Lloc: Jardins de Can Malet
Concert: Cançons de sempre
Recull de grans èxits amb cançons
tradicionals, bandes sonores de pel·lícules,
cançons de festivals, etc. A càrrec del duet
La Solfa. Activitat adreçada a persones de
65 anys o més empadronades al Masnou.
Inscripcions a partir del dilluns 31 de
maig, al telèfon 93 557 17 77, de dilluns a
divendres de 12 a 14 hores i els dijous de
16 a 19 hores.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou
12 h
Lloc: Sala B de l’Espai Escènic Iago Pericot
Ca n’Humet
Teatre: No sabem res del “campo”,
de l’actriu resident a la Sala B
Històries íntimes sobre la quotidianitat
rural. L’espectacle presenta experiències
vitals, narrades de forma oral de la mà
dels mateixos protagonistes: uns relats
reals amb històries que busquen arribar a
l’epicentre de les relacions socials del món
rural. Amb un llenguatge planer, el registre
de diverses veus permetran representar,

AGENDA
construir i compartir imaginaris per a
l’espectacle teatral d’objectes i petit
format, adreçat a un públic jove i adult
heterogeni. L’espectacle servirà per
presentar el projecte de la Biennal Iago
Pericot.
Es faran representacions el dissabte 12 a les
12 h, a les 18 h i les 20 h; i el diumenge 13
de juny, a les 12 h, a les 17 h i les 19 h.
Aforament limitat. Entrada gratuïta.
Cal inscripció prèvia a:
https://forms.gle/cxaM11fQh4gbggZc9
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

DIUMENGE 13
11 h i 12 h
Lloc: Mina d’Aigua (pl. d’Ocata)
Visita guiada a la Mina d’Aigua
Cal inscripció prèvia: en línia a
www.elmasnou.cat o a l’Oficina de Turisme
del Masnou, tel. 93 557 18 34 /
turisme@elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

DILLUNS 14
18 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines
Taller artístic: L’autre portrait
Taller creatiu per a grans i joves, a partir de
20 anys. Per participar en aquest taller cal
buscar en el fons dels calaixos dels records
per escriure la nostra història personal.
La fotografia del casament dels avis, el
primer dia de classes, la nostra mascota,
el quadern de l’escola primària, una carta
d’amor, el diari secret, l’informe escolar...
Amb aquest material crearem un collage i
el pintarem amb aquarel·les, obtenint així
un treball únic!
A càrrec de Miriam Colognesi, artista
(www.miriamcolognesi.com).
En el marc del Festival de Creació
Contemporània BRAMA.
Els participants han de portar una
fotografia en paper de casa.
Inscripcions: b.masnou.jc@diba.cat /
93 557 18 88
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines
i Blanc de Guix

DIMECRES 16
18.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines
Tertúlia literària: Els records,
de David Foenkinos
Club de lectura coordinat
per Maria Carme Roca.
Gratuït, cal inscripció prèvia a la Biblioteca.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

DIVENDRES 18
19 h
Lloc: Sala Pere Pujadas de la Casa de Cultura
Exposició “Cartells de Màgia Roja”
Retrospectiva gràfica de les activitats
del segell discogràfic Màgia Roja.
En el marc del Festival de Creació
Contemporània BRAMA.
Ho organitzen: Blanc de Guix i
Ajuntament del Masnou
21 h
Lloc: Espai Escènic Iago Pericot Ca n’Humet
Xou en directe del col·lectiu Màgia Roja

Del 21 de maig al 20 de juny
Espectacle dintre del programa del Festival
de Creació Contemporània BRAMA.
Ho organitzen: Blanc de Guix i
Ajuntament del Masnou

DISSABTE 19
19 h
Lloc: Parc de Vallmora
Reconeixement al personal sanitari
i sociosanitari
El municipi del Masnou fa un acte de
reconeixement al personal sanitari i
sociosanitari per la seva implicació,
dedicació, i pel seu esforç i compromís
durant la pandèmia, en la lluita contra la
COVID-19.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

DIUMENGE 20
De 10 a 13 h
Lloc: Davant de l’edifici de l’Ajuntament del c.
Roger de Flor, 23
Reparatruck
Ho organitza: Ajuntament del Masnou,
amb la col·laboració del Consorci per al
Tractament de Residus Sòlids Urbans del
Maresme

EXPOSICIONS
DEL 14 DE MAIG AL 13 DE JUNY
A la Casa de Cultura
“Fèlix Lorenzo. Fotografia”
Fèlix Lorenzo s’ha especialitzat en la
fotografia de viatges, treballant per
a algunes de les publicacions més
destacades d’aquest àmbit. L’exposició
amb què es presenta al municipi on
resideix recull alguns dels racons més
espectaculars del planeta. Un cant a
la diversitat i un compromís amb la
conservació.
Horari: De dimarts a divendres, de 16 a
20 h; dissabtes, de 10 a 14 h i de 16 a 20 h;
diumenges i festius, de 10 a 14 h.
Més informació a cultura@elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

“Els rostres de la República al Masnou”
Horari: Dijous i divendres, de 16 a 20 h;
dissabtes, d’11 a 14 h.
Ho organitza: Museu Municipal de
Nàutica del Masnou
DEL 21 DE MAIG AL 13 DE JUNY
A la sala d’exposicions de l’Espai Casinet
“Col·lectiu Mural Jam. Art jove”
Després de diverses intervencions en
els espais públics del Masnou, un grup
d’il·lustradors vinculats a la vila ocupen
una sala d’exposicions per provocar
el debat sobre els espais propis de les

RENOVACIÓ DEL DNI

• L es persones interessades a renovar el DNI han de trucar al telèfon d’Atenció
Ciutadana (93 557 17 77), de dilluns a divendres, de 9 a 14 h, o els dijous, de 16 a 19 h,
i se’ls inclourà a la llista de peticions.
• E s recorda que les cites són limitades (30) i que es donaran, prioritàriament, a la gent
gran i a les persones amb mobilitat reduïda. Si no s’exhaureixen, es donaran a la resta
de persones interessades.
• L es renovacions es faran un cop al mes alternativament en els equipaments
d'Els Vienesos (carrer de la Segarra, 12) i Can Malet (ptge. de Marià Rossell, 11).
•N
 omés es donaran dues cites per persona i tenen prioritat les persones
empadronades al municipi, que s’hauran d’acreditar amb el DNI original.
DEIXALLERIA MÒBIL

Només per a particulars del Masnou, Alella i Teià.
Horari
De dimarts a dissabte, de 9.30 a 13 h i de 16 a 19 h; diumenges, de 10 a 13.30 h.
Ubicació: Maig: del 18 al 23, a l’avinguda de Pau Casals
Juny: de l’1 al 6, a l’aparcament del carrer d’Amadeu I, i del 15 al 20,
al carrer del Torrent de Can Gaio
ACTIVITATS CONTINUADES DE LES ENTITATS

Són diverses les entitats que organitzen una programació estable d’activitats al llarg de
l’any, si bé se n’han suspès moltes per la pandèmia de la COVID-19. Les podeu trobar en
detall a l’apartat “Activitats continuades” de la pàgina web www.elmasnou.cat/agenda.
Contacteu amb cada entitat per confirmar-ne els detalls.

SERVEI FARMACÈUTIC DE GUÀRDIES DEL MASNOU
MAIG
Dilluns

Fins al 26 de juny, tres exposicions
emmarcades en la commemoració de
la proclamació de la Segona República
Espanyola:
A la Sala Joan Comellas, Edifici Centre
“Visca la República! 90 anys”
Horari: Dijous i divendres, de 16 a 20 h;
dissabtes, d’11 a 14 h.
Ho organitza: Museu Municipal de
Nàutica del Masnou, amb el suport de
la Diputació de Barcelona.
A la Sala Joan Comellas, Edifici Centre
“Les llavors del progrés
(1931-1936)”
Horari: Dijous i divendres, de 16 a 20 h;
dissabtes, d’11 a 14 h.
Ho organitza: Museu Municipal de
Nàutica del Masnou
Al vestíbul del Museu Municipal de
Nàutica, Edifici Centre

manifestacions artístiques i sobre com
s’expandeixen. La mostra repassarà també
els processos creatius de les accions dutes
a terme dintre de les mural jam, amb les
quals han canviat l’aparença de diversos
carrers de la vila. En el marc de l’exposició,
es duran a terme diverses activitats, com
performances en directe, una taula rodona
i projeccions, entre d’altres.
Horari: Dijous i divendres, de 17 a 20
h; dissabtes, d’11 a 14 h i de 17 a 20 h;
diumenges i festius, d’11 a 14 h.
Més informació a cultura@elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

1
AYMAR

2
AYMAR

3
RIERA

4
FÀBREGAS

5
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6
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