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SUMARI

Aquest mes de febrer ha estat un mes important per al Masnou. El nostre Ple municipal i el Consell 
Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) han formalitzat el primer acord per crear 
un consorci dedicat a la promoció de l’habitatge de protecció oficial. L’AMB farà al nostre municipi 
una inversió de més de 13 milions d’euros, que comportarà la construcció de dues promocions 
d’habitatge públic: a l’Illa Centre i a l’antiga caserna, juntament amb la urbanització de l’entorn 
d’aquesta darrera. Creix, doncs, l’oferta de venda i lloguer de protecció oficial al Masnou. Tot plegat 
comportarà uns 108 habitatges nous al municipi d’aquest tipus. L’INCASOL també està tirant enda-
vant la promoció d’habitatges de protecció oficial destinats a la gent gran al carrer de Joan XXIII. 

L’accés a l’habitatge és un dels principals problemes que té el Masnou. L’ona expansiva de Bar-
celona ja fa temps que ens ha atrapat. Els ajuntaments tenim molt pocs instruments per fer-hi 
front. Incrementar el parc d’habitatge públic és una de les principals obligacions que tenim com 
a govern municipal.

D’altra banda, tenim el repte de fer compatible un poble amb qualitat de vida per a tots els mas-
novins i masnovines, però també amb capacitat de generar activitat econòmica i ser atractiu per 
a la gent que ens visita, com es veu en l’informe sobre turisme que presentem en aquest número 
d’El Masnou Viu. Tenim el repte de millorar el nostre espai públic, d’ajudar a crear condicions per 
poder viure amb dignitat al nostre municipi i, alhora, crear activitat econòmica i treball per poder 
també gaudir del Masnou. Tenim en marxa actualment molts dels projectes que anunciàvem a 
l’inici d’aquest mandat. Esperem anar complint aquests compromisos per aconseguir l’objectiu 
d’anar millorant dia a dia el nostre municipi.

Redacció: Departament de Comunicació
Correcció lingüística: Servei de Correcció de 
Català
Disseny, maquetació i producció: Editorial MIC
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Impuls a l’habitatge assequible
Es concreten noves promocions d’habitatge protegit al municipi

Els espais on 
es preveu la 
construcció de 
noves promocions 
d’habitatge 
protegit són l’Illa 
Centre i els solars 
de l’antiga caserna 
i de l’avinguda de 
Joan XXIII

HABITATGE PROTEGIT

EN PORTADA

L ’Illa Centre i els solars 
de l’antiga caserna de 
la Guàrdia Civil i de 
l’avinguda de Joan XXIII 

amb el carrer de les Guilleries 
són els espais on es preveu la 
construcció de noves promocions 
d’habitatge protegit (HPO) 
al municipi. Aquestes noves 
intervencions donarien com a 
resultat un parc de 254 habitatges 
assequibles (144 dels quals, de 
nova creació) nous dins del terme 
municipal del Masnou.

Aquestes actuacions reprenen 
les polítiques d’habitatge que 
l’Ajuntament havia endegat fa més 
de deu anys per impulsar projectes 
de lloguer assequible i que es van 
materialitzar en tres promocions: 
la de Can Jordana (any 2007), amb 
18 habitatges, i la del sector Llevant 
(l’any 2009), de 72 habitatges, 
destinades al lloguer per a joves, 
i la del carrer de Ciudad Real (any 
2010), de 20 habitatges, destinats 
al lloguer per a gent gran. Totes van 
ser construïdes per l’Institut Català 
del Sòl. 

Consorci entre l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i 
l’Ajuntament del Masnou 
El conveni de col·laboració entre 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(AMB) i l’Ajuntament del Masnou 
per a la constitució d’un consorci 
per a la promoció d’habitatges 
protegits al municipi ja és una 
realitat després que s’aprovés 
per unanimitat al darrer Ple del 
consistori (15 de febrer) i, tot 
seguit (el 27 de febrer), ho fes 
també el Consell Metropolità de 
l’AMB. Aquest acord permetrà tirar 
endavant el projecte de l’Illa Centre, 
que preveu la construcció de 62 
habitatges de protecció oficial i 

desencallar el solar de la caserna 
de la Guàrdia Civil per destinar-lo al 
mateix ús, amb la construcció de 46 
habitatges.

Tot i que el Masnou no forma 
part de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, l’Ajuntament del 
Masnou ha aconseguit arribar a un 
acord amb aquest organisme per 
crear un consorci per desenvolupar 
ambdues promocions. 
L’Ajuntament hi aportarà els dos 
solars i l’entitat metropolitana 
n’assumirà el cost amb l’aportació 
de prop de 13 milions d’euros. El 
parc d’habitatge públic de lloguer 
serà al voltant del 40% i, el de 
venda, d’un 60%. Un cop l’operació 
estigui amortitzada, els pisos de 
lloguer i els solars tornaran a ser 
propietat del municipi. 

A aquests dos acords referents a 
polítiques d’habitatge s’hi suma 
el que també va ser aprovat 
recentment: una modificació del 
Pla general que permet la previsió 
de més habitatge de protecció 
oficial a la zona del carrer d’Almeria.

D’altra banda,  a mitjans de l’any 
passat, la Generalitat va anunciar 
que tornaria a fer promocions 
d’habitatge públic i, d’entre les 
primeres promocions, se’n troba 
una al Masnou. En concret,  
es tracta d’uns habitatges que 
s’ubicaran a prop de l’avinguda 
de Joan XXIII (cantonada amb 
l’avinguda de les Guilleries) i que 
es destinaran a la gent gran. La 
previsió de finalització i lliurament 
dels habitatges d’aquest projecte, 
que preveu 36 pisos que tindran 
entre una i dues habitacions, 
serà de dos anys, previsiblement 
el 2021.  

Percentatge 
d’HPO insuficient

Segons dades de l’IDESCAT 
(darrera actualització, el 
2011), al Masnou hi ha un 
parc de 10.366 habitatges, 
8.837 dels quals són llars 
principals. Actualment, hi ha 
110 habitatges de protecció 
oficial, de manera que el 
percentatge d’habitatges 
d’aquestes característiques al 
municipi del Masnou se situa 
en l’1,2%. Amb les previsions 
d’habitatge protegit en 
fase de desenvolupament, 
s’arribarà a incrementar 
el percentatge un 2,87%. 
Malauradament, aquest és 
un percentatge que es troba 
molt lluny del que estableix la 
Llei del dret a l’habitatge, que 
diu que, en un termini de vint 
anys, el 15% dels habitatges 
principals existents en tots 
els municipis de Catalunya 
de més de 3.000 habitants 
han de ser habitatges 
assequibles.  

A la ciutat de Barcelona, el 
percentatge d’habitatges 
protegits es troba al voltant 
del 2%, mentre que la mitjana 
europea és gairebé del 25%. 
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Ecoserveis va exposar el projecte a la comunitat dels pisos d’habitatge protegit del carrer de 
Ciudad Real, 8. 
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PROMOCIÓ DESTINATARIS NOMBRE 
D’HABITATGES RÈGIM ESTAT

Can Jordana Jove 18 Lloguer En ús

Sector Llevant Jove 72 Lloguer En ús

Carrer de Ciudad 
Real Gent gran 20 Lloguer En ús

Avinguda de Joan 
XXIII Gent gran 36 Lloguer Previst

Illa Centre No definit 62 inicialment previst Lloguer i compra Previst

Antiga caserna No definit 46 inicialment previst Lloguer i compra Previst

 Comunitats veïnals contra la 
pobresa energètica
L’associació sense ànim de lucre 
Ecoserveis va obtenir una subvenció del 
Departament de Treball, Afers Socials i 
Família de la Generalitat de Catalunya 
per a la realització d’un projecte relatiu 
a comunitats veïnals contra la pobresa 
energètica. El projecte ha de comptar 
amb la participació de comunitats de 
veïns de diferents municipis (ja siguin 
d’habitatges protegits o bé d’iniciativa 
privada, però amb intervenció 
comunitària), a fi de realitzar un estudi i 
una diagnosi de la situació energètica de 
l’edifici i dels habitatges. Posteriorment, 
el projecte preveu una fase 
d’acompanyament als veïns durant prop 
de mig any, durant la qual s’optimitzaran 
els contractes de subministraments i 
s’explicarà la metodologia de comunitats 
autofinançades. 

La idea del projecte és que, a partir de 
l’estalvi econòmic que s’aconsegueixi 
amb canvis en temes d’eficiència 
energètica, aquesta comunitat pugui 
engegar el projecte de comunitat 
autofinançada, que és aquella que 
practica un estalvi comú entre tots els 
veïns en un fons comú. Quan un veí té 
una incidència i necessita uns diners, pot 
sol·licitar a la comunitat un préstec, que 
retorna en terminis.
Al Masnou, a finals de febrer, es va fer 
una reunió veïnal amb la comunitat 
dels pisos d’habitatge protegit del 
carrer de Ciudad Real, 8, per exposar-
los el projecte. Pel que fa a la millora 
energètica, va tenir bona acollida, però 
sobre les comunitats autofinançades 
els veïns van mostrar-se més reticents. 
Si l’experiència resulta positiva, 
l’Ajuntament es podria plantejar la 
realització d’experiències similars.
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INSTITUCIONAL

PLE DEL MES DE FEBRER

Unanimitat sense fissures 
al Ple al voltant de l’habitatge

El tema estrella del Ple municipal 
del dia 15 de febrer, va ser, sens 
dubte, l’habitatge. Dos dels punts 
de l’ordre del dia giraven entorn de 
la futura construcció d’habitatge 
social al municipi i ambdós van 
tirar endavant. En primer lloc, es va 
aprovar per unanimitat l’aprovació 
inicial del conveni de col·laboració 
per a la constitució d’un consorci 
entre l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i l’Ajuntament del 
Masnou per a la promoció 
d’habitatges protegits al municipi 
i els Estatuts que el regeixen. En 
segon lloc, es va aprovar una 
modificació puntual d’ordenació 
del Pla general, imprescindible 
per al primer punt. L’aprovació 
va evidenciar la intenció de tots 
els partits de treballar plegats el 
projecte.  

Respecte al conveni entre 
l’Ajuntament del Masnou 
i l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona,  l’alcalde, Jaume 
Oliveras, va explicar que permet 
tirar endavant el projecte de l’Illa 
Centre i desencallar el solar de 
la caserna de la Guàrdia Civil: 
“Es tracta d’una promoció molt 
important, de 108 pisos, que 
s’ha treballat amb la prioritat 
d’establir tant un parc de lloguer 
com promoció pública de 

venda”. L’acord assolit per a la 
creació d’un consorci amb una 
entitat que treballa per l’àrea 
metropolitana —a qui l’alcalde 
va agrair la predisposició amb 
el Masnou, que n’és un municipi 
limítrof— permetrà rebre una 
gran inversió, de més de 13 
milions d’euros, fet que garantirà 
la viabilitat econòmica d’aquest 
projecte. Oliveras va aclarir que 
“les propietats retornaran a 
l’Ajuntament un cop amortitzades 
per l’AMB d’aquí a 28 anys”. 
L’alcalde va recordar que l’operació 
aportarà dos equipaments i que 
tots els pisos seran de règim 
general, perquè els preus siguin 
assequibles. Finalment, va avançar 
que al setembre es podria disposar 
del projecte d’edificació ja elaborat 
i al gener de 2019, de la llicència.

Federico de las Heras, del PP, va 
qualificar l’operació com una 
excel·lent notícia i va dir que “on 
tindrem la discussió serà en qui té 
dret a accedir-hi, ja que no ha de 
ser en funció de l’edat, sinó de les 
necessitats”. Ernest Suñé, del PSC, 
va agrair la negociació amb l’AMB, 
però va matisar que “creiem en 
la necessitat de crear habitatge, 
però no pot ser a qualsevol preu.” 
Màxim Fàbregas, d’ICV-EUiA-E, 
va considerar l’opció del conveni 
amb l’AMB com la millor opció, 
perquè permet que l’Ajuntament 
hi tingui un paper essencial. Dídac 
Miró, de la CUP-PA, tot i que el seu 
partit hi va votar a favor, va fer una 
forta crítica a l’AMB i va reclamar 
la gestió directa del projecte. 
Frans Avilés, de Ciutadans, va 
dir que no eren partidaris de 
l’habitatge en règim de venda: “No 

és el percentatge que ens hauria 
agradat, però entenem que els 
costos fan inviable una proposta 
ideal.” Alhora, va demanar que es 
controlessin bé els terminis de 
tota l’operació. Finalment, Eduard 
Garcia, de PDeCAT-Unió, va ser 
molt crític amb el percentatge 
del 40% d’habitatge de lloguer, 
quan en un principi s’havia parlat 
del 50%. Per tancar, el regidor 
d’Habitatge, Albert Alfaro, va 
informar que l’AMB també 
assumiria els costos d’urbanització 
de l’àmbit de la caserna.

Altres punts del Ple
A l’inici del Ple, es va donar 
compte de l’informe d’Intervenció 
d’avaluació de compliment 
d’objectius de la LO 2/2012 
respecte al seguiment del quart 
trimestre del Pressupost 2017 
amb motiu de la seva remissió al 
Ministeri d’Hisenda. També, de 
l’informe corresponent al quart 

trimestre de l’any 2017 sobre 
compliment dels terminis de 
pagament de les obligacions 
pendents, emès conforme a allò 
establert per l’article 4 de la Llei 
15/2010, de 5 de juliol.

Aprovació inicial de la Modificació 
puntual del Pla general 
d’ordenació del Masnou en 
l’àmbit del carrer de Mèxic (PAU 
Caserna - carrer de Mèxic) i de la 
parcel·la delimitada pels carrers 
d’Almeria, el Berguedà i Pollacra 
Goleta Constança. Va ser aprovat 
amb els vots a favor de l’Equip 
de Govern (ERC-AM-MES, 6 vots), 
ICV-EUiA-E (2 vots), PSC (2 vots), 
Ciutadans (3 vots), la CUP-PA (2 
vots) i el PP (1 vot), i l’abstenció 
de PDeCAT-Unió (5 vots). Aquest 
punt anava directament relacionat 
amb el punt anterior. La finalitat 
era situar el sostre previst per a 
habitatge social en l’àmbit del 
carrer de Mèxic. Una esmena del 

El Ple es va mostrar unànime en tractar temes sobre habitatge. 
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L’aprovació del Ple va 
evidenciar la intenció de 
tots els partits de treballar 
plegats per a la promoció 
d’habitatges protegits al 
municipi

HABITATGE 
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grup del PSC va ser mereixedora 
del reconeixement dels altres 
grups i feia referència a incorporar 
la participació ciutadana en el 
procés.

Aprovació inicial de l’Ordenança 
reguladora de les terrasses 
d’establiments de restauració i 
assimilats als espais públics. Va 
ser aprovada, amb una esmena 
del PSC, amb els vots a favor de 
l’Equip de Govern (ERC-AM-MES, 
6 vots), ICV-EUiA-E (2 vots), PSC 
(2 vots), Ciutadans (3 vots), la 
CUP-PA (2 vots) i el PP (1 vot), i 
amb l’abstenció de PDeCAT-Unió 
(5 vots). El regidor d’Urbanisme, 
Ricard Plana, va explicar que 
l’Ordenança perseguia la millora 
de l’espai públic de qualitat i 
de la convivència. Plana es va 
mostrar gratament sorprès amb la 
participació dels restauradors, que 
ha estat del 80%. Una gran part 
dels grups municipals van felicitar 
el regidor per l’esforç de consens 
i van estar d’acord que era un 

EXPOSICIÓ PÚBLICA

Aprovació inicial del conveni 
de col·laboració per a la 
constitució d’un consorci 
entre l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i l’Ajuntament del 
Masnou per a la promoció 
d’habitatges protegits al 
municipi i els Estatuts que el 
regeixen. El període d’exposició 
pública és del 14 de març al 26 
d'abril de 2018.

Aprovació inicial de la 
modificació puntual del 
Pla general d’ordenació del 
Masnou en l’àmbit del carrer 
de Mèxic (PAU caserna - carrer 
de Mèxic) i de la parcel·la 

delimitada pels carrers 
d’Almeria, Berguedà i Pollacra 
Goleta Constança. El període 
d’exposició pública és del 22 de 
febrer al 28 de març de 2018.

Aprovació inicial de 
l’Ordenança reguladora de 
les terrasses d’establiments 
de restauració i assimilats 
als espais públics. El període 
d’exposició pública és del 21 de 
febrer al 13 d’abril de 2018.

Acord de la Junta de Govern 
Local referent a la declaració 
d’exempció del preu públic 
núm. 6 per activitats culturals 
per a la promoció del municipi 
durant l’any 2018. 

tema complicat que calia abordar 
des de feia temps. Tot i així, Frans 
Avilés, portaveu de Ciutadans, 
va demanar al regidor la mateixa 
cintura política amb aquelles 
entitats que en un futur puguin 
patir conseqüències negatives 
a causa de l’Ordenança. D’altra 
banda, Eduard Garcia, de PDeCAT-
Unió, va afirmar que “ens hem 
oblidat de fer partícips els usuaris 
de la via pública, col·lectius amb 
discapacitats, vianants, etc.”

Moció i declaracions 
institucionals
Moció presentada pel Grup 
Municipal d’ICV-EUiA sobre 
l’actualització de l’actual 
aparcament lliure i de rotació 
al municipi del Masnou. Va ser 
aprovada per unanimitat, amb la 
incorporació d’algunes esmenes 
fetes per ERC-AM-MES i PDeCAT-
Unió. 

Declaració institucional 
presentada pel Grup Municipal 
del PSC-CP per donar suport a la 
campanya contra la pujada de les 
pensions del 0,25% i la pèrdua de 
poder adquisitiu de les pensions 
impulsada per l’organització 
sindical UGT. Es va aprovar amb els 
vots a favor de l’Equip de Govern 
(ERC-AM-MES, 6 vots), PDeCAT-
Unió (5 vots), ICV-EUiA-E (2 vots), 
PSC (2 vots); el vot en contra del 
PP (1 vot), i les abstencions de 
Ciutadans (3 vots) i la CUP-PA (2 
vots).

Declaració institucional 
presentada pel Grup Municipal 
d’ICV-EUiA sobre el 8 de març, 
Dia de les Dones, a la qual es van 
sumar altres grups, en concret, el 
PSC, ERC-AM-MES i PDeCAT-Unió. 
Es va aprovar amb els vots a favor 
de l’Equip de Govern (ERC-AM-
MES, 6 vots), PDeCAT-Unió (5 vots), 
ICV-EUiA-E (2 vots), PSC (2 vots), i 
l’abstenció de Ciutadans (3 vots), la 
CUP-PA (2 vots) i el PP (1 vot).

Audiència pública
El tema més rellevant de 
l’audiència pública va ser la 
consulta feta pel president de 
l’Associació de Veïns d’Ocata 
sobre el nou servei d’addiccions 
de l’ABS d’Ocata. L’alcalde els va 
convidar a mantenir una reunió 
en la qual es convidarien tècnics 
del Departament de Salut de la 
Generalitat. Per finalitzar, l’edil 
va desmentir un notícia falsa 
relacionada amb la suposada 
desaparició de l’estació d’Ocata. 

Es va aprovar la declaració 
institucional presentada per 
ICV-EUiA sobre el 8 de març, 
Dia de les Dones, a la qual es 
van sumar els grups del PSC, 
ERC-AM-MES i PDeCAT-Unió

8 DE MARÇ

SERVEI FARMACÈUTIC DE  
GUÀRDIES DEL MASNOU

DIES FESTIUS   Informació dels torns de guàrdies per contestador automàtic:  93 555 33 08 - 93 555 04 03

AYMAR*. C/ d’Almeria, 14 - Tel. 93 555 03 81. Horari: Dilluns-divendres 9.15-21 h / Dissabte 9.15-14 h
DOMÍNGUEZ. C/ dels Enamorats, 2 - Tel. 93 540 98 52. Horari: Dilluns-divendres 8-20.30 h / Dissabte 9-13.30 h
RIERA. C/ de Josep Llimona, 22 - Tel. 93 555 08 55. Horari: Dilluns-dissabte 9-20.30 h

FÀBREGAS*. C/ de Navarra, 68 - Tel. 93 555 19 79. Dilluns-divendres, matí 9-13 h, tarda 16.30-20 h / Dissabte 9.30-13 h 
OCATA. Av. del President J. F. Kennedy, 5 - Tel. 93 555 33 08. Dilluns-dissabte, 9-20.30 h
VIAMAR. Pg. de Prat de la Riba, 23 - Tel. 93 555 04 03. Dilluns-divendres, 9-20.30 h / Dissabte 9-14 h

*VACANCES: FÀBREGAS: del 18 de juny a l’1 de juliol i del 20 d’agost al 2 de setembre. AYMAR: del 13 al 19 d’agost. El servei de guàrdia comença a les 9.30 h del dia assenyalat fins a les 9.30 h de l’endemà

SERVEI FARMACÈUTIC DE GUÀRDIES DEL MASNOU 2018
GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY

1  Dl RIERA                         1  Dl DOMÍNGUEZ       
2  Dt FÀBREGAS          1 Dt VIAMAR             2  Dt AYMAR       
3  Dc VIAMAR          2  Dc FÀBREGAS       1  Dc AYMAR    3  Dc OCATA       
4  Dj DOMÍNGUEZ 1  Dj FÀBREGAS 1  Dj OCATA    3  Dj RIERA       2  Dj OCATA    4  Dj RIERA 1 Dj DOMÍNGUEZ    
5  Dv OCATA 2  Dv VIAMAR 2  Dv RIERA    4  Dv DOMÍNGUEZ 1  Dv FÀBREGAS    3  Dv RIERA    5  Dv FÀBREGAS 2  Dv OCATA    
6 Ds OCATA 3 Ds DOMÍNGUEZ 3 Ds FÀBREGAS    5 Ds AYMAR 2 Ds VIAMAR    4 Ds FÀBREGAS 1 Ds DOMÍNGUEZ 6 S VIAMAR 3 Ds RIERA 1 Ds AYMAR 
7  Dg OCATA 4 Dg DOMÍNGUEZ 4 Dg FÀBREGAS 1 Dg RIERA 6 Dg AYMAR 3 Dg VIAMAR 1 Dg RIERA 5 Dg FÀBREGAS 2 Dg DOMÍNGUEZ 7 Dg VIAMAR 4 Dg RIERA 2 Dg AYMAR 
8  Dl FÀBREGAS 5  Dl OCATA 5  Dl DOMÍNGUEZ 2 Dl RIERA 7  Dl FÀBREGAS 4  Dl AYMAR 2  Dl VIAMAR 6  Dl OCATA 3  Dl OCATA 8  Dl AYMAR 5  Dl VIAMAR 3  Dl RIERA 
9  Dt RIERA 6  Dt RIERA 6  Dt AYMAR 3  Dt FÀBREGAS 8  Dt VIAMAR 5  Dt OCATA 3  Dt DOMÍNGUEZ 7  Dt VIAMAR 4  Dt RIERA 9  Dt OCATA 6  Dt DOMÍNGUEZ 4  Dt FÀBREGAS 
10  Dc FÀBREGAS 7  Dc FÀBREGAS 7  Dc OCATA 4  Dc VIAMAR 9  Dc DOMÍNGUEZ 6  Dc RIERA 4  Dc AYMAR 8  Dc DOMÍNGUEZ 5  Dc FÀBREGAS 10  Dc RIERA 7  Dc AYMAR 5  Dc VIAMAR 
11  Dj VIAMAR 8  Dj VIAMAR 8  Dj RIERA 5  Dj DOMÍNGUEZ 10  Dj AYMAR 7  Dj FÀBREGAS 5  Dj OCATA 9  Dj AYMAR 6  Dj VIAMAR 11  Dj FÀBREGAS 8  Dj OCATA 6 Dj VIAMAR 
12  Dv OCATA 9  Dv DOMÍNGUEZ 9  Dv FÀBREGAS 6  Dv AYMAR 11  Dv OCATA 8  Dv VIAMAR 6  Dv RIERA 10  Dv FÀBREGAS 7  Dv DOMÍNGUEZ 12 Dv FÀBREGAS 9  Dv RIERA 7  Dv OCATA 
13 Ds AYMAR 10 Ds AYMAR 10 Ds VIAMAR 7 Ds OCATA 12 Ds RIERA 9 Ds DOMÍNGUEZ 7 Ds FÀBREGAS 11 Ds RIERA 8 Ds AYMAR 13 Ds DOMÍNGUEZ 10 Ds FÀBREGAS 8 Ds OCATA 
14 Dg AYMAR 11 Dg AYMAR 11 Dg VIAMAR 8 Dg OCATA 13 Dg RIERA 10 Dg DOMÍNGUEZ 8 Dg FÀBREGAS 12 Dg RIERA 9 Dg AYMAR 14 Dg DOMÍNGUEZ 11 Dg FÀBREGAS 9 Dg OCATA 
15  Dl VIAMAR 12  Dl RIERA 12  Dl AYMAR 9  Dl VIAMAR 14  Dl OCATA 11  Dl FÀBREGAS 9  Dl DOMÍNGUEZ 13  Dl VIAMAR 10  Dl OCATA 15  Dl OCATA 12  Dl DOMÍNGUEZ 10  Dl FÀBREGAS 
16  Dt DOMÍNGUEZ 13  Dt FÀBREGAS 13  Dt OCATA 10  Dt DOMÍNGUEZ 15  Dt FÀBREGAS 12  Dt RIERA 10  Dt AYMAR 14  Dt FÀBREGAS 11 Dt OCATA 16  Dt RIERA 13  Dt AYMAR 11  Dt VIAMAR
17  Dc AYMAR 14  Dc VIAMAR 14  Dc RIERA 11  Dc AYMAR 16  Dc VIAMAR 13  Dc VIAMAR 11  Dc OCATA 15 Dc FÀBREGAS 12  Dc VIAMAR 17  Dc FÀBREGAS 14  Dc OCATA 12  Dc DOMÍNGUEZ
18  Dj OCATA 15  Dj DOMÍNGUEZ 15  Dj FÀBREGAS 12  Dj OCATA 17  Dj DOMÍNGUEZ 14  Dj OCATA 12  Dj RIERA 16  Dj DOMÍNGUEZ 13  Dj AYMAR 18  Dj VIAMAR 15  Dj RIERA 13  Dj AYMAR
19  Dv RIERA 16  Dv AYMAR 16  Dv VIAMAR 13  Dv RIERA 18  Dv AYMAR 15  Dv DOMÍNGUEZ 13  Dv FÀBREGAS 17  Dv RIERA 14  Dv FÀBREGAS 19  Dv DOMÍNGUEZ 16  Dv FÀBREGAS 14  Dv FÀBREGAS 
20 Ds FÀBREGAS 17 Ds OCATA 17 Ds DOMÍNGUEZ 14 Ds FÀBREGAS 19 Ds OCATA 16 Ds AYMAR 14 Ds VIAMAR 18 Ds OCATA 15 Ds RIERA 20 Ds AYMAR 17 Ds VIAMAR 15 Ds RIERA 
21 Dg FÀBREGAS 18 Dg OCATA 18 Dg DOMÍNGUEZ 15 Dg FÀBREGAS 20 Dg OCATA 17 Dg AYMAR 15 Dg VIAMAR 19 Dg OCATA 16 Dg RIERA 21 Dg AYMAR 18 Dg VIAMAR 16 Dg RIERA 
22  Dl DOMÍNGUEZ 19  Dl FÀBREGAS 19  Dl OCATA 16  Dl DOMÍNGUEZ 21 Dl OCATA 18  Dl RIERA 16  Dl AYMAR 20  Dl DOMÍNGUEZ 17  Dl AYMAR 22  Dl RIERA 19  Dl AYMAR 17  Dl AYMAR 
23  Dt AYMAR 20  Dt VIAMAR 20  Dt RIERA 17  Dt AYMAR 22  Dt DOMÍNGUEZ 19  Dt DOMÍNGUEZ 17  Dt OCATA 21  Dt AYMAR 18  Dt FÀBREGAS 23  Dt FÀBREGAS 20  Dt OCATA 18  Dt OCATA 
24  Dc OCATA 21  Dc DOMÍNGUEZ 21  Dc FÀBREGAS 18  Dc OCATA 23  Dc AYMAR 20  Dc VIAMAR 18  Dc RIERA 22  Dc OCATA 19  Dc VIAMAR 24  Dc VIAMAR 21  Dc RIERA 19  Dc RIERA 
25  Dj RIERA 22  Dj AYMAR 22  Dj VIAMAR 19  Dj RIERA 24  Dj OCATA 21  Dj AYMAR 19  Dj FÀBREGAS 23  Dj RIERA 20  Dj DOMÍNGUEZ 25  Dj DOMÍNGUEZ 22  Dj FÀBREGAS 20  Dj FÀBREGAS 
26  Dv FÀBREGAS 23  Dv OCATA 23  Dv DOMÍNGUEZ 20  Dv FÀBREGAS 25  Dv RIERA 22  Dv DOMÍNGUEZ 20  Dv VIAMAR 24  Dv AYMAR 21  Dv FÀBREGAS 26  Dv AYMAR 23  Dv VIAMAR 21  Dv VIAMAR 
27 Ds VIAMAR 24 Ds RIERA 24 Ds AYMAR 21 Ds VIAMAR 26 Ds FÀBREGAS 23 Ds OCATA 21 Ds DOMÍNGUEZ 25 Ds VIAMAR 22 Ds OCATA 27 Ds OCATA 24 Ds DOMÍNGUEZ 22 Ds DOMÍNGUEZ
28 Dg VIAMAR 25 Dg RIERA 25 Dg AYMAR 22 Dg VIAMAR 27 Dg FÀBREGAS 24 Dg OCATA 22 Dg DOMÍNGUEZ 26 Dg VIAMAR 23 Dg OCATA 28 Dg OCATA 25 Dg DOMÍNGUEZ 23 Dg DOMÍNGUEZ
29  Dl DOMÍNGUEZ 26  Dl VIAMAR 26  Dl FÀBREGAS 23  Dl AYMAR 28  Dl DOMÍNGUEZ 25  Dl RIERA 23  Dl OCATA 27  Dl AYMAR 24  Dl VIAMAR 29  Dl FÀBREGAS 26  Dl OCATA 24  Dl AYMAR 
30  Dt OCATA 27  Dt DOMÍNGUEZ 27  Dt VIAMAR 24  Dt OCATA 29  Dt AYMAR 26  Dt AYMAR 24  Dt AYMAR 28  Dt DOMÍNGUEZ 25  Dt DOMÍNGUEZ 30  Dt VIAMAR 27  Dt RIERA 25 Dt AYMAR 
31  Dc RIERA 28  Dc AYMAR 28  Dc DOMÍNGUEZ 25  Dc RIERA 30  Dc OCATA 27  Dc DOMÍNGUEZ 25  Dc FÀBREGAS 29  Dc RIERA 26  Dc AYMAR 31  Dc DOMÍNGUEZ 28  Dc FÀBREGAS 26 Dc AYMAR 
      29  Dj RIERA 26  Dj FÀBREGAS 31  Dj RIERA 28  Dj VIAMAR 26  Dj VIAMAR 30  Dj OCATA 27  Dj OCATA    29  Dj VIAMAR 27  Dj OCATA 
      30 Dv RIERA 27  Dv VIAMAR    29 Dv VIAMAR 27  Dv DOMÍNGUEZ 31  Dv VIAMAR 28  Dv RIERA    30  Dv DOMÍNGUEZ 28  Dv RIERA
      31 Ds RIERA 28 Ds DOMÍNGUEZ    30 Ds RIERA 28 Ds AYMAR    29 Ds FÀBREGAS       29 Ds FÀBREGAS 
         29 Dg DOMÍNGUEZ       29 Dg AYMAR    30 Dg FÀBREGAS       30 Dg FÀBREGAS 
         30  Dl VIAMAR       30  Dl VIAMAR             31  Dl DOMÍNGUEZ
                  31  Dt DOMÍNGUEZ

JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE

DIES FESTIUS   Informació dels torns de guàrdies per contestador automàtic:  93 555 33 08 - 93 555 04 03

AYMAR*. C/ d’Almeria, 14 - Tel. 93 555 03 81. Horari: Dilluns-divendres 9.15-21 h / Dissabte 9.15-14 h
DOMÍNGUEZ. C/ dels Enamorats, 2 - Tel. 93 540 98 52. Horari: Dilluns-divendres 8-20.30 h / Dissabte 9-13.30 h
RIERA. C/ de Josep Llimona, 22 - Tel. 93 555 08 55. Horari: Dilluns-dissabte 9-20.30 h

FÀBREGAS*. C/ de Navarra, 68 - Tel. 93 555 19 79. Dilluns-divendres, matí 9-13 h, tarda 16.30-20 h / Dissabte 9.30-13 h 
OCATA. Av. del President J. F. Kennedy, 5 - Tel. 93 555 33 08. Dilluns-dissabte, 9-20.30 h
VIAMAR. Pg. de Prat de la Riba, 23 - Tel. 93 555 04 03. Dilluns-divendres, 9-20.30 h / Dissabte 9-14 h

*VACANCES: FÀBREGAS: del 18 de juny a l’1 de juliol i del 20 d’agost al 2 de setembre. AYMAR: del 13 al 19 d’agost. El servei de guàrdia comença a les 9.30 h del dia assenyalat fins a les 9.30 h de l’endemà

SERVEI FARMACÈUTIC DE GUÀRDIES DEL MASNOU 2018
GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY

1  Dl RIERA                         1  Dl DOMÍNGUEZ       
2  Dt FÀBREGAS          1 Dt VIAMAR             2  Dt AYMAR       
3  Dc VIAMAR          2  Dc FÀBREGAS       1  Dc AYMAR    3  Dc OCATA       
4  Dj DOMÍNGUEZ 1  Dj FÀBREGAS 1  Dj OCATA    3  Dj RIERA       2  Dj OCATA    4  Dj RIERA 1 Dj DOMÍNGUEZ    
5  Dv OCATA 2  Dv VIAMAR 2  Dv RIERA    4  Dv DOMÍNGUEZ 1  Dv FÀBREGAS    3  Dv RIERA    5  Dv FÀBREGAS 2  Dv OCATA    
6 Ds OCATA 3 Ds DOMÍNGUEZ 3 Ds FÀBREGAS    5 Ds AYMAR 2 Ds VIAMAR    4 Ds FÀBREGAS 1 Ds DOMÍNGUEZ 6 S VIAMAR 3 Ds RIERA 1 Ds AYMAR 
7  Dg OCATA 4 Dg DOMÍNGUEZ 4 Dg FÀBREGAS 1 Dg RIERA 6 Dg AYMAR 3 Dg VIAMAR 1 Dg RIERA 5 Dg FÀBREGAS 2 Dg DOMÍNGUEZ 7 Dg VIAMAR 4 Dg RIERA 2 Dg AYMAR 
8  Dl FÀBREGAS 5  Dl OCATA 5  Dl DOMÍNGUEZ 2 Dl RIERA 7  Dl FÀBREGAS 4  Dl AYMAR 2  Dl VIAMAR 6  Dl OCATA 3  Dl OCATA 8  Dl AYMAR 5  Dl VIAMAR 3  Dl RIERA 
9  Dt RIERA 6  Dt RIERA 6  Dt AYMAR 3  Dt FÀBREGAS 8  Dt VIAMAR 5  Dt OCATA 3  Dt DOMÍNGUEZ 7  Dt VIAMAR 4  Dt RIERA 9  Dt OCATA 6  Dt DOMÍNGUEZ 4  Dt FÀBREGAS 
10  Dc FÀBREGAS 7  Dc FÀBREGAS 7  Dc OCATA 4  Dc VIAMAR 9  Dc DOMÍNGUEZ 6  Dc RIERA 4  Dc AYMAR 8  Dc DOMÍNGUEZ 5  Dc FÀBREGAS 10  Dc RIERA 7  Dc AYMAR 5  Dc VIAMAR 
11  Dj VIAMAR 8  Dj VIAMAR 8  Dj RIERA 5  Dj DOMÍNGUEZ 10  Dj AYMAR 7  Dj FÀBREGAS 5  Dj OCATA 9  Dj AYMAR 6  Dj VIAMAR 11  Dj FÀBREGAS 8  Dj OCATA 6 Dj VIAMAR 
12  Dv OCATA 9  Dv DOMÍNGUEZ 9  Dv FÀBREGAS 6  Dv AYMAR 11  Dv OCATA 8  Dv VIAMAR 6  Dv RIERA 10  Dv FÀBREGAS 7  Dv DOMÍNGUEZ 12 Dv FÀBREGAS 9  Dv RIERA 7  Dv OCATA 
13 Ds AYMAR 10 Ds AYMAR 10 Ds VIAMAR 7 Ds OCATA 12 Ds RIERA 9 Ds DOMÍNGUEZ 7 Ds FÀBREGAS 11 Ds RIERA 8 Ds AYMAR 13 Ds DOMÍNGUEZ 10 Ds FÀBREGAS 8 Ds OCATA 
14 Dg AYMAR 11 Dg AYMAR 11 Dg VIAMAR 8 Dg OCATA 13 Dg RIERA 10 Dg DOMÍNGUEZ 8 Dg FÀBREGAS 12 Dg RIERA 9 Dg AYMAR 14 Dg DOMÍNGUEZ 11 Dg FÀBREGAS 9 Dg OCATA 
15  Dl VIAMAR 12  Dl RIERA 12  Dl AYMAR 9  Dl VIAMAR 14  Dl OCATA 11  Dl FÀBREGAS 9  Dl DOMÍNGUEZ 13  Dl VIAMAR 10  Dl OCATA 15  Dl OCATA 12  Dl DOMÍNGUEZ 10  Dl FÀBREGAS 
16  Dt DOMÍNGUEZ 13  Dt FÀBREGAS 13  Dt OCATA 10  Dt DOMÍNGUEZ 15  Dt FÀBREGAS 12  Dt RIERA 10  Dt AYMAR 14  Dt FÀBREGAS 11 Dt OCATA 16  Dt RIERA 13  Dt AYMAR 11  Dt VIAMAR
17  Dc AYMAR 14  Dc VIAMAR 14  Dc RIERA 11  Dc AYMAR 16  Dc VIAMAR 13  Dc VIAMAR 11  Dc OCATA 15 Dc FÀBREGAS 12  Dc VIAMAR 17  Dc FÀBREGAS 14  Dc OCATA 12  Dc DOMÍNGUEZ
18  Dj OCATA 15  Dj DOMÍNGUEZ 15  Dj FÀBREGAS 12  Dj OCATA 17  Dj DOMÍNGUEZ 14  Dj OCATA 12  Dj RIERA 16  Dj DOMÍNGUEZ 13  Dj AYMAR 18  Dj VIAMAR 15  Dj RIERA 13  Dj AYMAR
19  Dv RIERA 16  Dv AYMAR 16  Dv VIAMAR 13  Dv RIERA 18  Dv AYMAR 15  Dv DOMÍNGUEZ 13  Dv FÀBREGAS 17  Dv RIERA 14  Dv FÀBREGAS 19  Dv DOMÍNGUEZ 16  Dv FÀBREGAS 14  Dv FÀBREGAS 
20 Ds FÀBREGAS 17 Ds OCATA 17 Ds DOMÍNGUEZ 14 Ds FÀBREGAS 19 Ds OCATA 16 Ds AYMAR 14 Ds VIAMAR 18 Ds OCATA 15 Ds RIERA 20 Ds AYMAR 17 Ds VIAMAR 15 Ds RIERA 
21 Dg FÀBREGAS 18 Dg OCATA 18 Dg DOMÍNGUEZ 15 Dg FÀBREGAS 20 Dg OCATA 17 Dg AYMAR 15 Dg VIAMAR 19 Dg OCATA 16 Dg RIERA 21 Dg AYMAR 18 Dg VIAMAR 16 Dg RIERA 
22  Dl DOMÍNGUEZ 19  Dl FÀBREGAS 19  Dl OCATA 16  Dl DOMÍNGUEZ 21 Dl OCATA 18  Dl RIERA 16  Dl AYMAR 20  Dl DOMÍNGUEZ 17  Dl AYMAR 22  Dl RIERA 19  Dl AYMAR 17  Dl AYMAR 
23  Dt AYMAR 20  Dt VIAMAR 20  Dt RIERA 17  Dt AYMAR 22  Dt DOMÍNGUEZ 19  Dt DOMÍNGUEZ 17  Dt OCATA 21  Dt AYMAR 18  Dt FÀBREGAS 23  Dt FÀBREGAS 20  Dt OCATA 18  Dt OCATA 
24  Dc OCATA 21  Dc DOMÍNGUEZ 21  Dc FÀBREGAS 18  Dc OCATA 23  Dc AYMAR 20  Dc VIAMAR 18  Dc RIERA 22  Dc OCATA 19  Dc VIAMAR 24  Dc VIAMAR 21  Dc RIERA 19  Dc RIERA 
25  Dj RIERA 22  Dj AYMAR 22  Dj VIAMAR 19  Dj RIERA 24  Dj OCATA 21  Dj AYMAR 19  Dj FÀBREGAS 23  Dj RIERA 20  Dj DOMÍNGUEZ 25  Dj DOMÍNGUEZ 22  Dj FÀBREGAS 20  Dj FÀBREGAS 
26  Dv FÀBREGAS 23  Dv OCATA 23  Dv DOMÍNGUEZ 20  Dv FÀBREGAS 25  Dv RIERA 22  Dv DOMÍNGUEZ 20  Dv VIAMAR 24  Dv AYMAR 21  Dv FÀBREGAS 26  Dv AYMAR 23  Dv VIAMAR 21  Dv VIAMAR 
27 Ds VIAMAR 24 Ds RIERA 24 Ds AYMAR 21 Ds VIAMAR 26 Ds FÀBREGAS 23 Ds OCATA 21 Ds DOMÍNGUEZ 25 Ds VIAMAR 22 Ds OCATA 27 Ds OCATA 24 Ds DOMÍNGUEZ 22 Ds DOMÍNGUEZ
28 Dg VIAMAR 25 Dg RIERA 25 Dg AYMAR 22 Dg VIAMAR 27 Dg FÀBREGAS 24 Dg OCATA 22 Dg DOMÍNGUEZ 26 Dg VIAMAR 23 Dg OCATA 28 Dg OCATA 25 Dg DOMÍNGUEZ 23 Dg DOMÍNGUEZ
29  Dl DOMÍNGUEZ 26  Dl VIAMAR 26  Dl FÀBREGAS 23  Dl AYMAR 28  Dl DOMÍNGUEZ 25  Dl RIERA 23  Dl OCATA 27  Dl AYMAR 24  Dl VIAMAR 29  Dl FÀBREGAS 26  Dl OCATA 24  Dl AYMAR 
30  Dt OCATA 27  Dt DOMÍNGUEZ 27  Dt VIAMAR 24  Dt OCATA 29  Dt AYMAR 26  Dt AYMAR 24  Dt AYMAR 28  Dt DOMÍNGUEZ 25  Dt DOMÍNGUEZ 30  Dt VIAMAR 27  Dt RIERA 25 Dt AYMAR 
31  Dc RIERA 28  Dc AYMAR 28  Dc DOMÍNGUEZ 25  Dc RIERA 30  Dc OCATA 27  Dc DOMÍNGUEZ 25  Dc FÀBREGAS 29  Dc RIERA 26  Dc AYMAR 31  Dc DOMÍNGUEZ 28  Dc FÀBREGAS 26 Dc AYMAR 
      29  Dj RIERA 26  Dj FÀBREGAS 31  Dj RIERA 28  Dj VIAMAR 26  Dj VIAMAR 30  Dj OCATA 27  Dj OCATA    29  Dj VIAMAR 27  Dj OCATA 
      30 Dv RIERA 27  Dv VIAMAR    29 Dv VIAMAR 27  Dv DOMÍNGUEZ 31  Dv VIAMAR 28  Dv RIERA    30  Dv DOMÍNGUEZ 28  Dv RIERA
      31 Ds RIERA 28 Ds DOMÍNGUEZ    30 Ds RIERA 28 Ds AYMAR    29 Ds FÀBREGAS       29 Ds FÀBREGAS 
         29 Dg DOMÍNGUEZ       29 Dg AYMAR    30 Dg FÀBREGAS       30 Dg FÀBREGAS 
         30  Dl VIAMAR       30  Dl VIAMAR             31  Dl DOMÍNGUEZ
                  31  Dt DOMÍNGUEZ

JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE
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SALUT

Entren en funcionament els nous 
serveis de l’ABS Ocata

Es convoca una audiència pública per informar la ciutadania 
amb motiu de la controvèrsia generada

E l dilluns 19 de març, 
a les 18 h, a la sala 
polivalent de La Barqueta, 
hi ha prevista una 

audiència pública per informar 
sobre els nous serveis de l’Àrea 
Bàsica de Salut (ABS) Ocata: el 
Centre de Salut Mental Infantil 
i Juvenil (CSMIJ) i el Centre 
d’Atenció i Seguiment a les 
Drogodependències (CAS). La 
ubicació en un mateix edifici 
d’aquests nous serveis, que 
s’emmarquen dins el Pla director 
de salut mental i addiccions 2017-
2020 del Departament de Salut 
de la Generalitat de Catalunya, ha 
desencadenat un debat i diferents 
contactes entre l’Administració i 
la ciutadania. En el marc d’aquest 
debat, una part dels veïns de la 
zona s’ha mostrat disconforme 
amb el nou servei d’addiccions —
en concret, pel que fa al dispensari 
de metadona—, principalment 
per la seva proximitat a dos 
centres educatius, i han reclamat 
un servei de pediatria per a 
l’edifici. El 28 de febrer, van 
registrar una queixa formal a 
l’Ajuntament, acompanyada de 
1.364 signatures. L’opinió dels 
diferents grups polítics municipals 
a l’entorn d’aquest cas, a més de 
poder veure-la al proper Ple (en 
què molts dels grups presenten 
declaracions institucionals), la 
podeu trobar a les pàgines 28 i 29 
d’aquest butlletí, destinades a la 
“Tribuna política”, on la majoria 
de polítics han coincidit a parlar 
sobre aquest tema. Pel que fa a la 
comunitat educativa, al Consell 
Escolar Municipal del Masnou 
(CEMM) del 27 de febrer,  el 
director de l’Escola Marinada va 

fer constar que no hi havia hagut 
cap indici d’inquietud entre la 
comunitat escolar, i bona part dels 
directors dels centres educatius 
presents a la sessió van celebrar 
l’obertura d’aquest nou servei.

L’1 de març, membres del 
consistori municipal van assistir 
a una visita guiada per les 
instal·lacions dels nous serveis de 
l’Àrea Bàsica de Salut d’Ocata. A 
la visita van coincidir la majoria 
dels representants dels grups 
municipals del Masnou; el gerent 
del Consorci Sanitari del Maresme, 
Ramon Cunillera, i el director 
de l’Àmbit de Salut Mental del 
mateix Consorci, Josep Cañete. La 
comitiva va ser rebuda per un grup 
de veïns contraris als nous serveis, 
que van penjar una pancarta a la 

façana de l’edifici per expressar la 
seva disconformitat. 

Els portaveus del Servei Català de 
la Salut (CatSalut) van destacar 
la importància de desplegar 
els serveis ambulatoris de salut 
mental i addiccions en un mateix 
edifici, tant per als pacients com 
per als mateixos professionals, 
ja que molts pacients són atesos 
per dos serveis (pacients amb 
patologia dual). Els professionals 
de l’àmbit sanitari afirmen que 
l’apropament físic facilita la 
coordinació entre serveis i millora 
el contínuum assistencial del 
pacient. També és molt important 
la coordinació entre els serveis 
d’adults i els infantojuvenils en 
aquells pacients que fan la majoria 
d’edat i han de passar d’un servei 
infantojuvenil al d’adults. 

Els nous serveis de l’ABS 
Ocata són el Centre de 
Salut Mental Infantil i 
Juvenil (CSMIJ) i el Centre 
d’Atenció i Seguiment a les 
Drogodependències (CAS)

NOUS SERVEIS 

A la trobada, l’alcalde, Jaume 
Oliveras, va anunciar la creació 
d’una comissió de seguiment 
de la posada en marxa i el 
funcionament dels nous serveis, 
tal com s’havien compromès a fer 
CatSalut i l’Ajuntament en la sessió 
informativa als veïns de l’ABS 
d’Ocata del 28 de febrer de 2018.  

Els portaveus del CatSalut van destacar la importància de desplegar els serveis ambulatoris de salut mental i addiccions en un 
mateix edifici. 
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 QUINS SÓN ELS NOUS 
SERVEIS?

•  Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil 
(CSMIJ)

És un servei bàsic d’atenció ambulatòria 
especialitzat en atenció psiquiàtrica i salut 
mental, adreçat a menors de 18 anys que 
presenten un trastorn mental, en qualsevol 
de les etapes evolutives de la malaltia, que 
per la seva gravetat i/o complexitat no 
poden ser atesos únicament des de l’àmbit 
dels serveis d’Atenció Primària de Salut.

•  Centre d’Atenció i Seguiment a les 
Drogodependències (CAS)

És un servei bàsic d’atenció ambulatòria 
i de suport a l’atenció primària de salut, 
especialitzat en la detecció, el diagnòstic, 
el tractament i la derivació de les persones 
amb problemes relacionats amb les 
addiccions i l’ús, abús o dependència 
de diferents tipus de substàncies (tabac, 
alcohol, cànnabis, cocaïna, opiacis, el mòbil 
o el joc...), amb un suport sanitari, psicològic 
i social. També es desenvolupen programes 
de disminució del dany i reinserció 
social, així com programes de prevenció i 
intervenció comunitària. 

Ofereix, entre d’altres, la dispensació de 
metadona a persones que estan en procés 
de rehabilitació d’una de les addicions més 
minoritàries (opiacis), un tractament que 
també es presta en farmàcies de Catalunya 
des de fa més de trenta anys. En concret, 
al d’Ocata, es preveu que al voltant d’una 
vintena de pacients rebin atenció per aquest 
tractament. 

 QUINA ÉS LA PREVISIÓ 
HORÀRIA I ELS DIES?
Són dos serveis diferents que funcionen en 
dos horaris diferents. Per tant, els pacients de 
l’un i l’altre no coincideixen al centre.
Salut mental infantojuvenil: dilluns i 
dimecres, de 8.30 a 15 h i de 16 a 18.30 h; 
divendres, de 8.30 a 14.30 h.
Addiccions: dimarts i dijous, de 8 a 15 h. 

 QUI SE’N PODRÀ BENEFICIAR?

Els nous serveis de salut mental donaran 
cobertura als municipis de les poblacions del 
Baix Maresme de Vilassar de Mar, Vilassar de 

Dalt, Premià de Mar, Premià de Dalt, Alella, 
Teià i el Masnou, tal com ho fa actualment el 
Centre de Salut Mental d’Adults.

 PER QUÈ A L’ABS D’OCATA I 
PER QUÈ NO ALTRES SERVEIS?
La població determina el nombre de 
metges i, al Masnou, hi ha dues ABS perquè 
la primera no es podia ampliar per motius 
d’espai. El Centre d’Atenció Primària (CAP) 
d’Ocata es va inaugurar l’any 2009. L’edifici 
es va planificar per instal·lar-hi serveis 
d’atenció primària (planta baixa) i serveis 
ambulatoris de salut mental (segona planta) 
que donessin cobertura a la població del 
Baix Maresme, amb l’objectiu de millorar 
l’accessibilitat dels serveis a la població. 

El mateix any 2009 va començar a funcionar 
el Centre de Salut Mental d’Adults del 
Maresme Sud. Per raons pressupostàries, va 
quedar pendent de desplegar una consulta 
perifèrica de Mataró del Centre de Salut 
Mental d’InfantoJuvenil i el Centre d’Atenció 
i Seguiment a les Drogodependències. 

També s'hi ofereixen els serveis 
d’odontologia i ginecologia que, en canvi, 
no es presten a l'ABS El Masnou. D’altres 
serveis, com pediatria o radiologia, no 
estan previstos a l’ABS d’Ocata.  Pel que 
fa al de pediatria, els motius responen al 
pla estratègic de salut, que tendeix a la 
concentració de serveis per mantenir-ne la 
qualitat, oferint-los de 8 a 20 h, de dilluns 
a divendres, durant tot l’any. Pel que fa al 
de radiologia, el complex sistema de les 
maquinàries utilitzades per oferir el servei 
fa que només en disposin els centres 
especialitzats.

 QUI FORMARÀ PART DE LA 
COMISSIÓ DE SEGUIMENT?
En el moment de tancar aquesta edició, 
era previst que, el dimarts 13 de març,  es 
constituís la  comissió de seguiment de 
la posada en marxa i el funcionament 
d’aquests nous serveis. Hi prendran part 
professionals dels serveis, i representants 
dels veïns i de la comunitat educativa de 
La Barqueta i l’Escola Marinada. També hi 
participaran regidors de l’Equip de Govern i 
de l’oposició.

CatSalut va contactar a finals de l’any 
2017 amb l’Ajuntament del Masnou 
per informar-lo d’aquests nous serveis, 
que van ser presentats el dia 18 de 
desembre de 2017 a la sala de plens a 
tècnics i representants dels consistoris 
veïns, regidors de l’oposició i entitats 
relacionades amb la salut mental 
amb vinculació al municipi. Després, 
aquesta revista municipal va anunciar-
ho al número 99 (corresponent al mes 
de gener de 2018) i, més endavant, 
el 14 de febrer, arran dels rumors 
provocats per una publicació sobre 
el tema en un mitjà de comunicació 
digital, l’Equip de Govern va fer 
públic un comunicat referent al nou 
servei d’addiccions a la pàgina web 
municipal. 

A partir del debat desencadenat, 
sis dies després de la visita guiada 
als membres del consistori a les 
instal·lacions dels nous serveis, es va 
oferir una nova sessió informativa 
per als regidors que comptava, 
també, amb la presència de membres 
del Consorci Sanitari del Maresme 
i del Barcelonès-Nord, així com del 
director d’Atenció Primària Maresme 
- Barcelonès Nord, la directora dels 
CAP Masnou-Ocata i la metgessa 
responsable dels nous serveis. 
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MEDI AMBIENT

Al Masnou no s’apujarà 
el rebut de l’aigua

L’Equip de Govern no aplicarà l’augment del 12% de la tarifa de l’aigua als contribuents

L’Equip de Govern de 
l’Ajuntament del Masnou 
ha decidit no aplicar als 
abonats del municipi 

l’augment del preu de la tarifa de 
l’aigua que va aprovar l’Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA). La 
mesura encaria gairebé un 12% el 
rebut dels consumidors.

A final de l’any passat, el Consell 
d’Administració de l’Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA) va 
aprovar l’increment d’un 11,88% 
en la tarifa de l’aigua en alta, un 
percentatge que s’aplicaria a 
l’aigua que reben els ajuntaments 
i les entitats subministrado-
res d’Aigües del Ter-Llobregat 
(ATLL), entre els quals es troba 
el Masnou. Les entitats munici-
palistes Federació de Municipis 
de Catalunya (FMC) i Associació 
Catalana de Municipis (ACM), i 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(AMB) i el Consorci Besòs-Tordera 

 19a Fira Comercial i 
Gastronòmica del Masnou 

Els dies 4, 5 i 6 de maig, el port esportiu acollirà una 
nova edició d'aquesta fira masnovina, on 
podreu gaudir de la gastronomia i el comerç local 
a prop del mar, amb diverses activitats a l'aire lliure 
per a tota la família.

Sou un comerç local?
Si sou un comerç local i voleu disposar d’un estand 
a la Fira, poseu-vos en contacte amb el Centre 
d’Empreses Casa del Marquès i us n'informaran. 
Contacteu-hi al telèfon 93 540 43 32 o a 
l'adreça electrònica casadelmarques@elmasnou.cat

van demanar la suspensió 
d’aquest acord pel greu perjudici 
econòmic que representaria en 
les tarifes de consum i el Tribunal 
Suprem va ratificar la sentència 
del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya que declarava nul 
el procediment d’adjudicació de 
la gestió de l’empresa pública 
Aigües Ter-Llobregat (ATLL) a 
Acciona.

Feta pública aquesta sentència, 
en el moment de tancar aques-
ta edició,  l’Agència Catalana 
de l’Aigua (ACA), a instàncies 
del Departament de Territori i 
Sostenibilitat, havia anunciat que 
convocaria els propers dies un 
Consell de Xarxa d’Aigües Ter-
Llobregat extraordinari per analit-
zar les vies possibles per suspen-
dre la pujada de la tarifa d’Aigües 
Ter-Llobregat prevista per al 2018 
en aplicació del Plec de clàusules 
del contracte de concessió. 
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OBRES

Se centralitzarà l’accés a l’estació en un únic vestíbul soterrat sota les vies

L’estació d’Ocata tindrà 
una millor accessibilitat

F a prop d’un any que 
l’Ajuntament està en 
contacte amb RENFE a fi 
de signar un conveni que 

permetrà fer millores en l’acces-
sibilitat de l’estació d’Ocata. La 
signatura d’aquest conveni, que 
és previst que es dugui a terme 
properament, respon a la volun-
tat d’ambdues parts de millorar 
les instal·lacions ferroviàries 
d’aquesta estació del Masnou.

Les obres tenen per objectiu la 
centralització de l’accés a l’estació 
en un únic vestíbul soterrat sota 
les vies i complir, tant en els recor-
reguts interns fins a les andanes 
com en els accessos exteriors, 
la normativa vigent en matèria 
d’accessibilitat.

Les obres projectades suposaran 
la modificació de la trajectòria 
del pas soterrat cap a la platja i el 
trasllat de diferents elements de 
mobiliari urbà per dotar l’estació 
d’Ocata, el passeig Marítim i la 
platja d’uns accessos que com-
pleixin la normativa vigent en 
matèria d’accessibilitat. 

Si us plau, no difongueu rumors sense contrastar.

Informeu-vos pels canals oficials
www.elmasnou.cat, ̀ El Masnou Viu´ i les xarxes socials següents:

 /elmasnou.cat /elmasnou.cat/elmasnou_cat

´
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 Finalitzada la reordenació 
viària del carrer de Joan Carles I 
 i la millora del drenatge dels 
entorns de l’Escola Lluís Millet

Una de les obres recentment fi-
nalitzades és la reordenació viària 
del carrer de Joan Carles I, que ha 
permès millorar la senyalització 
horitzontal i vertical, el carril de 
gir, així com arranjar la part baixa 
del carrer i modificar la zona 
de contenidors ubicats enfront 
de la sortida lateral de l’Institut 
Mediterrània.

Les obres relatives a la millora 
del drenatge dels entorns de 
l’Escola Lluís Millet (al carrer de la 
Constitució) també han acabat. 
Aquest projecte ha inclòs la 
construcció d’un mur de bloc de 
formigó, la pavimentació vial, 
la formació de cuneta drenant i 
mota de terres, així com la subs-
titució de la reixa interceptora en 
el vial en cul-de- sac i la formació 
d’una bassa d’infiltració.

 En marxa la millora de l’ac-
cessibilitat al carrer del Brasil 
Les obres del carrer del Brasil s’es-
tructuren en tres fases. La primera 
i la segona fase tenen per objectiu 
la construcció d’una nova trama-
da d’escales i la instal·lació d’un 
ascensor per adaptar aquest 
accés a persones amb mobilitat 
reduïda, així com la connexió des 
de la nova ubicació al pas soterrat 
actual, a sota del carrer d’Àngel 
Guimerà. En el moment de tancar 
aquesta edició, hi havia pendent 
la signatura del contracte per 
poder iniciar les obres, que es 
preveia que començarien en un 
termini de quinze dies, aproxi-
madament, i amb una durada 
prevista de tres mesos. D’altra 
banda, ja està en marxa la tercera 
fase del carrer, consistent en el 
nou accés al passeig Marítim, amb 

Avancen diferents obres al municipi
Diverses intervencions tenen com a finalitat la millora dels espais públics

la construcció d’una rampa i la 
modificació de l’escala existent.

 A punt de començar la con-
versió en zona de vianants de 
l’eix vertebrador entre el mar i 
la muntanya
Una de les obres destacades du-
rant aquest mandat és la referent 
a la conversió en zona de vianants 
del carrer de Roger de Flor, 
perquè aquesta via té la caracte-
rística especial que actua com a 
eix de connexió entre el parc de 
Vallmora i la platja. El projecte, 
que preveu iniciar-se d’aquí a 
dues setmanes, suposa la urbanit-
zació del carrer de Roger de Flor 
en el tram comprès entre els car-
rers de Narcís Monturiol i de Sant 
Miquel. La urbanització d’aquest 
tram és d’una superfície de 1.505 
m2 i inclou la plaça de Catalunya 
i el carrer de la Gaditana. El tram 
que s’urbanitzarà del carrer de 
Roger de Flor està limitat per 
una trama urbana consolidada 
i, actualment, es diferencia el 
trànsit de vianants i el rodat amb 
una calçada d’asfalt i voreres de 
panot. La durada prevista de les 
obres és de mig any.
 
 Embelliment dels horts 
urbans
A dalt del parc de Vallmora hi ha 
alguns dels horts urbans del mu-
nicipi. El projecte de la reordena-
ció d’aquests horts inclou, en una 
primera fase que preveu iniciar-se 
properament, la portada, l’acu-
mulació i la distribució d’aigua, 
la part de la xarxa d’enllumenat 
elèctric, el desmuntatge i la 
reposició d’una part dels límits 
actuals, així com l’enderrocament 
d’algunes de les barraques i la 
consolidació d’altres. 

La duració prevista de les obres 
és de quatre mesos i l’Ajuntament 
ja ha contractat la redacció de 

la segona fase del projecte i la 
direcció facultativa de les obres,  
que consistiran en la consolida-
ció parcial de l’actual  
construcció com a local social, la 
construcció d’unes barraques a 
la zona dels nous horts, 

De dalt a baix: 
- La part baixa del carrer de Joan Carles I després de les obres de reordenació viària.
-  El carrer de la Constitució després de la millora del drenatge dels entorns de l’Escola 

Lluís Millet.
- L’inici de les obres d’accessibilitat al carrer del Brasil també afecta el passeig Marítim.
- Actual vista del carrer de Roger de Flor, que es preveu que esdevingui zona de vianants.
Fotografies de: RAÜL ANDREU

 l’extensió de la instal·lació elèc-
trica, la xarxa de clavegueram, 
la consolidació de contencions 
existents, així com l’adaptació 
topogràfica a la zona d’horts 
nous i la plantació d’arbres 
ametllers. 
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CULTURA

La Biblioteca Joan Coromines 
celebra l’Any Fabra

Una ruta i un espectacle commemoraran els 150 anys del naixement 
del lingüista i gramàtic català

L’any 2018 està dedicat a 
commemorar la figura i 
l’obra de Pompeu Fabra 
(Barcelona, 20 de febrer 

de 1868 – Prada de Conflent, 
25 de desembre de 1948), per 
celebrar els 150 anys del nai-
xement del lingüista i gramàtic 
català més il·lustre i els 100 de 
la publicació de la Gramàtica 
catalana normativa. Al Masnou, 
la Biblioteca Joan Coromines 
ha preparat dues activitats amb 
motiu d’aquesta efemèride: una 
ruta cultural i un espectacle 
sobre la figura de Fabra. 

La Ruta Pompeu Fabra tindrà 
lloc el divendres 15 de juny, al 
matí, i serà una ruta cultural a 
peu entorn dels episodis més 
rellevants de la vida i l’obra de 
Pompeu Fabra. Aquesta ruta per 
Barcelona  tindrà set parades 
relacionades amb la infància, els 
estudis i el lleure del mestre, així 
com la seva relació amb L’Avenç, 
l’Ateneu, el Centre Excursionista 
de Catalunya i l’Institut d’Estudis 
Catalans. 

Part dels espais continuen visi-
bles, com ara el local del carrer 
del Paradís, el carrer de les Moles 
i el de Portaferrissa, etc., al qual 
s’afegeixen els monuments com-
memoratius que Barcelona, com 
altres poblacions catalanes, han 
dedicat a Fabra i que l’Institut 
d’Estudis Catalans ha recollit 
recentment en el web 
monuments.iec.cat. 

L’activitat requereix inscripció 
prèvia, fins a esgotar les places.

D’altra banda, el dissabte 6 
d’octubre, a les 11 h, tindrà lloc 
Mestre Fabra, caçador de parau-
les, una representació per a tots 
els públics (recomanat a partir 
de 6 anys) en què una única 
actriu interpretarà i manipularà 
objectes i titelles per apropar a 
tota la família el personatge de 
Pompeu Fabra, per conèixer un 
personatge cabdal de la història, 
la llengua i la cultura catalanes.

A més, l’alumnat dels diferents 
cursos que organitza el Consorci 
per a la Normalització Lingüística 
(CPNL) al Masnou participarà en 
dues activitats que tindran per 
objectiu conèixer l’aportació de 
Pompeu Fabra a la modernitza-
ció del català. Els alumnes dels 
centres educatius del municipi 

també podran prendre part en 
la celebració a la Biblioteca amb 
una visita especial que donarà 
a conèixer la figura del filòleg 
català conegut com el seny 
ordenador de la llengua catalana 
per la seva tasca capdavantera 
en l’establiment de la normativa 
moderna de la llengua  
catalana. 

La Biblioteca ha preparat 
una ruta cultural i un 
espectacle sobre la figura 
de Fabra amb motiu de la 
commemoració

ACTIVITATS  

Pompeu Fabra.
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ACTUALITAT

Sílvia Pineda
Santa Perpètua 
de Mogoda, 
Catalunya

Des de la meva adolescència 
que visito el Masnou, majo-
ritàriament quan arriba la 
temporada de bany. Penso 
que la platja és de les millors 
que tenim a prop tots els qui 
som del Vallès i, desgracia-
dament, no tenim el mar a 
tocar de casa. A més, amb 
els anys, he descobert que el 
poble és molt més que la seva 
platja i que, si t’hi endinses, 
hi ha zones molt boniques 
per descobrir i barris plens de 
vida, com el de la part alta. Hi 
ha una cosa que sempre m’ha 
generat curiositat, potser 
perquè sóc del ram, però és la 
quantitat de perruqueries que 
hi ha. M’agradaria que algun 
dia algú me’n donés l’explica-
ció, ja que potser em decidei-
xo a posar-n’hi una altra (riu).

Matthias 
Diesing
Berlín, Alemanya

Molt ben comunicat amb 
Barcelona, aquest poble de la pe-
rifèria de la capital pot sentir-se 
orgullós de la seva autenticitat, 
on el turisme no sembla jugar 
un paper important (s’agraeix 
no sentir-se envoltat de turistes 
i viure el dia a dia del poble). La 
magnífica platja i la gran varietat 
de restaurants que, sense ser 
pretensiosos, presenten una 
oferta de qualitat, fan que cada 
dia al poble sigui especial. El 
soroll de la Nacional II i la veloci-
tat dels vehicles que hi circulen 
(especialment les motos!) treuen 
encant al poble i li roben la placi-
desa i la tranquil·litat que podria 
oferir, però aquest estrès queda 
compensat durant la temporada 
d’estiu amb l’ambient relaxat de 
les guinguetes de la platja, amb 
una oferta gastronòmica senzilla 
però bona.

Nolwenn 
Guyonvarch
Bois-Le-Roi, França

Vaig descobrir el Masnou fa poc 
temps i ja he repetit estada. A 
primera vista, és un poble que no 
em va cridar gaire l’atenció, si no 
hagués estat per la seva ideal ubi-
cació entre el mar i la muntanya, 
però, a poc a poc, vaig començar 
a observar-hi petits detalls que 
em van captivar. El nucli antic és 
el que més m’atrau: els carrers 
prop de l’església de Sant Pere, el 
Casino, l’antiga fàbrica tèxtil..., i la 
plaça d’Ocata també té un encant 
especial. M'agradaria saber-ne 
més sobre la història del poble 
per entendre amb detall les traces 
disseminades de cada racó. Em 
falta molt per descobrir, però, el 
que he vist fins ara, em fa venir 
ganes de conèixer-lo més. A part, 
la gent em sembla molt amable, 
t’acull amb senzillesa i genero-
sitat, i és el que dona al poble la 
seva ànima veritable. 

Aquests 
són alguns 
dels 
visitants 
que va tenir 
el Masnou 
durant 
l’any 2017 
i que han 
volgut 
donar 
el seu 
testimoni 
i valorar la 
seva estada 
al municipi 

Qui visita el Masnou?
Un estudi de la Diputació revela el perfil dels visitants del municipi

G airebé el 70% dels 
visitants del Mas-
nou són catalans, 
mentre que el 

17,5% són europeus, seguits 
per un 7,5% de la resta de 
l’Estat espanyol i més d’un 5% 
d’altres països. Aquestes són 
unes dades que es desprenen 
del darrer informe del perfil 
dels visitants del Masnou 
elaborat pel Laboratori de 
Turisme de la Diputació de 
Barcelona, amb l’objectiu de 
conèixer el perfil dels visitants 
del municipi, tant pel que fa 
a turistes (que pernocten, un 
19%) com a excursionistes 
(que no pernocten, un 81%). ES
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Pauline 
Dolata
Leeds, Regne Unit

Juntament amb el meu marit, vaig 
gaudir d’una agradable visita al 
Masnou que va coincidir amb un 
càlid sol de finals d’estiu que ens 
va permetre passejar pel passeig 
Marítim, així com meravellar-nos de 
les precioses vistes que ofereix el 
Parc de la Serralada Litoral. L’hotel 
on ens vam allotjar, excel·lent, i els 
restaurants on vam menjar (inclosa 
una fantàstica paella) van ser una 
meravella. De fet, durant tota la 
nostra estada ens vam fer un fart de 
menjar i beure deliciosos productes 
locals. El que més em va agradar va 
ser passejar en bicicleta per la vora 
del mar amb la silueta de Barcelona 
com a paisatge de fons. El Masnou 
està molt ben situat per visitar altres 
llocs de la zona i disposa d’un servei 
de transport públic regular a un preu 
raonable. Passar el dia a la gran ciutat 
de Barcelona va ser fàcil d’incloure en 
el viatge.

Camilo 
Sandoval
Miami, Estats Units

Recordo quan vaig tornar a casa 
després de la meva visita al muni-
cipi i vaig dir que el Masnou era un 
poble exòtic. Els qui m’escoltaven 
van esclatar a riure.  Potser no vaig 
saber trobar la paraula exacta, però 
em volia referir al fet que és un poble 
que desprèn una essència que bé po-
dria ser tropical. Vaig ser-hi a l’estiu i 
ja em van dir que era l’època més viva 
del poble, amb el bullici dels bars de 
la platja, l’oferta d’oci i gastronòmica 
del port esportiu, les celebracions 
culturals com la Festa Major i un 
passeig Marítim ple de palmeres per 
caminar-hi o fer-hi esport. A mi em va 
semblar d’allò més perfecte la com-
binació entre oci i descans, afegida a 
la calidesa dels ciutadans. I és que la 
gent del Masnou té un encant genuí 
i això es nota quan mostren, amb 
orgull, les bondats del seu municipi.  

Cristina 
Montalvo
Quito, Equador

Sempre és bo tornar al Masnou! Vam estar de 
vacances a Espanya i havíem de tornar a aquest 
bell lloc. Havien passat quinze anys des de la pri-
mera visita i és que el Masnou és molt acollidor, 
amb el mar blau i les muntanyes verdes... Aquest 
racó es torna un lloc especial per a visitants com 
nosaltres. Algunes activitats que els visitants 
no es poden perdre són: caminar pels carrers 
i admirar els edificis antics que es barregen 
amb els moderns, passejar per la platja i gaudir 
del mar, o menjar en els restaurants, amb una 
gran varietat de plats deliciosos. L’amabilitat 
de la gent és única, sempre amb un somriure, 
disposats a ajudar i fer sentir bé un estranger. Té 
molts llocs per conèixer, tant en l’àmbit cultu-
ral com en el recreatiu, i, a més, per a totes les 
edats. Penso que és un lloc tranquil per viure-hi 
o per visitar-lo, sense aglomeracions de gent o 
cotxes, sense el soroll de moltes ciutats grans i, 
sobretot, sense l’estrès del dia a dia. Els capves-
pres són increïbles i la veritat és que els dies que 
hi passem sempre són pocs. Per això i molt més, 
sempre és bo tornar-hi i gaudir dels atractius del 
Masnou.

Més del 90% dels visitants no és 
el primer cop que visiten el mu-
nicipi i ho fan, majoritàriament, 
amb família, amics o parella. El 
primer motiu de visita al Masnou 
són les vacances (en el 50% dels 
casos) i, la resta ho fa perquè vi-
sita amics o familiars (un 23%) o 
per altres motius.

La mitjana de despesa que un 
turista fa per dia al municipi és 
de 30 euros. De la destinació, 
valoren positivament el caràc-
ter i l’amabilitat de la gent, en 
primer terme, i com a aspectes 
a millorar, creuen important 
l’aparcament.  

L’Oficina de Turisme consolida 
les activitats turístiques 
L’Oficina de Turisme del Masnou 
va atendre, durant l’any 2017, 
gairebé 3.000 persones, un 78% 
de les quals eren locals, un 12% 
excursionistes i un 10% turistes, 

unes xifres lleugerament més 
baixes que l’any anterior. 
Gairebé 10.000 persones, comp-
tant turistes i locals, van visitar 
la Casa de Cultura (on es troba 
l’Oficina de Turisme) o van parti-
cipar en les activitats programa-
des des de Turisme i Patrimoni 
per conèixer més el municipi, 
com la visita a la Mina d’Aigua o 
l’itinerari guiat “El Masnou, terra 
de mar”. 

Els visitants valoren 
molt positivament 
l’amabilitat de la gent 
del Masnou i, com a 
aspecte a millorar, 
destaquen l’aparcament
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ENSENYAMENT

Els infants proposaran usos i activitats 
per dinamitzar el parc de Vallmora

A primers de març, l’alcalde, va rebre els primers nens i nenes a la sala de plens. 
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Llum verda al Consell Municipal dels Infants 2017-2018

D urant el mes de març, els alumnes 
de sisè curs dels centres educatius 
del Masnou visitaran l’Ajuntament 
per encetar una nova edició del 

Consell Municipal dels Infants. El tema escollit 
pel Consell d’enguany és la proposta d’usos i 
activitats concretes per dur a terme al parc de 
Vallmora. La inauguració de la segona fase del 
parc (destinada a una àrea d’esbarjo infantil 
i juvenil) és prevista per abans de la Festa 
Major. Muntar-hi una estació meteorològica 
o fabricar una menjadora per als ocells són 
algunes de les propostes esmentades com 
a punt de partida, però, ara, caldrà esperar a 
sentir les propostes definitives dels escolars. 

El dimecres 7 de març, l’alcalde, Jaume 
Oliveras, va rebre els primers nens i nenes a la 
sala de plens de l’Ajuntament per explicar-los 
el funcionament de l’Administració local i els 
principals trets del sistema representatiu, una 
trobada que l’edil té previst fer en diverses 
ocasions al llarg d’aquest mes, fins a conèixer 
tots els alumnes de sisè de primària de les es-
coles del Masnou, i que serveix com a punt de 
partida d’aquest projecte pedagògic de par-
ticipació infantil. A partir d’aquí, cada classe 
escollirà els seus representants i les propostes 
que volen fer arribar al consistori a l’entorn del 
parc de Vallmora per, després, participar en el 

debat que tindrà lloc durant la celebració del 
Ple del Consell Municipal dels Infants (previst 
per al proper mes de maig), en què els escolars 
debatran les diverses propostes presentades 
per consensuar-ne una, amb el compromís de 
l’Equip de Govern de desenvolupar-la. 

El projecte finalitzarà amb la 
celebració del Ple del Consell 
Municipal, al maig

PLE 
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El Consell Escolar Municipal aprova 
un manifest en defensa de l’escola 

catalana i del model d’immersió lingüística 

E ls diversos representants de la co-
munitat educativa del municipi que 
formen el Consell Escolar Municipal 
del Masnou (CEMM) es van reunir 

el dimarts 27 de febrer a la tarda al centre 
educatiu Marinada. Durant la sessió, van 
aprovar un manifest en defensa de l’escola 
catalana i del model d’immersió lingüística 
per acord de tots els membres, a excepció de 
la representant de Ciutadans. En relació amb 
aquesta reivindicació, la plataforma Somes-
cola va convocar una concentració a favor de 
la immersió lingüística davant dels ajunta-
ments l’endemà a la tarda. Malgrat la pluja, al 
Masnou s’hi van aplegar diverses persones, 
entre les quals hi havia representants del 
consistori, de la comunitat educativa, així 
com ciutadans a títol particular.

A més, durant la sessió també es van tractar 
altres temes: la proposta de teatre en anglès 
adreçada als cursos de P5, 2n, 4t i 6è de 
primària i 2n i 4t d’ESO; el procés d’admissió 
d’ensenyaments de segon cicle d’educació 
infantil, primària i ESO, i la nova proposta 
de guia educativa editada per a aquest 
proper curs 2018-2019. Altres temes que 
s’hi van tractar van ser el 40è aniversari dels 

Premis Goleta i Bergantí de Poesia i Narrativa 
Catalanes, la celebració de l’Any Pompeu 
Fabra, així com la presentació de propostes 
i activitats adreçades a les escoles des de les 
diverses regidories de l’Ajuntament.

L’alcalde, Jaume Oliveras, present a la sessió, 
va aprofitar la trobada per explicar el model 
dels serveis d’intervenció socioeducatius 
(SIS) per a infants i adolescents en situació 
de risc i les seves famílies, un servei que es 
preveu començar a desenvolupar a partir del 
mes de setembre d’aquest any. També va fer 
una presentació de l’avaluació dels camins 
escolars del Masnou.

La regidora de Ciutadans Stella Parodi, pre-
sent a la sessió, va preguntar sobre si es tenia 
constància d’algun tipus d’inquietud per part 
de l’Escola Marinada en referència a la prope-
ra obertura del Centre d’Atenció i Seguiment 
de Drogodependències (CAS) a l’ABS d’Ocata. 
El director de l’escola va fer constar que no hi 
havia hagut cap indici d’inquietud, mentre 
que bona part dels directors dels centres 
educatius presents al ple del CEMM van cele-
brar l’obertura d’aquest nou servei. 

La preinscripció 
escolar es farà 
entre el 13 i el 24 
d’abril

L a preinscripció dels ensenya-
ments de segon cicle d’educació 
infantil, primària i secundària 
obligatòria es realitzarà del 13 

al 24 d’abril. El Departament d’Ensenya-
ment de la Generalitat de Catalunya ha 

endarrerit el procés d’acord amb la de-
manda reiterada de diferents sectors de 
la comunitat educativa. També informen 
que aquest endarreriment facilitarà que 
un major nombre d’alumnes nouvinguts 
o que es trobin situacions de canvis, per 
exemple de domicili, puguin participar 
en el procés de preinscripció de forma 
ordinària.

Quant als ensenyaments postobligatoris, 
enguany s’incorpora, com a novetat, la 
preinscripció electrònica en els cicles for-
matius de grau superior d’FP, amb la qual 
s’elimina la preinscripció en paper. 

L’Ajuntament 
rep el projecte 
d’ampliació de 
l’Escola Ferrer i 
Guàrdia, fet per 
la Diputació de 
Barcelona

L ’Ajuntament del Masnou ja dis-
posa del projecte, realitzat per 
la Diputació de Barcelona, per 
a l’ampliació de l’Escola Ferrer i 

Guàrdia, que inclou una nova edificació 
per destinar-la a cuina i menjador.

El projecte inclou la construcció d’un 
tercer edifici de forma rectangular, a 
prop dels altres dos existents, en una 
pista pavimentada paral·lela a l’edifici 
d’infantil. Aquest edifici es destinarà a 
cuina, menjador i serveis higiènics, i es 
preveu que ocupi 212,52 m2, amb una 
coberta plana que oferiria la possibilitat 
d’aixecar-hi una planta pis en un futur. 
El pressupost fixat per al projecte és de 
319.360,42 euros, IVA inclòs.

La Diputació de Barcelona ofereix 
suport tècnic als municipis per a la 
construcció i el manteniment de 
centres educatius municipals i escoles 
públiques com aquesta del Masnou. 
Un cop rebut el projecte, cal esperar la 
validació de la Generalitat i la signa-
tura d’un conveni entre Ajuntament i 
Generalitat, per garantir-ne el finança-
ment. L’Ajuntament del Masnou ja ha 
manifestat la voluntat d’assumir una 
part important d’aquesta despesa. 
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IGUALTAT

Les dones del tèxtil

Les autoritats municipals amb les homenatjades. 

La celebració trabucaire va aplegar prop de vint colles catalanes. 
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La celebració del mes dedicat a les dones ret homenatge 
a les treballadores del tèxtil al Masnou

L a campanya amb motiu 
del 8 de març, el Dia 
Internacional de les 
Dones, que enguany 

porta el lema “Igualem oportuni-
tats”, es va encetar el mateix dia 
8 a la tarda a la Casa de Cultura, 
plena de gom a gom, amb la 
inauguració de l’exposició “Les 
dones treballadores del tèxtil al 
Masnou” i la lectura del manifest. 
La mostra, que es podrà veure 
fins al 10 d’abril, compta amb el 
suport de l’associació Capitanes 
del Masnou. 

La regidora d’Igualtat, Neus Talla-
da, va inaugurar l’acte posant en 
valor la tasca de tantes i tantes 
masnovines que havien treballat 
en les fàbriques tèxtils com a 
motor de la història industrial del 
país. Després, va llegir el mani-
fest que al migdia s’havia llegit 
a la concentració de suport a la 
vaga feminista, que aquest any 
posa èmfasi en la bretxa salarial. 
Una de les dinamitzadores de la 
recerca sobre les dones del tèxtil 
i membre de l’entitat Capitanes 
del Masnou, Carme Giralt, que 
va explicar com havia estat el 
procés de cerca d’informació i 
de testimonis, va fer un discurs 
encoratjador sobre l’evolució del 
municipi en l’àmbit laboral i va 
dir que, “sortosament, el Masnou 
ha passat de ser un poble conser-
vador a ser un poble emprene-
dor, i ens il·lusiona veure que hi 
ha aquesta empenta”. 

L’alcalde, Jaume Oliveras, va 
recordar aquella època d’efer-
vescència de la indústria  tèxtil 
després de la decadència de la 
marina i es va referir a “el Masnou 
de les sirenes” estridents —i 
també de les xemeneies fume-
jants—  per reconèixer el doble 

esforç d’aquella generació de 
dones, “que segurament feien 
una doble jornada, a casa i a la 
feina”. L’alcalde va finalitzar el par-
lament recordant que “cal seguir 
treballant per aconseguir una 
societat igualitària” i va remarcar 
la importància d’aquesta mostra, 
“que recupera una  part de la 
memòria històrica del municipi”. 

També endegat des de la mateixa 
entitat, el 10 de març va tenir lloc 
la presentació d’un emotiu pro-
jecte per donar a conèixer el que 
va suposar per a les dones del 
Masnou la industrialització del 
territori i que ha quedat recollit 
en el documental Les dones del 
tèxtil, recull de testimoni orals, que 
es va projectar aquella tarda.

Els actes van seguir el diumen-
ge 11 amb l’XI Trobada de la 
Dona Trabucaire, una cita que 
va aplegar prop d’una vintena 
de colles de trabucaires d’arreu 
de Catalunya. Durant la recepció 
institucional de les colles, a la 

sala de plens de l’Ajuntament, 
tant Oliveras com Tallada van 
reconèixer la colla de trabucaires 
de l’associació veïnal Cul d’Ocata 
del Masnou com a entitat “que 
completa les associacions mas-
novines dedicades a la cultural 
popular”. El president de la Coor-
dinadora de Trabucaires, Antoni 
Moliner, també va intervenir 
per incidir en els beneficis del 

moviment associatiu. També ho 
va fer l’actriu Eva de Luis, amb un 
discurs per reconèixer el paper 
de la dona trabucaire dins de la 
cultura popular.

Els actes que reten homenatge 
a les dones seguiran fins a final 
de mes i podeu trobar-los tots 
a l’agenda que trobareu a les 
pàgines 30 i 31. 
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ESPORTS

L ’edició 2018 del Vichy 
Catalan Volei Tour, el 
Campionat de Cata-
lunya de Vòlei Platja, 

organitzat per la Federació 
Catalana de Voleibol (FCVB), 
recorrerà, durant cinc mesos 
(de maig a setembre), un total 
de vuit localitats de la costa 
catalana, amb platges de 
Barcelona, Girona i Tarragona, 
entre les quals també hi ha la 
del Masnou. 

Es tracta d’un torneig obert a 
totes les categories que inclou 
gairebé 700 partits, dividits 
entre jugadors professionals i 
amateurs. Segons els organit-
zadors, actualment a Catalu-
nya hi ha més de 8.000 per-
sones federades en voleibol 

La platja d’Ocata, una de 
les seus del Campionat de 
Catalunya de Vòlei Platja

El Dia Internacional 
de l’Activitat Física 
tindrà lloc el 27 
d’abril i la platja 
d’Ocata acollirà una 
trobada d’escolars 
per practicar aquest 
esport

ESCOLARS 

i l’edició anterior va comptar 
amb 1.600 participants, 1.100 
dels quals van disputar el tor-
neig oficial i 500, l’amateur. En 
el moment de tancar aquesta 
edició, encara no se sabien les 
dates definitives del torneig a 
la platja d’Ocata.

Aquest any, la platja masno-
vina també preveu acollir, 
almenys, dos torneigs més 
d’aquest esport. L’Svatour 
2018, un campionat obert als 
aficionats del vòlei platja, tin-
drà una prova a la platja d’Oca-
ta, els dies 24 i 25 de març, de 
quatre categories i dos nivells 
de joc. A més, el Torneig de 
Vòlei Platja Vila del Masnou, 
que s’organitza en col·labora-
ció amb l’Associació DISMA, és 

previst que tingui lloc els dies 
21 i 22 d’abril i que s’hi dispu-
tin partits de modalitats 2x2 
en les categories masculina, 
femenina i mixta. 

La Volta 
Ciclista a 
Catalunya 
passarà 
pel Masnou

L a segona etapa de la Volta 
Ciclista de Catalunya, que 
té lloc el 20 de març amb 
un recorregut de 175,6 

quilòmetres, des de Mataró fins a 
Valls, passarà pel Masnou, entre 
molts altres municipis.

La 98a edició de la cursa s’iniciarà 
el 19 de març a Calella i finalitzarà 
el dia 25 a Barcelona, després 
de recórrer les quatre províncies 
catalanes durant un total de set 
etapes. Aquesta carrera ciclista 
catalana és una de les proves de 
l’UCI World Tour més importants 
del calendari internacional.  
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Podeu seguir l’actualitat municipal a les comunitats virtuals de l’Ajuntament i donant-vos d'alta al butlletí digital 
L'actualitat del Masnou a www.masnou.cat

Les fotos
que més
agraden a
les xarxes

Imatges del record Piulades més vistes

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Inauguració de la caserna de la Guàrdia Civil, el 30 d’agost de 1965. Hi 
van assistir el general Enrique Serra Algarra i el tinent coronel Rodríguez 
Varo Guzmán, a més dels membres del consistori i altres convidats. A 
l’esplanada del davant, hi va formar una companyia de la Guàrdia Civil 
amb banda de trompetes i tambors al comandament del tinent Rocha. 

Als terrenys on s’ubicava la caserna, enderrocada el 2008, és previst 
construir-hi 46 habitatges de protecció oficial.

Procedència: Arxiu Municipal del Masnou, fons municipal, fotografia 
núm. 7990.

Ajuntament el Masnou@elmasnou_cat Mar 7
L’Ajuntament de #elMasnou donarà suport a la #vaga-
feminista del #8M i convoca la ciutadania a la concen-
tració de les 12 h davant del consistori, on es llegirà un 
manifest #DiaDones18 

Ajuntament el Masnou@elmasnou_cat Mar 7 
Convocada una #audiènciapública per informar sobre 
els nous serveis de l’ABS Ocata #elMasnou

Ajuntament el Masnou@elmasnou_cat Feb 28
La plataforma @somescola ha convocat una #concentra-
ció a favor de la immersió lingüística per a avui, a les 18 
h, davant dels ajuntaments #elMasnou  #Somescola 

Ajuntament el Masnou@elmasnou_cat Feb 22
L’Ajuntament rep el projecte d’ampliació de l’#escola 
Ferrer i Guàrdia, fet per @educadiba #elMasnou 

Ajuntament el Masnou@elmasnou_cat Feb 21
Activitat #familiar amb #infants de 3 a 12 anys en què 
podreu fer construccions amb materials naturals 

Ajuntament el Masnou@elmasnou_cat Feb 20
Teniu fotografies o informació? Porteu-les a l’Arxiu Mu-
nicipal! #exposició #dones #elMasnou 

Ajuntament el Masnou@elmasnou_cat Feb 18
Preparats i preparades per veure l’últim #espectacle de 
la pallassa @PepaPlana?  #elMasnou 

Ajuntament el Masnou@elmasnou_cat Feb 18
Els #gegants i gegantons de #elMasnou celebren el dia 
de la seva patrona  

Ajuntament el Masnou@elmasnou_cat Feb 18
In itinere és una #accióteatral itinerant per a un sol es-
pectador. Us atreviu a participar-hi? #elMasnou 

Ajuntament el Masnou@elmasnou_cat Feb 16
El butlletí #ElMasnou Viu arriba al número 100 i ja és al 
carrer 
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PUNT DE TROBADA

El bressol del sistema Masnou
El Club d’Escacs el Masnou va idear un sistema de competició d’escacs 

que és conegut internacionalment

http://clubescacselmasnou.blogspot.com.es/ 

El desig del Club 
seria reviure la Festa 
Esportiva de les Dotze 
Hores d’Escacs

Des de fa deu anys tenen en 
funcionament una escola 
que actualment compta 
amb més de vint alumnes

DOTZE HORES 

ESCOLA 

MÉS INFORMACIÓ:

La primera referència docu-
mental del Club d’Escacs 
el Masnou és de fa noranta 
anys al diari La Vanguardia, 

del 15 de març de 1928: “maña-
na viernes, don Santiago Villà, 
jugador del Club d’Escacs Mas-
nou, se encargará de 25 tableros, 
otorgándose los premios acostum-
brados...”, tot i que probablement 
ja feia anys que el club existia. I 
és que l’activitat dels escacs té un 
gran arrelament al Masnou, com 
a mínim des de fa cent anys, fins 
al punt que van arribar a haver-hi 
simultàniament tres clubs a la 
vila, amb una gran rivalitat: La 
Calàndria, el Casinet i el Casino. 

És a partir del 1971 que, sota la 
presidència de Francesc Guardi-
ola, es fusionen tots tres clubs i 
els escacs experimenten una pro-
jecció espectacular al municipi, 
especialment amb l’organització 
anual de les Dotze Hores d’Escacs 
del Masnou, un torneig obert 
en el qual participaven mestres 
internacionals i professionals 
de diversos països. L’innovador 
sistema de competició emprat 
en aquest torneig es va expor-
tar a altres tornejos d’arreu del 
món, fins al punt que el sistema 
Masnou és actualment reconegut 
per la Federació Internacional 
d’Escacs.

Tot i aquest passat esplendorós, 
podem dir que esportivament 
el millor moment del club és 
l’actual, en què el primer equip 
juga a la Segona Divisió catalana i 
és l’únic equip del Maresme  
—juntament amb el Tordera— 
que juga en una divisió tan 
elevada. A més, hi ha tres equips 
més jugant en categories infe-
riors. D’altra banda, cada any, el 
club organitza a la seva seu, a Can 

Malet, un torneig per la Festa Ma-
jor (de fet, els darrers anys, dos: 
un per a adults i un altre d’infan-
til), obert a tothom, i un altre a la 
tardor, en què participen diversos 
equips d’altres poblacions per 
invitació. El desig del Club —i 
el de molts escaquistes— seria 
reviure la Festa Esportiva de les 
Dotze Hores d’Escacs: “Encara 
que l’organització d’un torneig 
d’aquestes característiques sigui 
un repte majúscul, esperem 
poder fer-lo realitat en un futur 
proper”, expliquen.

El futur dels escacs al Masnou i 
del Club és encara més engres-
cador: des de fa deu anys tenen 
en funcionament una escola que 
actualment compta amb més de 
vint alumnes, del Masnou i també 
d’altres localitats veïnes, alguns 
dels quals ja competeixen amb 
èxit en torneigs catalans. El més 
important és que, tots ells, s’ho 
passen bé amb la pràctica d’un 
esport que, tal com ha declarat 
el Parlament Europeu, té un gran 
valor pedagògic per al desenvo-
lupament integral de les perso-

nes, en aspectes com el càlcul 
mental, el raonament lògic, 
la presa de decisions, la planifica-
ció, la concentració, la paciència, 
el respecte, l’empatia o la resili-
ència. 
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ENTREVISTA

Sandra Uve
Il·lustradora i escriptora

Artista multidisciplinària, Alejandra 
Villanueva signa molts dels seus treballs 
com a Sandra Uve. Resumir el seu 
currículum no resulta una tasca gens 
fàcil: un dels seus primers treballs, el 
fanzín Annabel Lee, va ser guardonat 
al Saló del Còmic i, a partir d’aquí, va 
començar a treballar en diversos mitjans 
de comunicació. A la premsa escrita, ha 
col·laborat amb La Vanguardia, Grupo 
Zeta i Rolling Stone; a la ràdio, en el 
programa Extraradi, de Com Ràdio, i a la 
televisió, ha treballat a TV3 de directora 
i guionista del programa infantil Toon 
toon i de directora del programa de 
màgia Il·lusionadors, i en innumerables 
llocs més. 

El 2012 va decidir canviar el ritme de 
vida i dedicar-se al que més li agradava: 
il·lustrar i escriure. Va venir a viure al 
Masnou, on ara té vigents tres activitats 
a l’entorn d’un projecte seu que tracta 
sobre les dones inventores. Fins al 
6 d'abril, a la Biblioteca, s’hi podran 
veure exposades les històries de 25 
dones inventores; el dia 21 de març, el 
taller infantil “Descobrint inventores” 
completarà aquesta activitat i, el 12 
d’abril, es presentarà al municipi el seu 
nou llibre Supermujeres, superinventoras. 
Ideas brillantes que cambiaron nuestras 
vides (Lunwerg - Editorial Planeta). I no 
és el primer llibre que publica. Un altre, 
Los juncos (Astiberri Ediciones) és una 
novel·la gràfica autobiogràfica. 

Després de llicenciar-te en 
Arts Plàstiques i Disseny en 
Il·lustració per l’Escola Llotja 
de Barcelona, com vas iniciar 
la teva carrera professional?
Mentre em formava, ja vaig co-
mençar a fer revistes alternatives 
(fanzins). Aquestes publicacions 
són una formació autodidacta i 
aprens a autoeditar, a publicar i a 
escriure. A mesura que m’anava 
formant a l’Escola Llotja, també 
m’anava formant com a professi-
onal en el mercat, perquè ja co-
mençava a publicar (i a guanyar 
premis!). En aquells moments, 
escriure no era un dels meus ob-
jectius, però mai no saps on és el 
talent i els directors de revistes 
que em van oferir feina ho van 
veure molt clar i vaig començar 
a escriure i a publicar com a 
il·lustradora. Això es va aturar el 
2012, quan vaig venir aquí. És a 
dir, parlem que des dels disset 
anys fins als quaranta vaig estar 
publicant en revistes d’Espanya 
d’il·lustració, de premsa escrita i, 
en general, de contracultura de 
tot tipus. 

A més, cap als vint-i-cinc anys 
vaig començar a treballar a la 
televisió, darrere les càmeres, 
fent guions de programes i 
dirigint-ne també. He treballat 
en molts mitjans de comunicació 
del país, sobretot a Madrid.

Fa uns anys t’has centrat ex-
clusivament en la il·lustració i 
l’escriptura, trobant els nexes 
d’unió entre ambdues disci-
plines. Com ha estat aquest 
procés i com defineixes el teu 
estil?
Vaig fer un exercici d’intros-
pecció i vaig pensar què volia 
realment a la vida i la resposta 
va ser clara: escriure i dibuixar. 
El que em va passar a mi, per 
resumir, es que vaig pujar en 
un tren bala japonès de feina 
fins als quaranta anys i no vaig 
parar de treballar. M’agradava el 
que feia, però no era el que més 
m’agradava i, el que vaig fer va 
ser deixar-ho tot per dedicar-me 
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“En general, 
durant la meva 
trajectòria el 
còmic sempre 
ha estat 
autobiogràfic i la 
il·lustració, no”

exclusivament a ser il·lustra-
dora i escriptora de temes que 
a mi m’agradessin, i el que 
més m’agradava tractar era la 
reivindicació de gènere. Em vaig 
endinsar en això, com a autora, 
i això va ser el que em va portar 
a fer el projecte sobre les dones 
inventores.

Buscar-me a mi mateixa té 
molt a veure amb el Masnou. El 
portafolis que em vaig fer al cap 
d’un temps de ser aquí era com-
pletament marítim. Jo he estat 
sempre dona de mar i quan bus-
cava un lloc per poder viure em 
va semblar un lloc idoni, perquè 
ser a prop del mar em va bé per 
a la meva creativitat. De fet, el 
meu traç té molt a veure amb el 
mar. La meva tècnica és l’aqua-
rel·la i el meu traç de vegades 
és molt fi, molt suau, molt naïf, 
molt íntim i sensible, però també 
tinc un estil més de premsa, amb 
traç gruixut de ploma, amb més 
força. La meva eina preferida de 
feina és el pinzell Pentel japonès, 
que és molt versàtil i permet 
fer aquests traços fins i gruixuts 
alhora. 

Quan i què et porta a instal-
lar-te al Masnou? Quina relació 
tens amb el municipi?
Tota la meva vida havia viscut 
a la ciutat de Barcelona i va 
haver-hi un moment que viure 
allà ja no m’aportava res. És 
una ciutat que t’arrossega i has 
d’anar al seu ritme i, si no hi vas, 
t’enfonses. I jo no podia més, ne-
cessitava aturar-me precisament 
per buscar la meva expressió ar-
tística i per trobar-me bé amb mi 
mateixa. Cal aturar-te en la vida 
i pensar què és el que t’agrada, 
què vols fer, qui són les persones 
amb qui vols estar i què és el 
més important de la teva vida, 
cal tenir aquestes coses molt 
clares. Això és primordial i això 
va ser una de les raons per les 
quals vaig venir al Masnou. A 
més, penso que és un poble que 
està ubicat en un punt estra-
tègic, a prop de la ciutat però 

sense la necessitat de viure en 
una societat de consum. Des 
que soc veïna del Masnou, he co-
mençat a viure amb els corrents 
de la natura, amb les estacions. 
Per trobar-me a mi mateixa com 
a creadora i artista necessitava 
un lloc així, i no és tan fàcil de 
trobar. 

lloc perfecte, perquè són espais 
educatius, on van els nens a 
consultar moltes coses.  

El cas és que seguia tenint 
moltíssimes inventores i vaig fer 
el llibre Supermujeres, superin-
ventoras. Ideas brillantes que 
cambiaron nuestras vidas i el vaig 
presentar a l’editorial, que va 
comprar la idea sencera. Al llibre 
hi apareixen gairebé cent dones 
que ho van tenir tot en contra, 
per l’època en què vivien, per 
fer-se sentir i que escoltessin el 
seu projecte. El fet que aques-
tes dones defensessin la seva 
idea fins a fer-la viable fa que 
es mereixin tenir el seu lloc en 
la història i que a les escoles es 
parli d’elles i figurin als temaris.

El taller “Descobrint inventores” 
és un taller infantil destinat a 
nens i nenes d’entre nou i dotze 
anys, aproximadament, que 
consisteix a donar a conèixer 
què és la ciència. Els explico tot 
el que poden fer amb la cièn-
cia, que qualsevol cosa que els 
passi pel cap està relacionada 
amb la ciència. Els explico què 
és un invent, què és una dona 
inventora i els dono a conèixer 
un bon grapat de dones inven-
tores que surten a l’exposició i 
al llibre. També parlem de nens i 
nenes inventores, d’infants que 
amb pocs anys van fer un invent 
i van canviar les seves vides i les 
de les seves famílies i es van fer 
milionaris. La segona part del 
taller és una classe d’aquarel·la 
i dibuix en què els nens i les 
nenes es dibuixen a si mateixos 
com a inventors del futur amb 
un invent. I arriben a sortir un 
munt de genialitats!
 
Aquest mes se celebra el Dia 
Internacional de les Dones. 
Quin creus que ha de ser el 
principal motiu per reivindicar 
la figura de la dona, especial-
ment dins l’àmbit professio-
nal?
Les reivindicacions del 8 de març 
són moltes i molt importants. La 

igualtat de sous, per exemple, és 
una de les coses que s’ha d’ar-
reglar, sobretot a Espanya. Hem 
guanyat moltes coses en drets 
fins ara, però les esquerdes que 
hem d’arreglar són tan profun-
des que això és una feina que 
només ha començat. Hem de rei-
vindicar educació. Crec que els 
drets de les dones comencen per 
educar les nostres filles perquè 
siguin dones fortes, lluitadores 
i treballadores, i això ho han de 
veure amb els pares. Les dones 
han de tenir independència 
econòmica, física i psíquica. 

Una estadística diu que les 
dones, a partir dels vuit anys, 
se senten inferiors als homes. 
Això no és una cosa de la dona, 
és una cosa de l’entorn escolar i 
s’ha de canviar. Jo crec que l’edu-
cació és la solució als nostres 
problemes. 
 
I finalment, ens podries avan-
çar algun futur projecte?
Hi ha un projecte educatiu que 
és portar aquest llibre a les 
escoles i reivindicar la figura de 
la dona en la ciència, per corregir 
tots els buits històrics que hi 
havia fins ara. Com a il·lustrado-
ra, em vull endinsar en el mercat 
dels estampats i també hi ha un 
conte infantil en procés. 

A més, soc dins del projecte Bi-
blioLAB (un projecte que conver-
teix les biblioteques en centres 
de formació gratuïts), on faig un 
taller de còmic autobiogràfic i 
ensenyo les persones a narrar la 
seva història. L’objectiu és deixar 
una memòria viva, ja sigui per a 
nosaltres —per si en qualsevol 
moment perdem la memòria— 
o per als nostres descendents, 
deixar la història de la nostra 
vida perquè es pugui llegir. 
Per als joves, fem el mateix 
taller, però els ensenyo a poder 
expressar tot el que els passa 
mentre són adolescents, tots els 
problemes que tenen. 

Aquí, ara, hi tens projectes 
molt interessants que versen 
sobre dones inventores i com 
els seus invents van canviar 
la història. Com sorgeix el teu 
interès per donar-les a conèi-
xer? Ens expliques breument 
què trobarem a l’exposició, 
què aprendrem al taller i què 
explica el teu nou llibre?
Un dia vaig descobrir aquest buit 
històric i educatiu que hi havia 
amb les dones inventores. Vaig 
estirar un fil amb una inventora, 
la del rentavaixelles, fins a tenir 
tres mil dones catalogades que 
la història no coneixia. Vaig co-
mençar a publicar-ne una cada 
dia a la xarxa social Instagram 
i va haver-hi un moment que 
en tenia tantes que vaig pensar 
que potser aquest projecte, 
socialment, era important. Vaig 
anar a la Diputació de Barcelo-
na, al Servei de Biblioteques, i 
van comprar el projecte per fer 
una exposició itinerant per un 
any, de la qual ja han ampliat la 
duració per a tot aquest 2018. 
A l’exposició s’hi poden veure 
només vint-i-cinc dones (per 
temes de limitació d’espai), però 
les biblioteques em semblen el 

EL MASNOU VIU    MARÇ 2018 27



TRIBUNA POLÍTICA

Com és habitual, aquesta secció ofereix l’opinió dels diversos grups municipals
que formen el consistori. Als set grups municipals se'ls dedica el mateix espai i 
se’ls demana un text amb les mateixes característiques. Aquí es publica el que 
cada portaveu municipal ha fet arribar al Departament de Comunicació.

Albert Alfaro 
Regidor del Grup 
Municipal 
d’ERC-AM-MES

Eduard Garcia
Portaveu del Grup 
Municipal  
Demòcrata  
(PDeCAT-Unió)

Frans Avilés 
Portaveu del Grup 
Municipal de  
Ciutadans

Nou servei d’atenció i seguiment de dro-
godependències al Centre d’Atenció Pri-
mària d’Ocata
Una nova polèmica treu el cap al nostre mu-
nicipi, aquest cop, per l’ocultació deliberada 
de la posada en marxa d’un Servei d’Atenció i 
Seguiment de Drogodependències al Centre 
d’Atenció Primària d’Ocata, i en el qual està 
previst, si bé no inicialment, dispensar meta-

dona als usuaris que així ho requereixin per al 
seu tractament de desintoxicació.

Aquest nou servei es prestarà porta amb por-
ta (amb prou feines hi ha uns metres) amb 
una llar d’infants i a 50 metres escassos de 
l’escola de primària La Marinada, cosa que, 
òbviament, ha generat alarma entre veïns i 
usuaris dels centres educatius, alarma que 
s’ha fet pública en diversos mitjans de co-
municació (La Vanguardia, Catalunya Ràdio, 
etc.), i que, fins i tot, ha estat objecte de re-
collida de signatures, amb més de 1.300, que 
demanen una cosa tan senzilla com sensata: 
buscar una ubicació millor per a aquest ser-
vei, preferentment al Masnou.

Des de Ciutadans, fem nostra la reivindica-
ció veïnal, suport que ja vam mostrar públi-

La salut mental és cosa de tothom
Qualsevol de nosaltres ens trobem en el risc de 
caure o patir una malaltia o un trastorn men-
tal al llarg de la nostra vida. En la societat en 
què vivim, la pressió, l’estrès, el ritme de vida 
frenètic, la competitivitat i altres factors de la 
vida quotidiana ens poden provocar situacions 
de risc que poden derivar en una malaltia o un 
trastorn mental. La prevenció, gaudir de ben-
estar individual i col·lectiu i uns bons hàbits sa-

ludables són elements que ens poden ajudar a 
tenir cura de la nostra salut mental i minimitzar 
possibles futurs riscos. 
Malgrat la tasca de prevenció, l’atenció a aque-
lles persones que pateixen algun tipus de ma-
laltia mental ha de comptar amb uns recursos 
i uns serveis de qualitat per tal d’afrontar-ne 
el tractament. És per això que des del Govern 
municipal volem crear, juntament amb els 
ajuntaments d’Alella i Teià, una taula de la sa-
lut mental de tots tres municipis per impulsar 
polítiques a l’entorn de la salut mental, millo-
rar la comunicació  i el coneixement sobre les 
malalties mentals, i coordinar i millorar la co-
municació dels diferents recursos i serveis de 
què disposem al territori. 
El Masnou disposa actualment de diferents 
recursos de referència territorial, com el Centre 
de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç 

(CDIAP), que és el referent del Baix Maresme; 
diferents centres laborals i prelaborals per 
a col·lectius i persones amb diferents tipus 
de malalties; el Centre de Salut Mental per a 
Adults, que també és el centre de referència 
del Baix Maresme; el Club Social ESQUIMA, un 
Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) 
i un Centre d’Atenció i Seguiment de Drogo-
dependències (CAS), que s’hi han incorporat 
aquest any.
Respecte a aquests nous serveis que han ge-
nerat una polèmica ciutadana a partir d’infor-
macions esbiaixades, el Govern municipal va 
informar-ne des del primer dia, tant a través 
d’aquesta publicació com en una presentació 
en què tots els grups municipals van ser con-
vidats. I, un cop obert el debat, també es va fer 
una sessió informativa en què els professionals 
del sector van donar explicacions als veïns so-

bre els nous serveis, que serà complementada 
properament per una audiència pública a peti-
ció dels veïns i per això es crearà una comissió 
de seguiment d’aquests nous serveis entre el 
Departament de Salut, l’Ajuntament i els veïns, 
per anar-ne fent un seguiment.
Cal posar en valor els recursos, els serveis i els 
professionals que treballen en la temàtica de 
la salut mental, ja que és un bé comunitari. És 
per això que cal seguir treballant des de tots 
els àmbits i amb els millors recursos i profes-
sionals per seguir fent front a les malalties i 
trastorns mentals i lluitar contra l’estigma i els 
prejudicis que encara a dia d’avui, malaurada-
ment, acompanyen les persones que pateixen 
aquestes patologies. Aquesta feina és cosa de 
tothom.

Nous serveis al CAP d’Ocata
Llegint la premsa, els últims dies el nostre 
poble ha estat notícia per l’obertura del que 
s’ha batejat com un dispensador de metado-
na. I no tant pel servei en si mateix, sinó per 
la seva ubicació. Ubicat al CAP Ocata, enfront 
de l’escola bressol pública municipal La Bar-
queta, ha fet posar en alerta bona part del 
veïnat, que ha recollit prop de 1.400 signatu-
res en pocs dies per demanar l’aturada de la 
posada en marxa d’aquest servei, així com un 

estudi per trobar-li una millor ubicació dins 
el municipi. 
Aquest servei s’emmarca dins el que tècnica-
ment s’anomena un CAS o centre d’atenció i 
servei a les drogodependències.
L’atenció en salut mental en l’àmbit de les 
addiccions disposa de múltiples serveis adre-
çats a persones consumidores de drogues. 
L’objectiu és reduir al màxim els problemes 
de salut física i els danys de caire psicosoci-
al que pateixen aquestes persones, així com 
motivar-les i facilitar-los l’accés al tractament.
Per prestar aquests serveis, hi ha diversos 
dispositius, alguns d’hospitalaris, d’altres de 
residencials i alguns de tipus ambulatori, com 
els centres d’atenció i seguiment a les drogo-
dependències en l’àmbit ambulatori (CAS).
Els CAS estan destinats a les persones que 
pateixen problemes per l’ús, l’abús o la de-
pendència a totes les drogues. La seva missió 
és dissenyar un programa d’ajuda persona-

litzat per atendre les persones en situacions 
problemàtiques de dependència o abús d’al-
guna substància i els seus familiars. L’objectiu 
és que les persones millorin la seva qualitat 
de vida i facilitar-los la integració social i la-
boral.
L’obertura del CAS d’Ocata té, segons el ma-
teix Ajuntament, una àrea d’influència d’uns 
100.000 habitants, ja que donarà servei no 
només al Masnou, sinó també als municipis 
compresos entre Montgat i Vilassar, si bé es 
preveu que només hi hagi una vintena d’usu-
aris del Masnou.
La ubicació del servei enfront de La Barqueta, 
la vinculació en un mateix edifici amb el ser-
vei de salut mental infantil, el baix nombre 
d’usuaris del municipi així com la manca d’al-
tres serveis sanitaris llargament reivindicats, 
com un servei de pediatria a Ocata o serveis 
de radiologia, per exemple, fan pensar que 
caldria reflexionar sobre la necessitat o la 

prioritat d’aquest CAS enfront d’altres serveis 
més demanats.
Si bé compartim plenament la necessitat 
d’un servei d’aquestes característiques, el 
nostre grup municipal portarà al Ple una pro-
posta per tal de demanar la suspensió de la 
posada en marxa del servei per tal de valo-
rar-ne altres ubicacions alternatives així com  
la necessitat de convocar les plataformes ve-
ïnals i les associacions de veïns d’Ocata per 
conèixer les necessitats reals d’aquesta zona 
del municipi.
El secretisme amb el qual s’ha portat aquest 
nou servei per part de l’alcalde i el seu equip 
tampoc no ajuden a generar confiança. Es-
perem que les 1.400 signatures presentades 
pels veïns, així com les diferents demandes 
fetes per diversos grups municipals, siguin 
suficients per arribar a una proposta con-
sensuada i beneficiosa per a tothom, usuaris 
i veïns.

cament en dies passats i pel qual, per cert, 
alguns ens han titllat de feixistes (una nova 
accepció per a aquesta paraula), suposem 
que per falta de contraarguments.

Realment, ubicar un servei d’aquestes ca-
racterístiques enganxat a una llar d’infants 
pública és el millor emplaçament? Nosaltres 
creiem que no, que ha existit precipitació 
del Departament de Salut a l’hora d’escollir 
aquesta ubicació. El Govern municipal, fidel 
defensor de la ubicació, ens diu que aquest 
servei ja estava previst quan es va inaugurar 
el CAP Ocata, el desembre de 2009. Doncs 
bé, hem de dir que, al seu dia, l’Ajuntament 
no va dir res de la previsió d’aquest servei 
(http://www.elmasnou.cat/ARXIUS/ajunta-
ment/VIU26.pdf). És més, ens van explicar 
l’obertura d’altres serveis que, oh sorpresa!, 

a dia d’avui encara no s’han implementat. 
I, en qualsevol cas, un cop construïda la llar 
d’infants municipal, el CAP Ocata deixava 
de ser una ubicació idònia per subministrar 
metadona, si és que algun dia ho va ser. De 
fet, en una conversa amb un responsable 
d’aquest nou servei, em va confirmar que, si 
finalment acudissin al centre pacients amb 
drogodependència severa i necessitats de 
tractaments forts, caldria canviar-lo d’empla-
çament.

I nosaltres ens preguntem: tan difícil és bus-
car una altra ubicació al mateix terme muni-
cipal perquè es pugui atendre amb plenitud 
els pacients que pateixen algun tipus d’ad-
dicció?
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Màxim Fàbregas

Portaveu del 
Grup Municipal 
d' ICV-EUiA-E

Ernest 
Suñé

Portaveu del Grup 
Municipal del PSC

Federico de 
las Heras
Portaveu del  
Grup Municipal 
del PP

Al Masnou, ICV-EUiA és una eina útil!
Fa dos mesos, en aquesta mateixa secció i 
parlant del trencament ERC-PDeCAT, escri-
via que per a nosaltres era una oportunitat, 
no per posar l’alcalde Oliveras contra les 
cordes, sinó per defensar els vostres inte-
ressos, proposant i prioritzant acords que 
servissin per millorar el Masnou.
I en aquest objectiu estem centrant fona-
mentalment la nostra tasca a l'Ajuntament, 

Sobre el Centre d'Atenció i Seguiment 
de Drogodependències (CAS) del CAP 
d'Ocata
Aquests últims dies som espectadors d’un 
grotesc espectacle. L’excusa: el mal ano-
menat “dispensador de metadona”. Les 
víctimes: les usuàries d’aquest servei i les 
veïnes d’Ocata.
El rebuig a la ubicació del CAS al CAP 
d’Ocata amb l’únic argument que “no és 

una tasca que ja està donant els primers i 
interessants fruits:
En el primer Ple de l’any es van aprovar dues 
mocions presentades pel nostre grup:
La primera proposa construir habitatge 
públic protegit en una parcel·la situada al 
carrer de Montevideo (a tocar del parc de 
Vallmora i del poliesportiu), que els habitat-
ges siguin preferentment de lloguer i per a 
les famílies del Masnou, donant prioritat a 
les persones d'entre 35 i 65 anys.
La segona demana que es reclamin a la Ge-
neralitat els diners que ens deu per no ha-
ver complert les seves obligacions relacio-
nades amb les subvencions per a la creació 
d'escoles bressol.
El Ple del febrer va aprovar una moció d'ICV-
EUiA perquè, en un màxim de nou mesos, 

una bona ubicació” intenta amagar l’au-
tèntica motivació: la voluntat d’excloure 
i apartar una realitat de la nostra societat 
que existeix mal que ens pesi. Aquest no 
és un dispensari de metadona, és un Cen-
tre d’Atenció i Seguiment a les Drogode-
pendències. Això implica que és un espai 
que deriva les usuàries a les unitats de 
desintoxicació dels hospitals (en aquest 
cas a Can Ruti). Per tant, aquests centres 
són una peça clau per al tractament de 
TOTES les drogodependències (també el 
tabac, l’alcohol o altres addiccions com 
el joc, l’ús abusiu del mòbil, etc.). També 
cal destacar que és un recurs on la gent 
acudeix de manera voluntària per recupe-
rar-se de la seva addicció.
Els arguments esgrimits no se sostenen en 

s'elabori una nova proposta d'aparcament 
lliure i de rotació als carrers del Masnou, 
amb noves àrees verdes i/o taronges priori-
tàries per als masnovins i masnovines sobre 
la qual puguin opinar i que es posi en marxa 
al més aviat possible. 
I al Ple del març presentem una moció en la 
qual critiquem el desastrós paper de la Ge-
neralitat en la gestió de totes les actuacions 
relacionades amb els habitatges públics de 
lloguer construïts en el període 2003-2011 
i demanem que l’Ajuntament n’assumeixi 
responsabilitats directes. Estem convençuts 
que, d'aquesta manera, es començarà a 
posar ordre en les polítiques públiques de 
lloguer al Masnou.
Tot això sense deixar de banda les actua-
cions del dia a dia, controlant l'acció del 

cap dada, només en prejudicis: què fa que 
un CAS ubicat en un CAP sigui incompati-
ble amb una escola bressol? A més a més, 
reclamen com a mesura populista una 
segona consulta de pediatria. Aquí ningú 
no pot estar-hi en contra, però aquesta 
reflexió és una autèntica fal·làcia: “Com 
que no tenim un servei pediàtric suficient, 
tampoc no podem tenir un dispensador 
de metadona.” Obliden que el darrer ser-
vei de pediatria que vam perdre amb les 
retallades va ser el de caps de setmana.
El que amaguen algunes convocatòries 
és que el volum de tractaments per me-
tadona a la comarca parlen d’entre 20 i 
30 usuàries a l’any. I amaguen la cara més 
fosca i hipòcrita d’una manipulació polí-
tica encoberta que promou una societat 

Govern amb preguntes i demandes fetes 
als plens, presentant modificacions a les 
propostes que fa el Govern i plantejant ini-
ciatives d’abast supramunicipal.
Crec que aquests i altres exemples ens per-
meten afirmar que, al Masnou, ICV-EUiA és 
una eina útil per a la ciutadania. 
Ara només cal que el Govern en minoria 
d’ERC compleixi els acords adoptats. Si ho 
fa, el que ara tan sols són compromisos 
aprovats, en un futur proper, seran realitats 
i la gent del Masnou podrà gaudir dels seus 
resultats. 
Nosaltres estarem amatents!
Sobre aquests temes i molts altres relaci-
onats amb la nostra tasca política, podeu 
trobar-ne més informació a: 
http://www.iniciativa.cat/ca/masnou

que toleri passivament un munt d’injus-
tícies i misèries, però que alhora tingui la 
barra de protestar quan una solució els 
pot presentar realitats incòmodes al cos-
tat de casa.
Tant de bo ningú no hagués de recór-
rer mai a aquests CAS, però mentre les 
drogues esdevinguin una escapatòria 
senzilla, assequible i a vegades legal per 
evadir-se de les realitats que vivim, ens 
caldrà ser conseqüents i responsables 
amb l’atenció de les persones que hagin 
quedat atrapades en aquest cercle viciós, 
defugint paternalismes i estigmes.

Podeu trobar el comunicat sencer al nos-
tre web http://elmasnou.cup.cat/.

El 155 salda els impagaments de la Gene-
ralitat amb el Masnou (i el nostre alcalde 
no us ho voldrà explicar)
Així és. Els tres alts funcionaris de l’Estat (he 
dit bé: tres) que gestionen l’administració 
corrent de la Generalitat mentre dura el forat 
polític van per feina. I el resultat per al Mas-
nou és el següent:
Cobrats els impagaments de la Generalitat 
de 2014, 2015, 2016, 2017 i avançats els co-

braments de 2018: més d’un milió d’euros.
Igual ha passat amb la resta dels ajuntaments 
i proveïdors. I no només això, sinó que el sis-
tema de pagaments (farmàcies, beneficiaris 
d’ajudes, etc.) s’ha agilitzat notablement. Tot 
al dia. 

La pregunta que caldria fer-se —atès que els 
recursos són els mateixos— és: quina gestió 
feien els polítics que governaven Catalunya? 
Cap. Pensar en ells mateixos i no en la gent, a 
qui es devien. Ja ho hem vist.

Pensions i demagògia
Masnou: 23.288 habitants. Afiliats SS: 9.937. 
Pensions (contributives): 4.803. Pensió mit-
jana 1.032 euros. Aproximadament, per cada 

dos cotitzants hi ha un pensionista. I d’aquí a 
uns anys, hi haurà menys cotitzants per pen-
sionista, tal com està la nostra demografia.
Així, simplificant: O cotitzen més persones 
(creació ocupació), produïm (i guanyem) més 
i incrementem la demografia o s’apugen els 
impostos als dos cotitzants actuals per pagar 
més als pensionistes. O tot alhora. La resta és 
màgia —o sigui— demagògia.

I és preocupant, ja que és un problema de 
tots. Especialment dels que tenen 45 anys 
en endavant, ja que, pagant per a la nostra 
gent gran, no tenen garantida una cobertura 
similar a la seva jubilació.
Toca canviar coses, dins del Pacte de Toledo i 
fora de populismes que no condueixen a res.

Ambulatori Ocata. Salut mental. Alarma 
veïnal
La propera posada en marxa dels serveis de 
l’ICS ha generat alarma veïnal a Ocata, produ-
ïda per la inicial manca d’informació, així com 
per l’agitació infundada sobre aquest tema. 
Els nous serveis —competència de l’ICS—   
comprenen l’assistència de salut mental a 
menors i joves, així com l’atenció (dos matins 
per setmana) a persones en fase de desinto-
xicació de drogodependències, mitjançant la 
dispensació receptada de metadona.

L’assumpte només podem tractar-lo des de 
la solidaritat de qui més la necessita, sense 
estigmatitzar els afectats i les seves famílies 
i no des de l’agitació oportunista.

Pediatria sí
Un important grup de veïns del sector 
d’Ocata s’han mobilitzat per reclamar la pri-
orització dels serveis de salut davant la im-
plantació de nous serveis, ja que una part 
dels que s’han estat exigint des de la creació 
del CAP Ocata-Teià encara no han arribat.

El malestar veïnal per la manca de serveis 
com pediatria o diagnosi per la imatge 
s’ha barrejat malintencionadament per 

determinada premsa amb la incorporació 
d’un servei d’atenció a les addiccions en 
què, per prescripció facultativa, es lliuraran 
substitutius als qui ho necessitin.

Pel nostre grup és inadmissible que, tot i la 
necessitat, aquest CAP no disposi de servei 
de pediatria o que en tot el Masnou no hi 
hagi un servei de diagnosi per la imatge, i 
exigim al Govern que treballi per aconse-
guir-los. 

La mateixa Generalitat reconeix que la rà-
tio adequada correspon a 1 pediatre per 
cada 800-900 nens. Al Masnou hi ha 3.469 
menors, i si sumem els 986 menors de Teià 
als quals el CAP Ocata presta també servei 
fan un total 4.455 menors de 15 anys, la 

qual cosa hauria de suposar gairebé 6 pedi-
atres. Segons la Guia de Salut 2017 editada 
per l’Ajuntament, al CAP del Masnou hi ha 
4 pediatres a temps parcial i el dia de ma-
jor coincidència —els dilluns— n’hi ha 3, i 
al CAP d’Ocata no n’hi ha cap. La diferència 
entre la necessitat i la realitat és de gairebé 
2 pediatres menys dels que correspon-
dria per ràtio.

Hem facilitat solucions al Govern d’ERC de 
com ho faríem nosaltres, perquè entenem 
que és possible si hi ha voluntat.

Nosaltres donem la benvinguda a qualse-
vol nou servei, ja que els polítics hem de 
garantir l’atenció sanitària de cobertu-
ra pública, integral i de qualitat a tota 
la ciutadania, mitjançant una adequada 

adaptació de l’oferta a les necessitats de 
la població.

Això no treu que exigim tant a ERC com a la 
Generalitat explicacions raonables i qualitat 
en la informació que faciliti el coneixement 
dels serveis que es volen prestar, els crite-
ris per a la seva implantació, la idoneïtat 
de l’espai i la seva ubicació, i la forma en 
què es duran a la pràctica.

Cal més transparència en la gestió d’ERC 
i menys prepotència. No podem admetre 
determinades actituds de menyspreu cap 
al que entenem que és una reclamació le-
gítima, i encara que puguem no compartir 
determinades visions, cal respectar-les i 
convèncer-les amb arguments i pedago-
gia. Allò que manca al Govern d’ERC.
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AGENDA. Del 16 de març al 18 d’abril 

MARÇ 
Divendres 16 
20 h
Lloc: Espai Casinet
Exposició “28 dies”, de Laura 
Peiró

Programació estable d’arts visu-
als 2018. Fins al 8 d’abril. 
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou

En horari de l’equipament
Lloc: Biblioteca Joan Coromines
“Super women, super 
inventores”

Exposició d’il·lustracions de 
Sandra Uve
Del 16 de març al 6 d’abril
Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines

Dissabte 17
10 h
Lloc: Carrer de l’Agricultura, 16, 
2n 2a
Càpsula formativa “Com puc 
dir que tinc TEA?”

Preu: 10 € (socis) i 14 € (no socis). 
20% per als acompanyants.
Ho organitza: Associació TEA-As-
perger Maresme

11 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines
L’Hora del Conte: Els tres 
animals del vi      

Història escrita per Gemma 
Armengol, autora de llibres per a 
infants, i narrada per Mercè Rubí, 
contacontes. Per a famílies amb 
infants de més de quatre anys.
Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines

A partir de les 13 h
Lloc: Petit Cafè
Festa del pernil

Degustació de pernil ibèric tallat 
a mà.
Més informació al Facebook del 
Petit Cafè i al tel. 93 540 08 66.
Ho organitza: Associació Petit 
Cafè

De 17 a 19 h
Lloc: Escola Lluís Millet
Experimentem jugant 

Activitat familiar en què, 
mitjançant diferents racons, es 
fan experiments. Els grans experi-
menten amb el magnetisme o 
la densitat, i hi ha jocs sensorials 
per als més petits.
Ho organitza: LLeureka i AMPA 
Escola Lluís Millet

17.30 h
Lloc: Plaça d’Ocata
IV Perkufest

Cercavila pels carrers del 

poble amb diferents bandes per 
apropar i donar a conèixer la 
percussió.
Ho organitza: Atabalats del Mas-
nou, de la Colla de Diables

De 18 a 21 h
Lloc: Escola bressol La Barqueta
27a Trobada Country

Trobada mensual amb cinquanta 
balls aproximadament, per a tots 
els nivells.
Ho organitza: Country Ocata

Diumenge 18 
9 h
Lloc: Punt de trobada a l’aparca-
ment del davant del Cementiri 
del Masnou. 
15a passejada matinal pel 
nostre entorn: Dosrius i el 
bosc dels retaules de Can 
Salvi

Recorregut de 4 km, amb una 
durada de 3 h. Més informació al 
mòbil 661 053 623.
Ho organitza: Amics i Antics 
Escoltes del Masnou. 

De 9.30 a 14 h
Lloc: Can Malet, segona planta
Lliga Catalana d’Escacs (2a 
divisió): El Masnou - Espiga 
de les Corts

Ho organitza: Federació Catalana 
d’Escacs

10.30 h
Lloc: La Teatral (al costat de la 
plaça d’Ocata)
Música en família

Sessió per gaudir de la música en 
família: de 0 a 3 anys i de 3 a 5.
Consulteu-ne els preus i els 
horaris a www.elmasnou.cat o 
contacteu amb l’entitat. 
Ho organitza: La Teatral

11 h
Lloc: Cementiri del Masnou
Visita guiada gratuïta: “El 
Cementiri, un museu a l’aire 
lliure”

Cal inscripció prèvia: Oficina de 
Turisme - Casa de Cultura (93 557 
18 34, casa.cultura@elmasnou.
cat). Museu Municipal de Nàu-
tica del Masnou (93 557 18 30, 
museu.nautica@elmasnou.cat). 
També es pot fer la inscripció en 
línia a www.elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou

20 h
Lloc: Parròquia de Sant Pere
Stabat Mater, de Giovanni 
Battista Pergolesi

Soprano: Anna Guasch. Mezzo-
soprano: Ainhoa Aguilar. Piano: 
José Ramón Carbajal
Ho organitza: Cor Scandicus

Dilluns 19
18 h
Lloc: Escola bressol La Barqueta 
(sala polivalent)
Audiència pública: nous 
serveis de l’ABS Ocata

Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou

Dimarts 20 
De 10.30 a 12.30 h
Lloc: El  Casinet
Taller per a dones: Aprenem 
juntes: a viure millor

Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou 

15.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines
Tertúlia de català: Un crim 
imperfecte, de Teresa Solana

A càrrec de Carme Giol.
Cal inscripció. Consulteu l’Oficina 
de Català (Edifici Centre).
Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines i Oficina de Català del 
Masnou

18.30 h
Lloc: Sala Joan Comellas (Edifici 
Centre)
Conferència: “El problema 
de les tres D: deute, deflació, 
demografia”

A càrrec de Xavier Puig Pla, 
seguida d'un col·loqui obert a la 
participació del públic. Acte per 
a socis.
Ho organitza: Aula d’Extensió 
Universitària del Masnou

Dimecres 21 
8 h
Lloc: Alcover (Montblanc 
medieval)
Calçotada 

Informació i reserves: Casal de 
Gent Gran Can Malet. Tel. 93 555 
47 26.
Ho organitza: Casal de Gent Gran 
Can Malet

17.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines
Taller infantil: Descobrint 
inventores

A càrrec de la il·lustradora mas-
novina Sandra Uve.
Per a nens i nenes de 9 a 11 anys. 
Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou

Dijous 22 
17.30 h
Lloc: Ca n’Humet (Espai de 
Trobada)
Dijous Joves

Campionat de ping-pong i com-
bat de galls i gallines.

Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou

19.30 h
Lloc: Can Malet, segona planta
“Dones escriptores d’ahir i 
d’avui”

Xerrada col·loqui amb Sílvia Soler.
Ho organitza: Òmnium Cultural

Divendres 23
De 10 a 12 h
Lloc: Espai El Casinet
Taller artístic adreçat a 
dones: La textura de les 
emocions

L’artista plàstica i terapeuta Laura 
Peiró acompanyarà les assistents 
a plasmar les seves emocions en 
un material plàstic.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou

Dissabte 24 

20 h
Lloc: Espai Escènic Ca n’Humet
Cicle de teatre jove fet per 
joves: Cabaret

Alumnes de formació de 
teatre musical de l’Escola d’Arts 
Escèniques Bibiana Morales us 
presenten una adaptació lliure 
del musical Cabaret. Preu: 8 €
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou

Diumenge 25 
11 h
Lloc: Parròquia de Sant Pere
Itinerari: “El Masnou, terra 
de mar”

Itinerari pels equipaments cultu-
rals més emblemàtics de la vila 
del Masnou. Cal inscripció prèvia 
a www.elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou

A partir de les 11 h
Lloc: Pati del Casino
46è Aplec de la Sardana al 
Masnou

Cobles: Marinada, Jovenívola de 
Sabadell i Principal del Llobregat
Consulteu les activitats de la 
jornada a www.elmasnou.cat. 
En cas de mal temps, quedaran 
suspesos tots els actes.
Ho organitza: Agrupació Sarda-
nista El Masnou

12.45 h
Lloc: Centre d’Empreses Casa del 
Marquès 
Tasta el Masnou

Degustació de productes mas-
novins maridats amb vi de la DO 
Alella a la Casa del Marquès. 
Preu: 7 €. Inscripcions i pagament 
a la Plataforma Queda’t!
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou

18 h
Lloc: Espai Escènic Ca n’Humet
Bombolles de paper, de la 
Cia. Bàcum

Direcció: David Pintó Codina-
saltas. Intèrprets: Irina Martínez 
García i Joan Laporta Fatjó. 
Preu: 3 euros. Venda d’entrades: 
anticipada a www.quedat.cat o 
a taquilla (una hora abans de 
l’espectacle).
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou

Dimarts 27 
17 h
Lloc : Ca n’Humet
Taller: Fes la teva figura per 
decorar la mona de Pasqua

Per a infants de 6 a 11 anys. 
Places limitades. Cal inscripció 
prèvia, del 16 al 23 de març.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou

Dimecres 28 
11h
Lloc: Escola bressol La Barqueta
Taller de cuina: decora el teu 
ou de Pasqua

Per a infants de 6 a 11 anys. 
Places limitades. Cal inscripció 
prèvia, del 16 al 23 de març.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou

Dijous 29 
16.30 h
Lloc: Parc del Llac
Activitat  familiar: A la recer-
ca de l’ou perdut!

Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou

De 16 a 20 h
Lloc: Ca n’Humet (Espai de 
Trobada) 
Dijous Joves: Sortida a l’Es-
cape Room del Masnou

Cal inscripció prèvia. Fins a un 
màxim de 18 participants. A 
partir de 14 anys.
Per a més informació i per 
inscriure-us-hi: sij@elmasnou.cat / 
Tel. 673 009 852 (per WhatsApp); 
joventut@elmasnou.cat  / Tel. 93 
557 18 00.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou

ABRIL
Dimarts 3 
18.30 h
Lloc: Sala Joan Comellas (Edifici 
Centre)
Conferència: “El campus de 
Can Ruti: una oportunitat 
per a la ciència de la salut”

A càrrec del Dr. Manel Puig 
Domingo, doctor en medicina 
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Altres informacions

Fins al 26 de març, 
presentació de sol·licituds 
de subvencions a entitats 
ciutadanes que realitzin 
activitats d’interès públic.

i director de l’Institut d’Inves-
tigació en Ciències de la Salut 
Germans Tries i Pujol.
Ho organitza: Ajuntament 
del Masnou i Aula d’Extensió 
Universitària

Dimecres 4 
De 16 a 20 h
Lloc: Can Malet, segona planta
Taller d’autoprotecció, 
suport vital bàsic i DEA

Cal inscripció prèvia a salut.
publica@elmasnou.cat o bé tru-
cant al 93 557 18 00. Data límit 
per apuntar-s’hi: 23 de març a 
les 14 h.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou i Diputació de Barcelona

En horari de l’equipament
Lloc: Els Vienesos 
Exposició: “Menja bé, tu hi 
guanyes!”

Fins al 13 d’abril.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou i Diputació de Barcelona

Dijous 5
18 h
Lloc: Petit Cafè
Taller de menjar conscient 
(mindful eating)

Per a inscripcions i informació, 
contacteu amb Rosa Navarro:      
rosa.navarro@mindfulbarcelona.com
Ho organitza: Associació Petit 
Cafè i Rosa Navarro

Divendres 6
19 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines
Presentació Som Masnou

La primera associació per la lluita 
dels drets LGTBI al municipi.
Ho organitza: Som Masnou

Dissabte 7 
20.30 h
Lloc: Petit Cafè
Sopars concert: Narcís 
Perich

Cal reservar taula per sopar. Més 
informació al Facebook del Petit 
Cafè i al tel. 93 540 08 66.
Ho organitza: Associació Petit Cafè

Diumenge 8 
11 h 
Lloc: Plaça d’Ocata
Visita guiada gratuïta a la 
Mina d’Aigua del Masnou

Servei amb llenguatge de signes. 
Cal inscripció prèvia, que podeu 
fer a www.elmasnou.cat
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou

Dilluns 9 
20 h
Lloc: El Casinet

Comissió de Festes: Festa 
Major

Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou

Dimecres 11 
De 18 a 20 h
Lloc: Ca n’Humet
Taller: Cuina sense pares

Taller de cuina per a adolescents 
a partir de 14 anys.
Les places són limitades i seran 
acceptades per ordre de sol·lici-
tud. Les inscripcions es poden fer 
fins al 3 d’abril al web municipal. 
Per a més informació, podeu 
contactar amb la Regidoria de 
Salut Pública i Consum: 
93 557 18 00
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou i Diputació de Barcelona

19 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines
Presentació del llibre La 
jove de Pompeia, de Jaume 
Mateu Giralt

Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines
       
Dijous 12
19 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines
Presentació del llibre Super-
mujeres, superinventoras, de 
Sandra Uve

Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines

Dissabte 14 
11 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines
L’Hora del Conte: Mousy and 
the big red ball

Per a infants d’1 a 2 anys.
Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines i Kids&Us

12 h
Lloc: A la glorieta de la plaça de 
Ramón y Cajal
Concert i aperitiu musical 
amb la banda de l’EMUMM

Ho organitza: Escola Municipal 
de Música del Masnou i Ajunta-
ment del Masnou

19 h
Lloc: Espai Casinet i Casa de 
Cultura
Inauguració de l’exposició: 
“El conreu del progrés 
(1931-1936). La Segona 
República al Masnou”

Es divideix en dos guions expo-
sitius i cadascun es disposarà en 
un espai. Al Casinet: “El conreu 
del progrés (1931-1936). La 
Segona República al Masnou”. A 
la Casa de Cultura: “El cost de la 
vida durant la Segona Repúbli-
ca”. Fins al 3 de juny.

Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou

21 h
Lloc: Petit Cafè
Sopar concert Blues Night: 
The Rapport

Ho organitza: Associació Petit 
Cafè

21.30 h
Lloc: Espai Escènic Ca n’Humet
Teatre: L’habitació del nen

Preu: 8 €. Hi haurà una segona 
sessió el diumenge 15, a les 19 h.
Ho organitza: GAT El Masnou

Diumenge 15 
De 9 a 13 h
Lloc: Plaça de Ramón y Cajal
XIII Caminada dels Tres 
Pobles

Gratuït amb inscripció prèvia (les 
inscripcions són limitades).
Recorregut d’aproximadament 
10 quilòmetres. Finalitzarà al 
CAT Cella Vinaria, on totes les 
persones participants gaudiran 
gratuïtament d’esmorzar.
Ho organitza: Ajuntaments del 
Masnou, Alella i Teià
       
De 10 a 14 h
Lloc: Platja d’Ocata
XVII Volada d’estels

Activitat gratuïta, excepte el cost 
dels estels.
Tallers de construcció d’estels, 
enlairada i exhibicions d’estels 
acrobàtics.
Xocolata i coca per als partici-
pants matiners. 
Ho organitza: Amics i Escoltes 
del Masnou, amb la col·laboració 
de Blanceguix

De 10 a 14 h
Lloc: Gent del Masnou (c. del Dr. 
Agell, 9).
Vine a donar sang

Ho organitza: Banc de Sang i 
Teixits

12 h
Lloc: Pistes esportives de Pau 
Casals
Festes de Primavera 2018 
del Masnou Alt

Actuacions, paella popular, 
servei de bar i activitats infantils. 
Reserva de taules al telèfon de 
l’entitat. Telèfon: 600 800 148.
Ho organitza: Luz del Alba i 
Associació de Veïns i Veïnes del 
Masnou Alt

Dilluns 16 
18.30 h
Lloc: Biblioteca Pública Joan 
Coromines
Conferència: “Alemanya, as-
pectes històrics i culturals”

Aula d’estudi dinamitzada
Cada dimarts, de 18 a 20 h, Ca 
n’Humet es transforma en un 
espai d’estudi per a alumnes de 
primària i ESO. S’hi aconsellaran 
tècniques d’estudi i d’organitza-
ció d’agenda.

Espai d’acollida de la llengua 
Cada dimarts, de 18 a 20 h, a 
Ca n’Humet, tindrà lloc el taller 
d’aprenentatge de la llengua per 
a aquelles persones que viuen a 
la zona d’Ocata i tenen dificultats 
per desplaçar-se al Centre de 
Formació de Persones Adultes.

Espai per a dones: Aprenem 
juntes a viure millor
Cada tercer dimarts de mes, 
de 10.30 a 12.30 h, a l’Espai El 
Casinet. És un grup de suport 
adreçat a dones amb inquietuds 
per afavorir la confiança i l’apo-
derament de les participants, 
mitjançant lectures i debats en 
grup.

Calendari de la deixalleria 
mòbil 

Març 
Del 13 al 18: Pau Casals 
Del 27 al 31 (30 de març, festiu): 
aparcament Amadeu I 

Abril 
Dia 1: aparcament Amadeu I
Del 10 al 15: Torrent Can Gaio 

Tertúlia literària al voltant del 
llibre Las mujeres que corren 
con los lobos 
El grup de lectura Dones del 
Masnou organitza una reunió, 
dos dissabtes al mes, d’11 a 
12.30 h, a la seva seu, ubicada al 
CIRD (plaça de la Llibertat, 17), 
per llegir i comentar el llibre Las 
mujeres que corren con los lobos, 
de l’escriptora i psiquiatra Clarissa 
Pinkola Estés. El llibre es deixa en 
préstec. Per a més informació, 
truqueu al 628 62 54 37. 

Activitats continuades de 
l’entitat Afibromare 
Aquesta entitat organitza, els 
dilluns, sessions d’estiraments; 
els dimarts, txikung o meditació, 
i els dimecres, psicomotricitat. 
Totes les sessions s’inicien a les 
17.30 h i es porten a terme a Els 
Vienesos. 

Activitats continuades a 
l’Equipament Cívic Pau Casals 
Les entitats Luz del Alba i 
l’Associació de Veïns del Masnou 
Alt organitzen sessions de taitxí 
i txikung, sevillanes, sardanes, 
guitarra, cuina, artesania, cos-
tura pràctica, ludoteca i criança 
dolça a l’Equipament Cívic Pau 
Casals. Totes són gratuïtes, però 
l’aforament és limitat. Per a més 
informació i inscripcions, podeu 
trucar al 600 800 148. 

Activitats continuades de 
l’Associació Petit Cafè
A més de les activitats puntuals 
que trobareu a l’agenda, aquesta 
associació organitza sessions de 
sopars amb cinema musical. Els 
divendres de febrer es dediquen 
a musicals clàssics i els divendres 
de març, a musicals moderns. 
Més informació, al Facebook del 
Petit Cafè o al tel. 93 540 08 66.

Activitats continuades de les 
entitats A4Quarts i Banc de 
Temps El Masnou i el Mercat 
d’Intercanvi de Primavera 
Aquestes entitats organitzen 
diferents sessions de ball country, 
meditació i escriptura creativa. A 
més, preparen una nova edició 
del Mercat d’Intercanvi, que 
tindrà lloc els dies 21 i 22 d’abril a 
Els Vienesos, una eina per reduir i 
prevenir la generació de residus, 
a més de fomentar la solidaritat 
i crear un espai de trobada entre 
els ciutadans. A www.elmasnou.
cat trobareu explicat què s’hi 
podrà intercanviar, així com els 
horaris de cada jornada.

A càrrec de Franziska Börner.
Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines i Associació UNESCO 
Masnou

Dimecres 18 
17.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines
Cantarelles: taller d’estimu-
lació sensorial amb música 
per a nadons

A càrrec de la Companyia 
Patawa. Cal inscripció prèvia, 
contacteu amb la Biblioteca (93 
557 18 88, b.masnou.jc@diba.
cat).
Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines
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