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Ja hem passat les dates de la Festa Major. Aquest any no hem pogut gaudir de la
nostra festa. Però ens hem de felicitar per tota la gent que ha fet possible, amb la
seva col·laboració, la Festa Major virtual des del canal de Youtube de l’Ajuntament.
És el que tocava per responsabilitat. També ens trobem un juliol orfe de dos festivals
emblemàtics: el Fascurt, que es mirarà de programar aquest setembre al cinema de La
Calàndria, i el Ple de Riure, alguna actuació del qual es reprogramarà més endavant a
l’Espai Escènic.
Al juliol han començat els casals d’estiu per als nostres infants i adolescents. Una
iniciativa, aquest any, molt especial, gràcies a les moltes entitats i AFAs i AMPAs que
s’hi han bolcat. Enguany hem volgut fer una atenció especial als infants degut a les
circumstàncies de confinament d’aquests darrers mesos. Esperem que l’inici del curs
escolar el puguem fer amb les millors condicions possibles. Al Masnou tenim la sort de
tenir una molt bona xarxa d’escoles.
Hem fet un sentit homenatge a les víctimes de la pandèmia. I, malgrat que la vida
de mica en mica es va normalitzant, hem de continuar sent prudents i actuant amb
responsabilitat, mantenint distàncies, utilitzant mascaretes i rentant-nos sovint les
mans. I, sobretot, hem de fer un ús responsable de la platja i dels espais públics, siguem
petits, joves o grans.
Des de l’Ajuntament, continuarem el desplegament de les mesures per fer front a
la crisi en què estem immersos. Esperem tenir un bon estiu responsable i que ens
permeti agafar forces per afrontar tots els nous reptes.
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INSTITUCIONAL

El Ple redueix el cànon de les guinguetes
i els permet ampliar l’horari
En la sessió del juny també es va acordar la cessió de sòl municipal
per a la construcció d’habitatge protegit
població decretat per l’estat
d’alarma. De l’altra, i pel que fa als
dies que van durar les fases 1, 2 i
3 del desconfinament, es redueix
el cànon en un 70%. A partir de
l’etapa de represa o de “nova
normalitat”, que s’espera que
s’allargui la resta de la temporada,
es redueix el cànon un 50%. A
més, les guinguetes abonaran
la quantitat corresponent en
finalitzar la temporada i no en els
terminis que preveia el contracte
original.

E ls regidors i regidores van celebrar el Ple del juny a través d'una videoconferència.

E

l Ple municipal del mes
de juny, celebrat el dia 18
de forma telemàtica, va
modificar alguns aspectes del
contracte que regula la instal·lació
de guinguetes a la platja i la seva
explotació. Els canvis impliquen
la reducció del cànon que han
de pagar a l’Ajuntament els
titulars de l’explotació, així com
l’ampliació de l’horari d’obertura.

La proposta va rebre 17 vots
favorables (ERC, Fem Masnou,
PSC i Cs), 1 vot en contra (CUP)
i 3 abstencions (JxCAT-Units).
Aquesta cessió estava prevista al
conveni signat el desembre del
2018 per l’Ajuntament del Masnou
i l’Àrea Metropolitana de Barcelona
amb l’objectiu de promoure la
construcció d’habitatges protegits
al municipi.

La proposta es va aprovar amb 12
vots a favor (ERC i PSC), 9 vots en
contra (Fem Masnou, Cs i CUP) i 3
abstencions (JxCAT-Units).

La videoconferència a través de
la qual es va celebrar el Ple va
patir problemes tècnics, que van
obligar a interrompre la sessió
plenària durant prop d’una hora,
des de les 19.30 fins a les 20.30 h,
aproximadament. Finalment, es
van solucionar les disfuncions,
es va reprendre el debat i es va
poder completar l’ordre del dia. Es
preveia que aquesta fos la darrera
sessió plenària que se celebra de

La sessió plenària del juny
també va donar llum verda a la
cessió gratuïta de dos terrenys
municipals per a la construcció
d’habitatge protegit a la plaça
del Duc d’Ahumada i a la plaça
Nova de les Dones del Tèxtil.
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forma telemàtica a causa de la
pandèmia de la COVID-19.
> Guinguetes
Els canvis aprovats en les
concessions de les guinguetes
signifiquen una reducció del
cànon que han d’abonar a
l’Ajuntament. D’una banda, no
han de pagar la part proporcional
dels dies que han estat tancades
a causa del confinament de la

MAJORIA

La modificació de les
condicions per als bars de
platja es va aprovar amb 12
vots a favor, 9 en contra
i 3 abstencions

L’altre canvi que es va aprovar
al Ple els permet tancar una
hora més tard durant aquesta
temporada. Així, de diumenge
a dijous poden obrir fins a les 2
de la matinada. Els divendres,
dissabtes i vigílies de festius, fins
a les 3 de la matinada. Amb tot,
durant la darrera hora no pot
haver-hi cap tipus de música,
amb l’objectiu de fer compatible
l’activitat de les guinguetes amb
el descans dels veïns i veïnes.
Cristina Ramos, tercera tinenta
d’Alcaldia i regidora de Medi
Ambient, va explicar que la
proposta sorgeix d’una petició
feta pels concessionaris, per fer
front a la caiguda d’ingressos
que els ha generat la pandèmia
de la COVID-19 i el confinament
de la ciutadania durant l’estat
d’alarma: “Van manifestar
que si no es variaven les
condicions, es dificultaria molt
el manteniment econòmic i
financer de les guinguetes”.
Ramos va argumentar que
aquests establiments presten “un
servei públic molt apreciat per la
ciutadania”, i va subratllar, a més,

INSTITUCIONAL
el fet que instal·len lavabos a les
platges, que poden utilitzar totes
les persones, independentment
de si consumeixen o no a les
guinguetes. La regidora, en
resposta a les intervencions de
l’oposició, va explicar que els
concessionaris havien plantejat
la possibilitat de tancar les
guinguetes si no es feien canvis.
Frans Avilés, portaveu de Cs, va
ser una de les veus més crítiques
envers la proposta en anunciar
el vot en contra del seu grup. Va
preguntar-se si l’aprovació de la
rebaixa dels cànons no tindria
“conseqüències legals, tenint
en compte l’informe contrari
de la Intervenció i la Secretaria,
que diuen que no procedeix
la rebaixa”. “Haurem de posar
aquest acord en coneixement
del Tribunal de Comptes”, va
afegir. Segons va dir Avilés, tant
Intervenció com Secretaria
recordaven que l’explotació
de les guinguetes es fa “a risc
i ventura” dels concessionaris.
Va admetre, amb tot, que la
diagnosi d’ambdós òrgans
municipals “és preceptiva, però
no vinculant”. “La decisió més fàcil
és rebaixar el cànon perquè els
guinguetaires estiguin contents,
però hem de defensar l’interès
general dels ciutadans del
municipi”, continuava Avilés, tot
qüestionant que es produeixi un
descens real dels ingressos de les
guinguetes durant els mesos de
juliol i agost. Va dir que també
es pot esperar un augment de
públic local si enguany hi ha més
masnovins i masnovines que no
fan vacances fora del municipi.
Isa Redaño va parlar en nom
de Fem Masnou, un altre dels
tres grups que van votar-hi en
contra. Va esgrimir també la
posició contrària d’Intervenció i
Secretaria envers la proposta i va
fer una pregunta retòrica: “Quan
les guinguetes tenen estius
extraordinaris, amb molts guanys,
hem apujat els cànons?” Tot
seguit, va respondre: “Privatitzen

TERRENYS MUNICIPALS

L'Ajuntament cedeix dos
solars a l'Àrea Metropolitana
de Barcelona perquè hi
construeixi habitatges socials
guanys i socialitzen pèrdues”. A
més, va denunciar “les condicions
precàries” amb què, segons va
dir, les guinguetes contracten
joves del municipi. “Valentia seria
voler acabar amb aquesta situació
de precarització del treball dels
joves”, va reblar.
Fèlix Clemente, portaveu
de la CUP, va completar les
intervencions contràries a la
proposta: “El que més sobta és
que es doni per fet que tindran
menys ingressos que altres anys,
sense saber les xifres d’altres
anys”. “Un dels arguments
–continuava Clemente– és que hi
haurà més gent que necessitarà
utilitzar els lavabos; aleshores
es pot esperar que hi haurà
més gent que consumirà a les
guinguetes i que la temporada
acabi sent igual o millor que altres
anys”. Clemente plantejava si no
tindria “més sentit” esperar els
resultats del final de la temporada
per calcular els cànons. A més de
plantejar arguments emprats per
Cs i Fem Masnou, el portaveu de
la CUP va demanar que es retirés
la proposta del Ple i es reformulés,
cosa que no es va fer, ja que es va
acabar aprovant.
Per contra, Ernest Suñé, portaveu
del PSC, va intervenir en el debat
per defensar el vot afirmatiu del
seu grup a la proposta del Govern.
Va respondre al portaveu de Cs
que “defensar l’interès general és
garantir que es prestarà un servei
apreciat per la ciutadania”. “No sé
si no votar a favor de la proposta
hauria impedit que aquest estiu hi
hagi guinguetes, però hauria estat
un element en contra”, va raonar.
“El que toca en aquest moment és
garantir els serveis i les mesures

per recuperar una certa normalitat
i facilitar l’activitat, com s’ha fet
amb l’ampliació de terrasses
i altres iniciatives per a altres
establiments i empreses”, va afegir.
El grup municipal de JxCATUnits, que es va abstenir, no va
fer cap intervenció sobre aquest
assumpte.
> Altres punts del Ple
• Aprovació de l’esborrany de
l’acta del Ple ordinari del 21 de
maig del 2020. S’aprova.
• Informacions i comunicacions
de l’Alcaldia.
• Donar compte dels decrets
d’Alcaldia.
• Donar compte de l’informe
d’Intervenció respecte del
seguiment del primer trimestre
del pressupost 2020.
• Proposta presentada per JxCATUnits per a la tramitació per
iniciar l’agermanament amb el
municipi de Leucate. S’aprova,
amb 20 vots a favor (ERC, Fem
Masnou, PSC, JxCAT-Units i Cs) i 1
abstenció (CUP).
• Contesta de l’Equip de Govern
a precs i preguntes de la sessió
anterior.
• Moció presentada per
Fem Masnou pel canvi
en les comercialitzadores
d’energia dels equipaments
i dependències municipals.
S’aprova, amb 16 vots a favor
(ERC, Fem Masnou, JxCAT-Units i
CUP) i 5 abstencions (PSC i Cs).
• Moció presentada per JxCATUnits per a l’adhesió a l’acord
nacional per a l’agenda 2030
a Catalunya. S’aprova, amb 19
vots a favor (ERC, Fem Masnou,
JxCAT-Units, PSC i CUP) i 2
abstencions (Cs).
• Declaració institucional
presentada per JxCAT-Units

a favor del manifest FEDAIA
per destinar més recursos a la
infantesa. Es retira la proposta.
• Declaració institucional
presentada per Cs per fer
efectiva la conciliació laboral i
la reducció de la bretxa salarial
provocada per la crisi de la
COVID-19. S’aprova, amb 20 vots
a favor (ERC, Fem Masnou, PSC,
JxCAT-Units i Cs) i 1 abstenció
(CUP).
• Declaració institucional
presentada per PSC i ERC
sobre el cessament de
l’activitat industrial de Nissan
a Catalunya. S’aprova, amb 20
vots a favor (ERC, Fem Masnou,
PSC, JxCAT-Units i Cs) i 1 en
contra (CUP).
• Declaració institucional
presentada per Fem Masnou per
al desplegament de mesures
efectives contra la segregació
escolar al Masnou. Es retira la
proposta.
• Proposta d’urgència. Declaració
institucional presentada pel PSC
per demanar a la Generalitat que
aixequi la suspensió dels ajuts al
lloguer per minimitzar l’impacte
econòmic i social de la COVID19. S’aprova, en primer lloc, la
inclusió de la proposta a l’ordre
del dia, amb 20 vots a favor (ERC,
Fem Masnou, PSC, JxCAT-Units i
Cs) i 1 en contra (CUP). S’aprova,
en segon lloc, la proposta,
amb 20 vots a favor (ERC, Fem
Masnou, PSC, JxCAT-Units i Cs) i 1
abstenció (CUP).
• Proposta d’urgència. Declaració
institucional presentada per
ERC en commemoració del
28-J, Dia Internacional de
l’Alliberament o l’Orgull LGTBI.
S’aprova, en primer lloc i per
unanimitat, la inclusió de la
proposta a l’ordre del dia.
S’aprova, en segon lloc, la
proposta, amb 20 vots a favor
(ERC, Fem Masnou, PSC, JxCATUnits i Cs) i 1 abstenció (CUP).
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EN PORTADA

Sentit homenatge a les víctimes de la COVID-19
Durant l’acte es va inaugurar un monòlit en record de les persones que s’ha
endut la pandèmia

SOLIDARITAT

En acabar les actuacions,
el públic va dipositar,
espontàniament, roses
blanques al peu del monòlit
que recorda les víctimes
mostrar el suport als familiars i
amistats de les víctimes, també
va tenir paraules d’agraïment a
les persones que han estat a la
primera línia en la pandèmia,
en especial al personal sanitari,
assistencial i al conjunt de
servidors públics. “Aquest acte era
un deure col·lectiu que teníem
com a municipi”, va dir durant el
seu parlament.
A l'acte van assistir-hi familiars de les víctimes i veïns i veïnes del Masnou. RAMON BOADELLA

M

és d’una vintena de
masnovins i masnovines
han perdut la vida a
causa de la COVID-19. La tardavespre de l’11 de juliol, el parc de
Vallmora va acollir un emotiu acte
de comiat d’aquestes persones. A
la trobada hi van assistir familiars i
amistats de les persones difuntes,
membres del consistori masnoví
i una nodrida representació de
veïns i veïnes del municipi. Diverses
actuacions van acompanyar
l’homenatge, durant el qual es va
inaugurar un monòlit en record de
les víctimes de la pandèmia.

peces musicals. Així, les lectures
dels poemes “Tardor”, de Marta
Pessarodona, i “Lletra a Dolors”, de
Miquel Martí i Pol, van ser a càrrec
de Miquel Sitjar ; la pianista Ester
Lecha va interpretar "Damunt
de tu", de Frederic Mompou i
"Cançó de comiat", d’Eduard
Toldrà, acompanyada per la
soprano, Anna Guasch. “Sonetto
104 del Petrarca”, de Franz Liszt,
va sonar de la mà d'Ester Lecha; i
Aina Ripol va llegir “254”, d’Emili
Dickinson, i “Sonet 18”, de William
Shakespeare.

Conduït per la masnovina
Montserrat Condeminas, l’acte
va comptar amb actors, actrius
i músics del municipi que hi
van posar el seu granet de
sorra amb la interpretació de
diverses lectures poètiques i

MÚSICA I POESIA
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Actors, actrius i músics del
Masnou van interpretar
lectures poètiques i diverses
peces musicals

Bona part dels membres del
consistori masnoví van assistir
a l’acte, durant el qual l’alcalde,
Jaume Oliveras, a més de voler

“En aquests moments d’una
enorme complexitat, no podem
baixar la guàrdia”, va explicar
l’alcalde. I hi va afegir: “Hem
recuperat una certa normalitat,

F amiliars de víctimes van dipositar objectes personals al monòlit per recordar
els seus éssers estimats. RAMON BOADELLA

EN PORTADA

D iversos parlaments i actuacions van vertebrar un acte senzill i emotiu. RAMON BOADELLA

L 'aforament limitat va ser una de les mesures preventives que es van implantar.
RAMON BOADELLA

però hem de continuar mantenint
la prudència per preservar la
nostra seguretat col·lectiva.”
El discurs de l’alcalde va posar
èmfasi en la prevenció i va apel·lar
a “la responsabilitat individual,
institucional i, en definitiva,
col·lectiva que hem de tenir
tots plegats per sortir més forts
d’aquesta situació”.
Les interpretacions de
“Moviment lent (nocturn)
de vistes al mar”, d’Eduard
Toldrà, i “L'última primavera”,
d’Edvard Grieg, per part de la
Jove Orquestra de Cambra del
Masnou (JOCEM), van donar
pas a la col·locació d’objectes
personals al monòlit de pedra
per part dels participants en
record dels seus familiars i amics
traspassats. Jaume Oliveras va

ser l’encarregat de tancar el
monòlit en homenatge a les
víctimes introduint-hi el cartell
de l’acte i missatges de condol
de la ciutadania.

VÍDEO

Es pot veure la gravació completa de l'acte al canal
"Ajuntament del Masnou" de Youtube

En acabar, espontàniament, va
tenir lloc una ofrena floral i les
roses blanques que s’havien
repartit a les persones assistents
a l’inici de l’acte en record de
les persones difuntes van ser
dipositades al monòlit.
Tot i que era previst que la
retransmissió de l’acte es
pogués veure en directe des
de casa, problemes tècnics van
impedir visualitzar-lo sencer.
No obstant això, es pot veure
la gravació completa al canal
“Ajuntament del Masnou” de
Youtube.

E l concert de la Jove Orquestra de Cambra del Masnou va ser una de les
actuacions de l'acte. RAMON BOADELLA

L 'alcalde, Jaume Oliveras, a més d'expressar el seu condol, va dir unes paraules d'agraïment als i les professionals que lluiten en primera línia contra la pandèmia.
RAMON BOADELLA
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COVID-19

Oberts a l’agost
El Complex Esportiu i el Centre d’Empreses prestaran servei de manera
ininterrompuda durant tot l’estiu

E

l Complex Esportiu
Municipal i el Centre
d’Empreses prestaran servei
durant tot el mes d’agost, de
manera excepcional i tenint en
compte aquest any atípic, marcat
per la pandèmia de la COVID-19.
A banda, i com cada any, l’Oficina
d’Atenció Ciutadana (OAC)
funcionarà durant tot el mes
d’agost, si bé és imprescindible
demanar cita prèvia, a la pàgina
www.elmasnou.cat/cita-previa o al
número de telèfon 93 557 17 77.

> Centre d'Empreses
El personal tècnic del Centre
d’Empreses, de la Regidoria de
Promoció Econòmica, continuarà
assessorant i donant suport a
les empreses i emprenedors o
emprenedores del Masnou.
Ara bé, es traslladaran a l’Edifici
Centre (carrer d’Itàlia, 25) durant
el mes d’agost. Per tant, la Casa
del Marquès sí que tancarà les
portes entre el 3 i el 31 d’agost.
P iscines del Complex Esportiu Municipal. CEDIDA

En canvi, els casals de gent gran
del municipi continuaran tancats,
fins a nou avís. Aquesta mesura
es pren per la vulnerabilitat
del col·lectiu davant d’aquesta
malaltia.
> Complex Esportiu
La piscina i el gimnàs d’aquest
equipament estaran oberts
durant tot el mes d’agost, de
dilluns a divendres, entre les 8 i
les 14 h.
Per fer-ne ús, és imprescindible
demanar cita prèvia, a través del
web http://esports.elmasnou.
cat. Les persones abonades

8

EL MASNOU VIU JULIOL 2020

al Complex Esportiu podran
reservar l’espai i fer-ne ús sense
pagar res més. Qui no disposi
d’abonament, haurà de comprar
per Internet, en el moment de la
reserva, alguna de les tres opcions
següents: una entrada puntual,

PREVENCIÓ

Per tal de controlar
l'aforament, és
imprescindible demanar cita
prèvia per anar a tots dos
equipaments i a l'OAC

un bo per a 10 entrades o un bo
per a 20 entrades.
Durant el mes d’agost, no hi
haurà activitats dirigides; és a dir,
s’hi podrà anar a fer esport de
forma lliure i individual. Cal que
tothom compleixi la normativa
del Complex Esportiu per prevenir
contagis de la COVID-19. A més
d’aquestes normes, l’Ajuntament
ha reduït l’aforament màxim de
les instal·lacions i es desinfecten
el material i els espais de manera
constant. No s'hi permetrà l’accés
de persones que no hagin fet una
reserva prèvia o que no complexin
la normativa esmentada.

L’horari d’atenció al públic serà de
9 a 14 h, de dilluns a divendres.
Es farà preferentment per via
telemàtica, a través de l’adreça de
correu electrònic p.economica@
elmasnou.cat o del número de
telèfon 93 557 17 60.
Si, en canvi, es vol rebre atenció
presencial, és imprescindible
demanar cita prèvia, mitjançant
l’adreça electrònica i el número
de telèfon esmentats. En acudirhi, caldrà seguir totes les mesures
preventives que s’indiquin,
com dur mascareta, mantenir
la distància física amb altres
persones i extremar les mesures
higièniques.

PUBLICITAT
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TEMPORADA DE PLATJA

Quina bandera oneja avui a la platja?
Podeu consultar l’estat de la mar i altres informacions sobre les platges del
Masnou i d’Ocata a: www.elmasnou.cat/les-platges-del-masnou
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OBRES

S’enllesteix
l’arranjament de la
riera de Sistres
Es troba entre el camp de futbol del CD
Masnou i un grup d’edificis del carrer
de Rosa Sensat

Es reforça la coberta
de Can Mandri
L’edifici allotja un dels casals de gent
gran del municipi

L

’Ajuntament va culminar a
mitjans de juny les obres
de consolidació i millora de
l’estructura de la coberta de Can
Mandri, edifici que allotja un dels
casals de gent gran del municipi i
que està situat al Masnou Alt.
L’objectiu de la intervenció
ha estat garantir l’estabilitat
estructural de la coberta. Els
treballs es van iniciar el 25 de
maig i es van allargar durant
gairebé quatre setmanes.

L’actuació suposa una inversió
de 48.121 euros (IVA inclòs). Les
obres es van adjudicar a Juan
Carlos Fernández Torrents.
En concret, s’han reforçat les
encadellades ja existents, amb
platines i perfils laminats, i s’han
col·locat noves biguetes de
suport de la coberta. L’actuació
es va executar després
d’observar que una part del
revestiment superior, format per
teules, havia cedit.

Resultat de l'actuació un cop acabada. CEDIDA

U

n dels objectius dels treballs ha estat l’estabilització del terreny, col·locant-hi una escullera perimetral
i formant-hi un talús. A més, s’ha
instal·lat una nova tanca entre el

12
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recinte del camp de futbol i la riera.
Prèviament a tot plegat, es va netejar i es va desbrossar el terreny.
L’actuació ha suposat una inversió
de 46.370 euros. L’ha executada
l’empresa B28 Construccions SL.

Un dels casals de gent gran del municipi es troba en aquest edifici. CEDIDA

MANTENIMENT

Es renova l’asfalt
en trams de set carrers
del municipi
El veïnat dels segments afectats pot
accedir o sortir en vehicle dels seus
domicilis entre les set del vespre i les
vuit del matí següent

Es retiren més de dues
tones de deixalles
abocades en terrenys
propers a la riera de Teià
La tasca s’ha executat a instàncies
de l’Ajuntament, tot i que les ha
de costejar la Junta de Compensació
del sector

L

’Ajuntament ha retirat més
de dues tones de deixalles
abocades en els terrenys
situats entre la riera de Teià, la
fàbrica Nextil (antiga Dogi) i el
polígon de Voramar. Hi havia
tota mena de residus abocats a la
zona de forma il·legal, com runa,
pneumàtics, mobles, matalassos,
electrodomèstics...

El carrer de Sant Felip és una de les vies on es renova el ferm. CEDIDA

D

urant el mes de juliol es
duu a terme una campanya
de renovació d’asfalt en
trams de set carrers del municipi.
Els treballs es van iniciar el 30 de
juny i s'estenen, aproximadament,
un mes. S'actua de forma
consecutiva en les vies afectades.
Mentre es fan els treballs en
cadascun dels trams afectats,
no poden circular-hi vehicles.
Per tant, queda tallat al trànsit el
segment de carrer on s’actua en
cada moment. Es permet el pas
dels vehicles dels veïns i veïnes
que visquin al tram afectat entre
les set de la tarda i les vuit del
matí següent.
La renovació de l’asfalt es fa
de manera integral. És a dir,
abans d’estendre la nova capa
de paviment, es retira l’antic.
Es completa amb el pintat de la
senyalització viària horitzontal.
El pressupost d’aquesta
operació d’asfaltatge està xifrat
en 176.303,96 euros (IVA inclòs).

Els treballs els duu a terme
l’empresa Asfaltats de l’Anoia,
SL.
Els carrers on s’actua en aquesta
campanya són els següents:
• Carrer de Francesc Macià, entre
el carrer de Pompeu Fabra i
l’avinguda de Joan XXIII.
• Carrer de la Mare de Déu del
Pilar, entre el carrer d’Amadeu I
(ctra. d’Alella) i l’avinguda de Pau
Estapé Maristany.
• Carrer de Sant Felip (entre els
carrers dels Capitans Comellas
i del Pintor Villà).
• Carrer dels Ametllers (entre
el carrer de la Pollacra Goleta
Constança i l’avinguda
de Joan XXIII).
• Carrer de la Pollacra Goleta
Constança (entre els carrers
d’Almeria i de Terol).
• Carrer del Priorat (entre els
carrers del Penedès i de la
Pollacra Goleta Constança).
• Carrer del Penedès
(entre els carrers del Priorat
i del Vallès).

La neteja s’ha dut a terme a
instàncies de l’Ajuntament, de
forma subsidiària, ja que es tracta
de terrenys privats. Els treballs van
començar el mes de maig i van
finalitzar a mitjans de juny. S’han
fet en dues tongades. La primera
va ser a càrrec de Fomento de
Construcciones y Contratas (FCC),
per un import de 1.003,55 euros
(IVA inclòs). La segona va requerir
un procediment més complex, ja
que es va centrar en la retirada de
runes i planxes de fibrociment.
La va efectuar l’empresa Camilo

Fernández SL, mitjançant una
adjudicació de 3.630 euros
(IVA inclòs).
L’Ajuntament s’ha fet càrrec
inicialment de l’import d’aquestes
dues actuacions, si bé traslladarà
les factures a la Junta de
Compensació del sector Camí
del Mig perquè retorni aquesta
quantitat al consistori. Aquesta
junta és qui ha de costejar-ho
perquè té la responsabilitat de
mantenir la zona en bon estat.
Es tracta de l’òrgan que agrupa
els i les propietàries dels terrenys
situats en aquest àmbit, que resta
pendent d’urbanitzar.
A l’indret hi ha quedat un vehicle
aparentment abandonat. No s’ha
pogut retirar perquè es troba en una
propietat privada. La Policia Local ha
obert diligències per identificar-ne
el propietari o propietària i requerir-li
que el retiri.

Contenidor ple de brossa a punt de ser traslladada per ser tractada. CEDIDA
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ACTUALITAT

Taula de debat per definir els serveis que prestarà
el CAP El Masnou després de la pandèmia
La Generalitat, que té les competències de sanitat, va reduir-ne l’horari el 23
de març, per optimitzar els recursos en la crisi de la COVID-19

L

’Ajuntament del Masnou
està en contacte permanent
amb el Servei Català de la
Salut (el CatSalut) amb l’objectiu
de consensuar els serveis sanitaris
que presta al municipi. L’assumpte
més rellevant ha estat la decisió de
la Generalitat de reduir l’horari de
funcionament del CAP El Masnou,
que es va fer efectiva el 23 de març,
per reorganitzar els recursos sanitaris
davant la pandèmia de la COVID19. Des del CatSalut es recorda que
aquesta situació d’emergència
sanitària continua vigent, tot i haver
sortit de l’estat d’alarma.
Abans del 23 de març, aquest CAP
donava servei les 24 hores de tots
els dies a la població del Masnou,
Alella i Teià. Des d’aquell dia, ja
amb l’estat d’alarma decretat i
per decisió del CatSalut, el CAP
El Masnou tanca entre les 10 de
la nit i les 8 del matí, de dilluns
a divendres. També se’n va
modificar l’horari dels caps de
setmana i festius: des d’aleshores
obre de 8 a 14 h. Posteriorment,
el CatSalut va plantejar una nova
reducció d’horari, que hauria
entrat en vigor l’1 de juliol, però
que finalment no es va aprovar.
Hauria significat el tancament
del CAP a les 20 h dels dies
laborables. Això no s’ha fet efectiu
per l’augment de l’activitat
registrada al CAP a finals de juny i
després que l’alcalde del Masnou,
Jaume Oliveras, mantingués
diverses converses amb
responsables del Departament de

rebrots”. Des de l’ICS van afegir
que el CAP compta amb un
espai petit que dificulta garantir
la seguretat de pacients i
professionals davant el risc de
contagis. També van afirmar
que s’hi ha registrat un ús
poc freqüent de les urgències
nocturnes per part de la població.
Façana del CAP, que ha vist reduït el seu horari des de l'estat d'alarma. GOOGLE MAPS
Salut per tal que es mantingués
l’horari d’obertura fixat el 23 de
març. Per tant, el CAP El Masnou
continua prestant servei de 8 a 22
h, de dilluns a divendres, i de 8 a
14 h, els caps de setmana i festius.
Entre finals de juny i principis
de juliol, un nombrós grup de
ciutadanes i ciutadans dels tres
municipis, especialment del
Masnou, han expressat el seu
malestar davant la reducció de
l’horari, tant a les xarxes socials
com en una manifestació que
van protagonitzar unes 150
persones, davant del CAP, el
6 de juliol. L’endemà, el 7 de
juliol, es va celebrar una reunió
entre representants del Servei
Català de la Salut (el CatSalut)
i l’Institut Català de la Salut
(l’ICS), els alcaldes del Masnou,
Alella i Teià (Jaume Oliveras,
Andreu Francisco i Andreu
Bosch), i regidors i regidores de
l’Ajuntament del Masnou, tant del
Govern com de l’oposició.
La reunió la va convocar l’alcalde
del Masnou. Jaume Oliveras va

proposar la creació d’una taula
de treball per tal que les parts
implicades poguessin debatre
el model de futur, posterior a
la pandèmia, per a l’atenció
primària, tot recordant que és
un servei primordial en el dia a
dia de la ciutadania i per al bon
funcionament de tot el sistema
sanitari. Els representants
de la Generalitat no es van
comprometre a recuperar el servei
24 hores quan se superi aquesta
crisi de salut pública. Van admetre
que es vol estudiar un nou model
d’atenció primària, però que
aquest assumpte s’abordarà quan
la pandèmia quedi enrere. Van
avançar que es tindrà en compte
l’opinió de la ciutadania i dels
representants locals.
Anna Puente, representant del
CatSalut, va insistir en el fet que
la reducció de l’horari respon
a l’organització del sistema
públic de salut per fer front a
la pandèmia de la COVID-19:
“Això no va de retallades, sinó
d’optimitzar recursos en aquest
context de preocupació per

A banda, van subratllar que s’han
reforçat altres vies d’atenció,
com la telemàtica, la domiciliària
i altres Centres d’Urgències
d’Atenció Primària (CUAP), com el
de Badalona.
Atenció urgent 24 hores
Telèfon d’atenció telefònica i
urgències: 061
Telèfon d’emergències greus: 112
CUAP Badalona
Obert les 24 hores, tots els dies
de l’any.
C. de Juli Garreta, s/n (Badalona).
Tel.: 93 384 24 55
Atenció amb horari limitat
CAP El Masnou
De dilluns a divendres, de 8 a 22 h.
Dissabtes, diumenges i festius,
de 8 a 14 h.
Carrer de Sant Miquel, 125
(El Masnou). Tel.: 93 555 74 11
Programació de visites:
93 326 89 01
CAP Ocata
De dilluns a divendres, de 8 a 20 h.
Carrer del Torrent de Can Gaio,
17 (El Masnou).
Tel.: 93 54 78 90.
Programació de visites: 93 326 89 01.

Les autoritats sanitàries recomanen que abans de dirigir-se a un centre de salut, es prioritzi l’atenció telefònica i telemàtica
(a través del web de programació de visites i/o les eines digitals “La Meva Salut”, d’una banda, i “eConsulta”, de l’altra).
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ACTUALITAT

Més de 2 mil inscripcions
als casals d’estiu Fakaló
Entitats i Ajuntament fan pinya per
facilitar que tots els infants i joves
puguin gaudir dels casals

E

l casal infantil Fakaló, per a
nens i nenes d’entre 3 i 12
anys, i el Campus Esportiu
Fakaló, per a infants i joves
nascuts entre el 2004 i el 2010,
sumaven, aproximadament,
més de 2.200 inscripcions en
el moment de tancar aquesta
edició de la revista. La xifra
total serà superior en acabar-se
l’estiu, ja que alguns dels casals
infantils seran oberts fins al 10 de
setembre.

més que mai, els casals potencien
la socialització, el creixement i
l’aprenentatge d’infants i joves,
alhora que permeten millorar el
seu estat físic i emocional després
dels mesos de confinament.

En aquest any atípic, marcat per
la pandèmia de la COVID-19 i la
crisi sanitària, social i econòmica
que ha generat, un bon nombre
d’entitats socials, educatives,
esportives i culturals s’han bolcat
en els casals d’estiu Fakaló,
col·laborant amb l’Ajuntament del
Masnou perquè totes les famílies
del municipi tinguin facilitats per
inscriure-hi els seus fills i filles. I
és que aquest és el primer any
en què l’organització dels casals
infantils Fakaló és a càrrec de
les entitats, que ofereixen fins a
dotze modalitats diferents. Ara

L’Ajuntament atorga enguany
una subvenció de 25 euros per
setmana a tots els nens i nenes
del Masnou que participen en els
casals infantils Fakaló, fins a un

Tots apliquen plans d’higiene i
salut per minimitzar els riscos
de contagi del coronavirus que
provoca la COVID-19.
> Subvencions

SUPORT A LES FAMÍLIES

El consistori i les entitats han
signat convenis i han rebut la
col·laboració de la Fundació
La Calàndria per subvencionar
places i facilitar que tots els
infants puguin anar als casals

Nens i nenes gaudint d'una de les propostes infantils. CEDIDA
màxim de quatre setmanes per
infant. En paral·lel, se subvenciona
el 100% de la quota d’aquelles
famílies que han fet la inscripció
a través dels Serveis Socials
municipals. Aquestes aportacions
compten amb el suport de la
Fundació La Calàndria.
Les subvencions estan regulades
pels convenis de col·laboració
que ha signat l’Ajuntament amb
les dotze entitats organitzadores.
Cadascuna ofereix un projecte
diferenciat d’educació en el
lleure a través dels seus casals.
Les entitats que els duen a terme
són: AMPA Lluís Millet, AMPA
Ocata, AMPA Ferrer i Guàrdia, APA
Bergantí, AFA Marinada, AMPA
Rosa Sensat, Centre Cultural Luz
del Alba, AMPA Escola Sagrada
Família, Associació Esportiva

Ferrer i Guàrdia, Club Voleibol,
Lleureka i Club Pasbàsic.
En paral·lel, l’Ajuntament
s’encarrega de l’organització
del Campus Esportiu Fakaló. En
aquest cas, els preus d’inscripció
varien en funció de si l’infant o
jove està empadronat al Masnou.
Si és així, a més, el consistori
subvenciona el 25% del cost. A
banda, s’aplica un descompte del
10% als infants i joves que formen
part de famílies nombroses.
Alhora, s’atorguen deu beques
per a cadascuna de les dues
quinzenes de juliol en què té lloc
el Campus Esportiu. Aquestes vint
beques cobreixen el 100% del
cost d’inscripció d’infants i joves
que es troben en risc d’exclusió
social, segons els criteris dels
Serveis Socials municipals.
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PARTICIPACIÓ

Jornada oberta per decidir quins projectes passen
a la votació final dels pressupostos participatius
Ja es poden consultar les 69 propostes que han superat la primera validació

T

othom qui ho desitgi pot
inscriure’s a la jornada
de priorització en què
es decidiran les propostes que
passaran a la votació final dels
pressupostos participatius.
S’escolliran entre 10 i 14 projectes
d’entre els 69 que han superat
la primera validació. Es poden
consultar al web participa.elmasnou.
cat. Aquesta llista surt de les més de
375 propostes que va presentar la
ciutadania el febrer passat.
La jornada de priorització serà
presencial. Tindrà lloc el 22
de setembre, a les 19.15 h,
a la Sala Joan Comellas de
l’Edifici Centre. L’aforament
màxim serà de 50 persones.
Per tant, tothom qui vulgui
participar-hi ha d’inscriures’hi prèviament, a través de
l’adreça de correu electrònic
participaciociutadana@elmasnou.
cat. La limitació de l’aforament és
una de les mesures preventives
que s’aplicaran en aquesta
jornada, tenint en compte la
pandèmia de la COVID-19 i per
prevenir contagis.
Les persones que hi assisteixin
decidiran les propostes que
passaran a la votació final, que es
preveu convocar al novembre. Es
podrà votar de forma presencial
i telemàtica. Tindran dret a vot
totes les persones majors de 16
anys que estiguin empadronades
al Masnou. Seran les que tinguin
la darrera paraula i decidiran
quin projecte o projectes
finançarà l’Ajuntament amb el
mig milió d’euros reservat als
pressupostos municipals dels
anys 2020 i 2021 amb aquesta
finalitat (250.000 euros de cada
exercici).
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> Primer filtre
Entre la primera fase, en què la
ciutadania va presentar més de
375 propostes, i la convocatòria
de la jornada de priorització del

EN LÍNIA

Totes les propostes
plantejades inicialment
es poden consultar al web
participa.elmasnou.cat

proper setembre ha tingut lloc la
validació tècnica. Ha durat més
temps del previst per culpa de la
pandèmia de la COVID-19. Totes
les idees plantejades inicialment
es poden consultar al web
participa.elmasnou.cat, així com
els motius pels quals moltes no
han passat el primer filtre.
La validació tècnica ha classificat
les propostes en tres categories:
vàlides (les 69 que passen a la
següent fase); descartades, per

no complir els requisits fixats a
l’inici del procés (entre d’altres,
que han de ser inversions
perdurables), i descartades,
perquè són projectes ja previstos
al Pla d’actuació municipal de
l’Equip de Govern per al mandat
2019-2023. Cal precisar que
els 69 projectes que es duran
a la jornada de priorització es
corresponen amb 116 propostes
presentades per la ciutadania,
ja que s’han unificat en un sol
projecte les idees repetides.

PARTICIPACIÓ

L’Ajuntament compleix el 100% dels indicadors
d’Infoparticipa
La UAB atorga aquest segell en reconeixement a la transparència i la qualitat
informativa del web municipal

P

er segon any consecutiu,
l’Ajuntament del Masnou ha
complert satisfactòriament
el 100% dels indicadors que
examina la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB) per avaluar
la transparència i la qualitat
informativa dels webs de les
administracions públiques. Ho fa
dins el marc del Segell Infoparticipa,
un projecte del grup de recerca
ComSET, d’aquesta universitat.
El Masnou, doncs, compleix els
48 indicadors que s’avaluaven
enguany, basats en la Llei de
transparència del 2013. S’agrupen
en cinc blocs: identificació dels
representants polítics, gestió dels

recursos col·lectius, gestió dels
recursos econòmics, informació
sobre el municipi i la gestió, i eines
que s’ofereixen per a la participació
ciutadana. Tal com s’afirma des de la
mateixa UAB, enguany s’ha elevat el
nivell d’exigència quant a la qualitat
de la informació que es publica.
El Mapa Infoparticipa és una
eina impulsada pel Laboratori de
Periodisme i Comunicació per a
la Ciutadania Plural (LPCCP) de la
UAB des de l’any 2012, per analitzar
la informació dels webs dels 947
ajuntaments catalans, i per fomentar
la transparència i la qualitat de la
informació de les administracions
locals. L’any 2013, l’LPCCP va plantejar

Nou compte d’Instagram
de la Regidoria de Cultura
de l’Ajuntament del Masnou:
@elmasnoucultura

Seguiu-lo per estar al dia de les propostes culturals del Masnou!

l’atorgament del Segell Infoparticipa.
Des d’aleshores, la UAB organitza
cada any un acte institucional per
lliurar els guardons als ajuntaments
i altres administracions que

l’aconsegueixen. Aquest cop, però, i a
causa de la crisi sanitària de la
COVID-19, s’ha ajornat sense que
se n’hagi anunciat la data per
celebrar-lo.

Joves del Masnou!
La Regidoria de Joventut
estrena perfil a Instagram:
@elmasnou_jove

Seguiu-lo per conèixer les activitats i els serveis
pensats per a vosaltres.
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SEGURETAT CIUTADANA

Front comú per frenar la inseguretat
Ajuntament, DGAIA, Mossos d’Esquadra i Policia Local debaten mesures
per reduir la delinqüència

L

’Ajuntament del Masnou, la
Direcció General d’Atenció
a la Infància (DGAIA) de
la Generalitat de Catalunya, els
Mossos d’Esquadra i la Policia
Local fa setmanes que col·laboren
per posar en marxa mesures
que frenin l’augment de la
delinqüència registrat al Masnou
i al Baix Maresme les darreres
setmanes.

Bona part de l’augment de la
inseguretat està causat per
grups de joves, en alguns casos
extutelats per la DGAIA, que
acumulen diverses causes per
delictes de diferent categoria,
com temptatives d’ocupacions
il·legals d’immobles, petits furts,
robatoris amb intimidació i força,
o aldarulls amb agressions. En poc
més de tres mesos, persones amb

aquest perfil sumarien prop de 70
delictes al municipi.
Entre les mesures acordades,
destaquen el fet d’extremar la
vigilància i el reforç presencial
d’efectius en els llocs i les hores
més problemàtics, o instar la
justícia a col·laborar per pal·liar
l’actual indefensió enfront de les
reiterades detencions. D’altra

La Policia Local i els Mossos d'Esquadra treballen braç a braç per protegir la ciutadania. DOMÈNEC CANO

banda, la DGAIA va anunciar
la voluntat de desmantellar el
centre Balquer (antic alberg) per
atomitzar el grup i desvincular-ne
de manera immediata els menors
més conflictius, reubicar-ne d’altres
i oferir recursos als joves que han
arrelat al Masnou per tal que hi
puguin continuar vinculats sense
perjudicis. Atès que sembla que
el centre podria haver actuat com
a pol d’atracció en l’increment
de la conflictivitat, es vol frenar la
interacció d’aquests individus amb
el centre per posar fi als delictes,
d’una banda, i garantir la protecció
dels menors tutelats, de l’altra.
Els i les representants de les
institucions esmentades, que estan
col·laborant per acabar amb aquesta
situació, apunten que aquests grups
són cada cop més nombrosos,
actuen amb més violència i han
perdut el respecte envers els agents
de l’autoritat. Es considera que un
dels principals motius d’això últim és
que, malgrat que els agents policials
han identificat i detingut alguns
individus de manera reiterada, les
instàncies judicials no han donat
fins al moment cap resposta prou
dissuasòria perquè deixin de
delinquir.
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CULTURA I FESTES

Una revetlla tranquil·la i diferent
Un grup de voluntaris i voluntàries van mantenir encesa al Masnou la tradició de la
Flama del Canigó

E

l Masnou va celebrar una revetlla de
Sant Joan tranquil·la, sense incidents
remarcables. La crisi de la COVID-19 ha
capgirat la forma en què el municipi ha celebrat
tradicionalment l’arribada del solstici d’estiu: a la
vora del mar.

Enguany, amb les platges tancades, les revetlles
es van celebrar amb petits grups de familiars
i amics a les cases. El vespre del 23 de juny, la
Flama del Canigó va arribar al municipi des del
cor dels Pirineus de mans d’atletes voluntaris.
La Flama del Canigó no va fallar a la seva cita, tot
i que no va poder comptar amb la tradicional
comitiva formada per un bon nombre de
masnovins i masnovines. Amb tot, sense
aglomeracions i seguint les mesures preventives,
els voluntaris i les voluntàries van dur la flama
fins a la plaça Nova de les Dones del Tèxtil. Allà,
l’alcalde, Jaume Oliveras, els va rebre i van
encendre la foguera.

D iverses persones van dur les torxes enceses fins a la
plaça Nova de les Dones del Tèxtil. RAMON BOADELLA
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Les platges i, en conseqüència, les guinguetes,
van romandre tancades des del vespre del

E s va llegir el manifest davant les persones que s'hi
havien congregat. RAMON BOADELLA
23 de juny fins al matí del 24, per impedir
aglomeracions i com a mesura preventiva,
per evitar contagis de la COVID-19. Es van
tancar tots els accessos a la platja, encara que
se’n va deixar un d’obert per accedir al port
i al Club Nàutic. La Policia Local i Protecció
Civil van comptar aquella nit amb el reforç de
professionals de seguretat privada.

CULTURA I FESTES

La Festa Major es reinventa amb èxit
Les entitats prenen el protagonisme en una edició virtual, amb actuacions al canal
de Youtube de l’Ajuntament
Més enllà de la programació
virtual, es van celebrar alguns
actes de carrer que no s’havien
anunciat prèviament, per evitar
aglomeracions i sorprendre la
ciutadania. La Colla de Diables
va oferir focs d’artifici la nit de
la revetlla de Sant Pere. També
va haver-hi algunes actuacions
itinerants.

L'Espai Escènic Iago Pericot es va convertir en un plató televisiu. RAMON BOADELLA

L

a Festa Major de Sant Pere
2020 va quedar anul·lada a
causa de la crisi sanitària de
la COVID-19, però, ben aviat, es
va decidir que se’n celebraria una
edició virtual.
Entre els dies 27 i 29 de juny es va
oferir una programació en línia al
canal de Youtube de l’Ajuntament.
En el moment de tancar aquesta
edició de la revista, acumulava
més de 2.000 visualitzacions, entre
tots els vídeos que la componen.
Inclouen diversos espectacles,
amb la inestimable participació
de les entitats del municipi. El fil
conductor ha estat, com en anys

anteriors, el lema “Terra, mar i foc”,
sorgit a partir de la llegenda de les
nimfes.
L’Espai Escènic Iago Pericot Ca
n’Humet, transformat en un
plató televisiu, va ser l’epicentre
de les cinc emissions en línia.
Música de gèneres i formats
diversos, balls i danses, propostes
d’arts visuals, gastronòmiques,
del comerç local, de cultura
popular, d’igualtat i integració,
i activitats i tallers infantils i per
a tota la família són alguns dels
continguts dels vídeos dels quals
es pot continuar gaudint al canal
esmentat.

Sergio González, regidor de
Festes, agraeix la tasca de les
entitats i de la Comissió de
Festes i valora positivament
l’experiència de la Festa Major
virtual: “La creació d’una televisió
local per als dies de la celebració
ha servit també per fer un
reconeixement a les entitats, per
la feina immillorable que fan, així
com per donar suport a la cultura
en temps de crisi i conservar les

E ls focs artificials, un dels actes
sorpresa. RAMON BOADELLA

tradicions i l’esperit de la nostra
festa”.
L’alcalde, Jaume Oliveras, en la
seva intervenció per inaugurar
la Festa Major virtual, va tenir
paraules de record per a les
víctimes de la COVID-19, així
com de reconeixement per a
les persones que han lluitat en
primera línia contra aquesta
pandèmia. "Malgrat la situació
de dificultat, us desitjo que
gaudiu d’aquest estiu amb molta
responsabilitat”, va cloure el
batlle.

DIA DE L’ORGULL LGTBI
Habitualment, la celebració
de la Festa Major coincideix
amb la del Dia de l’Orgull
LGTBI. El Masnou es va sumar a
l’efemèride amb la lectura del
manifest, dins la programació
de la Festa Major. A més, les
banderes LGTBI van onejar
als edificis municipals i es van
col·locar al llarg de l’N-II.

EL MASNOU VIU JULIOL 2020
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DOMÈNEC CANO SENTIES

Josep Maria Cuartero Olona

Director general de la Fundació Sant Francesc d’Assís, metge assistencial
del Centre Residencial Montseny i doctor amb consulta pròpia

"Tenim uns sanitaris que no ens els mereixem"
Josep Maria Cuartero és un d’aquells
doctors que s’expliquen de manera
clara i directa, sense embuts. És afable
i proper. Demostra que està sempre
disposat a donar un cop de mà allà on
calgui, com quan va acceptar formar
part de la Taula de Salut Comunitària
del Masnou (TASAC), un projecte que
aplega talent i voluntats per crear una
xarxa de col·laboració que millori la
salut i el benestar dels veïns i veïnes
del Masnou.
És un doctor vocacional, que ja de
petit va saber quina seria la seva
professió: “El meu pare era metge,
també del Masnou. La nostra consulta
de medicina ja té més de cinquanta
anys, sumant l’etapa del meu pare i la
meva. Sempre he viscut la medicina
a casa, on teníem la consulta, i em va
anar agradant aquesta professió”.
Tant, que de fet no té cap problema
a definir-se, també, com a metge de
poble. “A banda de la feina que faig
en el camp de la geriatria, amb malalts
complexos, a la consulta del Masnou
sovint sento que hi faig el meu hobby
—se sincera Cuartero—. Hi tracto
pacients de tota la vida, dels quals,
a més de ser-ne el metge, ets també
un conseller en temes de salut i, a
vegades, en altres assumptes. Sempre
dic que és una consulta de confiança
mútua, on he establert molts vincles
amb els meus pacients.”
Cuartero, diplomat també en
geriatria, va finalitzar els estudis
a l’Hospital Clínic de Barcelona,
on va estar tres anys com a metge
d’urgències. “Després, vaig venir al
Masnou per substituir el meu pare i,
des de llavors, la meva carrera ha estat
vinculada al Masnou i Alella”, recorda.
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El doctor Cuartero, de blau, conversant amb altres membres de la TASAC. RAMON BOADELLA

Sembla que als centres geriàtrics del Masnou
no hi ha hagut víctimes de la COVID-19,
només un contagi.
No puc afirmar-ho amb certesa, però em sembla
que és com ho dius. En concret, al Centre
Residencial Montseny, cap cas, ni de personal ni
de residents. I als altres centres del Masnou, crec
que tampoc. Una persona resident al Montseny
sí que va donar positiu a l’hospital, però es va
infectar allà. Se l’havia derivada a l’hospital
prèviament per un altre motiu. En definitiva,
l’afectació de la COVID-19 als centres del Masnou
ha estat molt minsa. No sé ara l’estadística exacta,
però al Masnou ha estat molt inferior respecte a
d’altres municipis del nostre entorn, com Alella,
Premià, Badalona...

I què pot explicar aquesta incidència
pràcticament inexistent?
És difícil saber-ho... L’atenció sanitària dels
centres residencials del Masnou és molt bona,
tant si mirem els serveis interns com si ens fixem
en l’atenció i l’ajuda precoç que presten des dels
ambulatoris. A més del fet que hi hagi aquesta
estructura sanitària bona, de base, des d’un
principi es van fer les actuacions preventives
més rellevants: no admetre visites, fer una
sectorització interna i, sobretot, fer un seguiment
molt proper de la simptomatologia dels pacients.
En el moment en què hi havia una sospita clínica,
s’aïllava el pacient. També hi ha hagut una molt
bona praxi per part del personal. Al principi vam
tenir moltes dificultats per trobar EPI [equips

ENTREVISTA
de protecció individual], però
un altre factor ha estat l’actuació
de l’Ajuntament. Va fer gestions
per proporcionar-nos EPI, fent
d’intermediari amb empreses
perquè ens donessin mascaretes,
pantalles... Això ha influït
significativament.
Vostè treballa en una residència
amb serveis sanitaris propis.
Aquesta pandèmia ha
demostrat que totes n’haurien
de tenir?
O no. Depèn del perfil pel qual
vulgui optar cada centre: amb més
o menys complexitat clínica. Si un
centre vol optar per pacients sense
complexitat, amb un perfil més
social, no necessita una estructura
sanitària pròpia important. Però si
tens una població amb una situació
sanitària complexa, has de tenir un
suport sanitari intern o extern prou
important per controlar aquesta
complexitat. És una qüestió
estratègica de cada centre.
Aleshores, a les residències
del país on hi ha hagut moltes
víctimes de la COVID-19, pot
haver influït que hagin fallat els
serveis sanitaris públics, externs
als centres?
Poden haver-hi casos on hagi pogut
passar això o que el suport s’hagi
produït tard, perquè potser el centre
tampoc no va donar l’alerta en el
moment precís. Conec casos en què
no tenien una estructura sanitària
correcta, però quan van detectar
que la situació els sobrepassava van
demanar ajuda als seus ambulatoris
i els la van donar de manera
significativa. Si es retarda l’alerta, al
cap de tres o quatre dies, pots passar
de tres a vint casos, i és quan et
supera la situació.
Hem deixat ja enrere el moment
més greu d’aquesta pandèmia?
No. Això no ha passat. Hem
d’estar en situació d’alarma i de
defensa. Les residències, a més,
seguim sent la baula més feble
de la cadena. Si hi entra el virus, al
cap de dos o tres contactes, tens
un problema important. Hem
de seguir aplicant les mateixes
mesures preventives pel que fa
al seguiment clínic, fer les visites
amb la màxima escrupolositat,

mantenir el personal amb les
màximes mesures preventives,
tenir les persones sectoritzades;
les relacions internes no poden
ser totalment lliures. Així, si hi ha
un petit brot, has de poder tenir-lo
sempre acantonat.
Mirant les dades de tota la
població, la incidència de
la COVID-19 també ha estat
relativament baixa al Masnou,
comparant-la amb l’entorn i
amb la mitjana de la província
de Barcelona. Això ho pot
explicar la sort?
No, la sort en aquestes situacions
te l’has de buscar. La població del
Masnou va seguir molt de pressa
les indicacions de confinament
i va complir majoritàriament les
mesures preventives. També hi ha
hagut una bona actuació per part
dels CAP. Alhora, hi ajuda el fet de
tenir un hospital del nivell de Can
Ruti. En aquestes situacions, el més
bàsic és la detecció precoç dels
casos, per poder-los aïllar i estudiarne els contactes.
Sí que vull donar un missatge a tota
la població del Masnou: ho hem
fet molt bé, però hem de continuar
fent-ho molt bé i, fins i tot, una mica
millor, perquè això no s’ha acabat.
Cal mantenir la distància, posar-se
la mascareta i fer una bona neteja
de mans. És el més important. Si
parlem o cantem, la distància ha de
ser més gran, de dos o tres metres.
I cal posar-se bé la mascareta.
Precisament quan es parla és
quan és més important dur-la ben
posada.
Com recorda els dies més durs
d’aquesta pandèmia?
Han estat els pitjors dies de la
meva vida professional i d’aquí a
un parell d’anys en farà quaranta
que soc metge. Mai, mai no ho
havia passat tan malament.
Sobretot perquè tots els col·legues
hem anat per darrere de la
malaltia. Un sanitari o un metge,
encara que sigui amb molt de
treball, normalment controla la
situació i l’evolució clínica. En
aquesta situació, en canvi, no
coneixíem la patologia, que era
molt inespecífica: podia ser un
refredat, una grip... qualsevol cosa.

Aquella situació en què apareixien
casos sospitosos sense saber ben
bé com actuar era molt angoixant.
Aleshores anàvem al darrere de la
patologia, darrere del virus, tapant
forats. Ara, no és que anem al davant
del virus, però sí al costat, com a
mínim. Diagnostiquem, aïllem...,
anem de costadet. Ara el que falta
és posar-nos al davant. Això passarà
quan tinguem un tractament
absolutament fiable o una vacuna.
Mentrestant, anirem al costat.
Podem dir que queda poc?
Jo crec que no. En tenim per
mesos i mesos de la problemàtica
COVID. És possible que a l’octubre
o novembre surtin vacunes.
Però, normalment, les primeres
vacunes tenen una efectivitat que
no és prou important. Pel que fa
als tractaments, s’estan assajant.
Van bé en els casos greus, de les
persones que són a l’UCI. Ara,
en lloc d’estades de dos mesos a
l’UCI, com ha passat amb alguns
pacients, són de quinze dies. Tenim
tractaments per a aquest sector
de la patologia. Per a la resta, no
tenim gaire cosa més.
Hi ha alguna cosa bona que
puguem extreure d’aquesta
pandèmia?
Crec que no. A mi m’ha servit
per constatar que tenim uns
professionals sanitaris que no ens
els mereixem com a societat. Han
fet un esforç del qual la majoria de la
gent no és conscient, encara que els
aplaudíssim cada tarda. Hi ha hagut
moltes infermeres que s’han passat
dotze hores al dia en una UCI, durant
dos mesos, amb les mascaretes
FP2, les ulleres, la bata de plàstic...
Això no es pot pagar. Dins del sector
sanitari, els metges hem estat, en
certa manera, els privilegiats. Els que
han patit més són els professionals
auxiliars i d’infermeria. Nosaltres
ens vestíem de plàstic i estàvem
tres quarts d’hora passant visita,
però les infermeres s’hi estaven 12
hores al dia, com els auxiliars, i les
persones que s’encarreguen de la
neteja necessitaven quatre hores
per desinfectar una habitació, amb
les ulleres, la mascareta i vestides
de plàstic. No els reconeixem
prou la tasca que fan. És penós,
com a societat, que estiguem

formant excel·lents professionals
de l’infermeria i la medicina i que
se’n vagin a altres països d’Europa
perquè aquí no se’ls reconeix prou.
La TASAC va organitzar una
reunió a principis de juliol amb
les residències, per analitzar
aquests mesos de pandèmia.
Quines conclusions s’hi van
extreure?
Bàsicament, es va posar de
relleu la importància d’una bona
coordinació. També, des del punt
de vista administratiu, el fet de
poder utilitzar la plataforma de
l’Ajuntament per tenir un suport
sanitari intern o extern per tractar
els pacients amb complexitat
clínica. Això és vital; tenir una
estructura sanitària potent
per atendre persones amb un
nivell alt de dependència i de
complexitat clínica, sobretot per a
les residències que tenen concerts
públics i a les quals, per tant, arriben
persones amb perfils complexos.
Més enllà de l’anàlisi que fa al
voltant de la COVID-19, quins
projectes té la TASAC?
Està estructurada en diverses
línies de treball. En formem part
diversos professionals sanitaris
del Masnou que col·laborem amb
l’Ajuntament per donar contingut
a la seva actuació sanitària. Ja
abans de la COVID, a la TASAC es
veia la rellevància d’una bona
coordinació entre els centres
residencials i l’estructura sanitària
pública. Malauradament, la
COVID-19 ens ha donat la raó.
Una altra línia de treball molt
important de la TASAC és que
siguem capaços d’aprofitar el fet
de tenir al Masnou una població
de professionals sanitaris molt alta
i amb un gran perfil professional.
Molts ja estan jubilats o mig
jubilats, però poden fer una
gran tasca social, aconsellant,
supervisant, detectant factors de
risc... Poden transmetre les seves
observacions a les regidories de
sanitat o de serveis socials, de
manera que es pugui actuar abans
que esclati un problema; i així
abordar-lo preventivament,
per solucionar-lo de manera
precoç. Crec que és un projecte
molt maco.
EL MASNOU VIU JULIOL 2020
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Imatges del record

Pregunta freqüent
Per què no funcionen algunes dutxes de la platja ni les fonts?
Bona part de les dutxes de les platges tenen diversos sortidors
d’aigua, pensats perquè puguin utilitzar una mateixa dutxa diverses
persones alhora. En moltes dutxes es poden anul·lar de manera
individual cadascun dels sortidors. Així, en cada dutxa s’han tancat
tots els sortidors excepte un (sempre que ho permeti el circuit
d’aigua de la dutxa). És una mesura preventiva davant la pandèmia
de la COVID-19, per facilitar la distància física entre persones.
Hi ha, però, algunes dutxes que no tenen una aixeta específica per
a cada sortidor, de manera que no es poden anul·lar de manera
individual. En aquestes dutxes funcionen, per tant, tots els sortidors.
En aquests casos, es recomana que hi hagi una sola persona
utilitzant la dutxa en cada moment, que no s’hi dutxin diverses
persones alhora.
Un tercer grup de dutxes són les que es troben a l’extrem nord de
la platja d’Ocata (al tram més proper al límit amb Premià de Mar).
Durant el mes de juny i principis de juliol, estaven totes tancades,
perquè havia desaparegut la platja pels temporals marítims dels
primers mesos de l’any. Es reobren gradualment, però només on la
platja s'ha regenerat parcialment de manera espontània.

Vista des del mar del passeig de Prat de la Riba, en un estiu dels anys
cinquanta del segle xx.
Autora: Teresa Torres i Casals.
Procedència: Arxiu Municipal del Masnou, fons Teresa Torres i Casals,
fotografia 13243.

Finalment, l’Ajuntament ha tancat les fonts d’aigua potable com a
mesura preventiva, per evitar contagis de la COVID-19.

Piulades més vistes
@MRIFAB

Les fotos
que més
agraden a
les xarxes

RAMON BOADELLA

@ALBERTENAS
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Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (15-06-2020)
#ElMasnou tancarà les #platges per la revetlla de #SantJoan.
L’Ajuntament ho ha decidit en el marc de la prevenció de la
#Covid_19 i per evitar aglomeracions.
La mesura s’ha pres conjuntament amb municipis veïns.
Més informació: https://bit.ly/3egydWQ
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (30-06-2020)
Es manté l’horari del servei d’urgències del CAP #ElMasnou.
Durant el dia d’avui s’han mantingut diversos contactes entre el
Servei Català de la Salut (el CatSalut) i l’Ajuntament del Masnou.
Més informació, en aquest enllaç: https://bit.ly/3idDlh0

AUTOR DESCONEGUT. ARXIU MUNICIPAL
DEL MASNOU, FONS SALVADOR MALUQUER I
MALUQUER

Podeu seguir l’actualitat municipal a les comunitats
virtuals de l’Ajuntament i donant-vos d'alta al butlletí
digital L'actualitat del Masnou a www.elmasnou.cat

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (28-06-2020)
Prohibit el bany a les #platges d’#elMasnou i d’Ocata.
Bandera vermella per vessament d’aigües fecals a Montgat.

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (28-06-2020)
Avui és el Dia de l’#OrgullLGTBI i #elMasnou se suma a la celebració
amb la lectura del manifest, al migdia, dins la programació de la
Festa Major.
Enguany, les banderes #LGTBI també onejaran als edificis
municipals i, a més, el @ccmaresme en penjarà al llarg de l'N-II.
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (26-06-2020)
Heu engalanat els balcons amb les 3 #banderoles Terra, Mar
i Foc? Ja és aquí el #programa de la #FestaMajor #elMasnou
#Somterramarifoc!
Entre el 27 i el 29 de juny us espera una variada programació
televisiva en línia.
Vegeu-ne les propostes: https://bit.ly/3fXt3zC

PUNT DE TROBADA

Més de cent anys dedicats a la cultura i l’acció social
La Fundació Privada La Calàndria dona un cop de mà per pal·liar els efectes de la
crisi de la COVID-19

L

a Fundació actual és
l’hereva d’una entitat amb
més de cent anys d’història.
La Calàndria té l’origen a
principis del segle xx, com a cor
de cantaires, un cor que es va
escindir de l’antic Centro Coral
(Casinet) per constituir-se com
a una nova coral, a la qual van
posar el nom d’un ocell de potent
cant: la calàndria. El nou espai
per assajar va ser l’anomenat El
Circo (per la seva forma de carpa
circular), situat al mateix lloc on
ara hi ha l’edifici de l’entitat. En un
principi, hi van estar de lloguer,
però amb els anys van aconseguir
comprar la finca amb l’ajuda
dels socis que s’havien anat
incorporant a l’entitat.
A més de ser una societat
d’esbarjo, també oferia als
seus socis serveis de prestació
social. Cal tenir en compte com
la societat d’aquell inici del
segle xx s’havia d’organitzar per
disposar d’espais de lleure per
gaudir de la música, el teatre
i el cinema. A més, tampoc
no existia la seguretat social i
només a través de mútues la
gent podia tenir accés a certs
recursos en cas de malaltia.
Fins a la seva dissolució i
conversió en fundació, l’entitat,
sota el nom de Mutualitat de
Previsió Social La Calàndria, va
compaginar la tasca de lleure
amb la d’assistència social.
Un moment important en la
seva història va ser quan, als
anys cinquanta, es va decidir
modernitzar-ne les instal·lacions
i es va enderrocar l’antic circ i les
altres edificacions per construirhi l’edifici actual. De nou, la
col·laboració dels socis va ser
determinant per afrontar aquesta
inversió. La sala de ball i el cinema
van ser durant molts anys punt
de trobada de tots els masnovins,

L a seu i el cinema de La Calàndria es troben al carrer del Doctor Agell.

FUNDACIÓ LA CALÀNDRIA

mentre els socis gaudien dels
avantatges de la mútua.
Però els temps evolucionen i
canvien. A poc a poc, l’entitat
va anar perdent pes tant pel
que fa a l’oferta d’esbarjo (les
sales de ball van deixar pas
a les discoteques) com a la
mútua, que amb l’aparició de
la seguretat social va perdre
presència. Als anys vuitanta
i noranta, la sala de ball es
va reconvertir en discoteca,
el bar va seguir funcionant
a ple rendiment i el cinema
seguia sent important, però
les coses ja estaven canviant i
la base, que eren els socis de
la mutualitat, anava minvant.
Per aquest motiu, a principis
del 2000 la situació començava
a ser insostenible i calia fer un
pas endavant. En assemblea
extraordinària, tots els socis
van acordar l’extinció de la
mutualitat i es va acordar la
creació d’una fundació que, a
partir d’aleshores, gestionaria
els recursos de l’entitat i
seguiria oferint al poble la seva
col·laboració en els dos camps
que li havien donat sentit:
el cultural i el social. Així, el
2005 naixia l’actual Fundació
Privada La Calàndria, disposada

a continuar tirant endavant
el llegat de tantes persones
que amb empenta i il·lusió
havien estat protagonistes de
tota la feina realitzada des de
La Calàndria. Actualment, la
Fundació és gestionada pel seu
patronat, presidit per Josep Puig
Marcos, i es dedica a promoure i
donar suport a accions culturals
al Masnou, i també, a finançar
projectes de caire social.
Els ingressos per poder
desenvolupar la seva feina
venen de l’arrendament dels
diferents espais de l’entitat,
com el cinema, el bar, els
locals de Gent del Masnou i la
Fundació El Molí d’en Puigvert
(que té un centre de dia per a
la inserció laboral de gent amb
discapacitat), a més de quatre
emprenedories socioculturals
que ocupen l’espai transformat
de l’antiga sala de ball: l’escola
de reforç Somriure’s, l’escola
d’idiomes Le Petit Atelier,
el gabinet de psicologia,
acompanyament i mediació
Ohana, i l’empresa de recursos
humans Ethikos.
> COVID-19
Amb la crisi sanitària i social
que ha portat la pandèmia,

La Calàndria ha volgut incidir
en l’alleujament de tantes
dificultats sorgides. D’una
banda, ha col·laborat amb La
Sitja d’aliments, fent-hi una
aportació complementària per
oferir productes de primera
necessitat a la gent que està en
situació precària, i de l’altra, ha
fet una important aposta per
l’esbarjo dels infants aquest mes
de juliol, finançant una part de
les ajudes a famílies en situació
de vulnerabilitat que difícilment
haurien portat els seus fills i filles
als casals d’estiu. És important que
tants infants com sigui possible,
un cop perduts tants mesos
d’escola, hagin pogut tenir accés
a aquests casals, no només per
gaudir estrictament de l’oferta de
lleure, sinó també per normalitzar
la sociabilització amb els altres
nens i nenes. En col·laboració amb
l’Ajuntament, s’ha pogut donar
suport a una vuitantena d’infants.
> Activitats de la Fundació
Al llarg d’aquests últims anys,
la fundació ha donat suport
a diferents projectes. A tall
d’exemple, citarem algunes de
les últimes accions. En l’àmbit
social, aportacions al Centre de
Distribució d’Aliments La Sitja,
una contribució puntual amb
el centre de menors tutelats o
el finançament de classes de
reforç per a infants del Centre
Obert Maricel, a més de les dues
mencionades amb motiu de la
crisi de la COVID-19. En l’àmbit
cultural, s’ha editat un llibre de
la il·lustradora masnovina Sònia
Pulido i s’ha col·laborat en el
Festival de Creació Contemporània
Brama. Actualment s’està
preparant, conjuntament amb
l’Associació Fotogràfica el Masnou
(FEM) i l’Ajuntament, l’organització
d’un premi de fotoperiodisme
que pot ser una fita interessant
per al Masnou.
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AGENDA.
JULIOL
DISSABTE 18
19 h
Lloc: Casa de Cultura (Oficina de
Turisme)
Itinerari “El Masnou sota
les bombes”
Informació i reserves:
www.elmasnou.cat/agenda o a
l’Oficina de Turisme del Masnou
(tel. 93 557 18 34 - a/e:
turisme@elmasnou.cat).
Ho organitza: Museu Municipal
de Nàutica del Masnou.

DISSABTE 25
19 h
Lloc: Església de Sant Pere
Gimcana “El gran joc del
Masnou, terra de mar”

Del 17 juliol al 20 setembre de 2020

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

DIUMENGE 26
11 h
Lloc: Mina d’Aigua (pl. d’Ocata)
Escape Room “El misteri de les
mines d’aigua”
Cal Informació i reserves:
www.elmasnou.cat/agenda o a
l’Oficina de Turisme del Masnou
(tel. 93 557 18 34
a/e: turisme@elmasnou.cat).
Ho organitza: Museu Municipal
de Nàutica del Masnou.

AGOST
DIUMENGE 9
11 h
Lloc: Mina d’Aigua (pl. d’Ocata)
Visita guiada a la Mina d’Aigua
Informació i reserves: www.
elmasnou.cat/agenda o a l’Oficina
de Turisme del Masnou
(tel. 93 557 18 34 - a/e:
turisme@elmasnou.cat).
Ho organitza: Museu Municipal
de Nàutica del Masnou.

DISSABTE 22
19 h
Lloc: Església de Sant Pere
Itinerari “El Masnou,
terra de mar”
Informació i reserves:

www.elmasnou.cat/agenda o a
l’Oficina de Turisme del Masnou
(tel. 93 557 18 34
a/e: turisme@elmasnou.cat).
Ho organitza: Museu Municipal
de Nàutica del Masnou.

DIUMENGE 23
11 h
Lloc: Mina d’Aigua (pl. d’Ocata)
Escape Room
“El misteri de les mines
d’aigua”
Informació i reserves:
www.elmasnou.cat/agenda
o a l’Oficina de Turisme
del Masnou
(tel. 93 557 18 34
a/e: turisme@elmasnou.cat).
Ho organitza: Museu Municipal
de Nàutica del Masnou.

SETEMBRE
DIJOUS 10 I DIVENDRES 11
19 h / 11.30 h
Llocs: Per concretar
Diada Nacional de Catalunya.
Conferència i ofrena floral.
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou.

DIUMENGE 13
11 h
Lloc: Mina d’Aigua (pl. d’Ocata)
Visita guiada a la Mina
d’Aigua
Informació i reserves:
www.elmasnou.cat/agenda o a
l’Oficina de Turisme del Masnou
(tel. 93 557 18 34 - a/e:
turisme@elmasnou.cat).
Ho organitza: Museu Municipal
de Nàutica del Masnou.

DIMARTS 15
19 h
Lloc: Cinema La Calàndria
Cloenda de la fotovideonovel·la
Plaça d’Ocata
Presentació del migmetratge
resultat de la unió de tots els
capítols de la fotovideonovel·la
Plaça d’Ocata,
Més informació a
www.placadocata.cat.
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou, amb la col·laboració de
la Fundació La Calàndria.
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Del 17 juliol al 20 setembre de 2020
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou.

DIMECRES 16

18.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines
Tertúlia literària: Llum d’agost,
de W. Faulkner
Club de lectura conduït per
Maria Carme Roca.
Ho organitza: Biblioteca Joan
Coromines.

DISSABTE 19

DIVENDRES 18
19 h
Lloc: Espai Casinet i Casa de Cultura
Inauguració exposició:
“Xavier Rodés. Una proposta
de retrospectiva”
La mostra es podrà veure fins a
l’11 d’octubre.
Més informació:
cultura@elmasnou.cat.

19 h
Lloc: Casa de Cultura
(Oficina de Turisme)
“Tasta el Masnou”
Informació i reserves:
www.elmasnou.cat/agenda i
www.quedat.cat
Ho organitza: Museu Municipal
de Nàutica del Masnou.

DIUMENGE 20

11 h
Lloc: C. St. Miquel i pl. Marcel·lina de
Monteys
La Ganga al Carrer
Fira de rebaixes
Ho organitza: El Masnou Comerç.

SERVEI FARMACÈUTIC DE GUÀRDIES DEL MASNOU
JULIOL
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

1
AYMAR

2
VIAMAR

3
DOMÍNGUEZ

4
FÀBREGAS

5
FÀBREGAS

6
OCATA

7
DOMÍNGUEZ

8
FÀBREGAS

9
VIAMAR

10
DOMÍNGUEZ

11
AYMAR

12
AYMAR

13
RIERA

14
FÀBREGAS

15
VIAMAR

16
RIERA

17
AYMAR

18
OCATA

19
OCATA

20
FÀBREGAS

21
VIAMAR

22
DOMÍNGUEZ

23
OCATA

24
FÀBREGAS

25
RIERA

26
RIERA

27
AYMAR

28
DOMÍNGUEZ

29
FÀBREGAS

30
VIAMAR

31
OCATA

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dissabte

Diumenge

1
FÀBREGAS

2
FÀBREGAS

AGOST

ALTRES INFORMACIONS
Inscripcions obertes. Jornada de priorització dels projectes presentats als
Pressupostos participatius
Cal inscriure-s’hi prèviament, a participaciociutadana@elmasnou.cat. La jornada
tindrà lloc el 22 de setembre, a les 19.15 h, a l’Edifici Centre. L’aforament és limitat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.
Matrícula viva. Centre de Formació de Persones Adultes del Masnou (CFPAM)
14 de setembre de 2020 a les 15 hores. Heu d’adreçar-vos al CFPAM (c/ Itàlia, 50,
1a planta). Més informació: 93 557 18 82 / cfam@elmasnou.cat / www.elmasnou.cat.
Exposició: “Xavier Rodés. Una proposta de retrospectiva”
Del 18 de setembre a l’11 d’octubre
A l’Espai Casinet i la Casa de Cultura
Més informació: cultura@elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

ACTIVITATS CONTINUADES DE LES ENTITATS
Són diverses les entitats que organitzen una programació estable d’activitats al llarg
de l’any. Les podeu trobar en detall a l’apartat “Activitats continuades” de la pàgina
web www.elmasnou.cat/agenda. A causa de la pandèmia de la COVID-19, moltes han
suspès la seva activitat. Contacteu amb cada entitat per saber-ne més detalls.

Dijous

Divendres

3
OCATA

4
FÀBREGAS

5
RIERA

6
VIAMAR

7
AYMAR

8
OCATA

9
OCATA

10
FÀBREGAS

11
RIERA

12
OCATA

13
FÀBREGAS

14
DOMÍNGUEZ

15
DOMÍNGUEZ

16
DOMÍNGUEZ

17
RIERA

18
VIAMAR

19
OCATA

20
VIAMAR

21
RIERA

22
AYMAR

23
AYMAR

24
DOMÍNGUEZ

25
RIERA

26
OCATA

27
AYMAR

28
DOMÍNGUEZ

29
VIAMAR

30
VIAMAR

31
FÀBREGAS

SETEMBRE
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

1
OCATA

2
DOMÍNGUEZ

3
AYMAR

4
VIAMAR

5
RIERA

6
RIERA

7
AYMAR

8
DOMÍNGUEZ

9
OCATA

10
VIAMAR

11
VIAMAR

12
FÀBREGAS

13
FÀBREGAS

14
DOMÍNGUEZ

15
AYMAR

16
OCATA

17
RIERA

18
FÀBREGAS

19
VIAMAR

20
VIAMAR

21
AYMAR

22
OCATA

23
RIERA

24
FÀBREGAS

25
VIAMAR

26
DOMÍNGUEZ

27
DOMÍNGUEZ

28
OCATA

29
RIERA

30
FÀBREGAS
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TRIBUNA POLÍTICA
Com és habitual, aquesta secció ofereix l’opinió dels diversos grups municipals que formen el consistori. Als sis grups
municipals se'ls dedica el mateix espai i se’ls demana un text amb les mateixes característiques. Aquí es publica el que
cada portaveu municipal ha fet arribar al Departament de Comunicació.

Sílvia Folch
Portaveu del Grup
Municipal d’ERC-AM

PER UNA ATENCIÓ PRIMÀRIA DE
SALUT DE QUALITAT
L’accés a la salut pública és un dret
universal que, en temps de pandèmia,
és més viu que mai. Tots i totes
coneixem algú que ha estat en contacte
amb el virus, ja sigui en la pròpia pell o
perquè pertany al col·lectiu sanitari. A
aquests darrers, no ens cansarem mai de

Amadeu
Quintana

Regidor del Grup
Municipal de FEM
MASNOU

Desgovern al Masnou
El 28 de juny, en el primer cap de setmana
fort d’estiu després de l’estat d’alarma, es
va haver de tancar el bany a les platges del
nostre poble per un vessament d’aigües
fecals produït a Montgat. Davant d’aquesta
situació, ens vam trobar una platja plena
a vessar i sense servei de socorrisme, les

Ernest Suñé
Portaveu del Grup
Municipal del PSC

Els pressupostos de la Generalitat
aprovats per ERC, PDeCAT i Comuns
eliminen les urgències al Masnou
Les retallades a la sanitat pública
catalana derivades dels pressupostos
aprovats recentment per ERC, PDeCAT
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retre’ls reconeixements per la tasca que
estan fent al llarg de la crisi sanitària, amb
una vocació de servei públic infinita i
exposant-se diàriament a contagis.
Durant l’estat d’alarma i el confinament
més estricte, el Departament de Salut de
la Generalitat va reduir l’horari nocturn
de les urgències del CAP del Masnou,
aleshores sense cap oposició per part
dels grups municipals. Segurament,
tothom vam entendre que entrava dins
la lògica d’oferir el millor servei sanitari
possible i aplanar la corba.
Quan, un cop finalitzat l’estat d’alarma,
en un context encara de pandèmia

banderes a mig posar, sense passarel·les
ni corda per ajudar la gent gran a entrar i
sortir de l’aigua, tot això sumat al fet que
la majoria de dutxes tenien l’aigua tallada,
cosa que va crear una situació dantesca
enmig encara d’una pandèmia. El govern va
explicar dies després que la manca de tots
aquests serveis es devia a l’estat d’alarma,
però una recerca senzilla a la xarxa ens ha
permès comprovar com a pràcticament
totes les poblacions costaneres aquell 28
de juny les platges comptaven amb tots els
serveis necessaris.
Dos dies més tard, el 30 de juny, saltava
la notícia confirmada per treballadors i
treballadores del Centre d’Atenció Primària
que el servei d’urgències deixaria de
funcionar l’1 de juliol. Davant d’aquest fet,
diverses persones, associacions veïnals i el

(o JxCAT o Crida o com sigui que
avui es diguin els hereus del 3%) i els
Comuns —que a la nostra vila tenen
el nom de Fem Masnou— poden
tenir una conseqüència directa per a
masnovines i masnovins: eliminació de
les urgències al CAP del Masnou.
Ara, tots tres grups proposen
declaracions, recullen signatures
i convoquen manifestacions amb
un únic objectiu: amagar la seva
responsabilitat directa, ja que aquesta
decisió és derivada de l’aplicació del nou
pressupost i de l’acció del govern de la
Generalitat que conformen.
Els socialistes estem frontalment en
contra de la pèrdua d’aquest servei
i, mitjançant les nostres diputades al
Parlament, Assumpta Escarp i Alicia
Romero, hem demanat que exigeixin
al Govern de Torra que aturi aquesta

però no de confinament, el CatSalut ha
pretès, sense explicacions prèvies, reduir
del tot les urgències nocturnes, des
del Govern d’ERC ens hem posat a fer
feina discreta per demanar explicacions
a qui pertoca i posar-hi solució. Hi ha,
en canvi, qui ha optat pel soroll i posar
per davant el segell del seu partit.
Difamant i fent-se ressò públicament
de converses i documents privats per
anar en contra del Govern, traspassant
qualsevol límit. No ens hi trobaran. Per
al nostre grup municipal, no es tracta
d’anar en contra de ningú, sinó a favor
de veïns i veïnes del Masnou. I aquí, la
gent d’ERC-AM serem al capdavant,
defensant l’atenció de les urgències de

24 hores, així com una atenció primària
accessible i de qualitat, sempre que es
donin les condicions idònies i no existeixi
risc per a cap professional del CAP ni per
als pacients, escoltant totes les veus i
matisos. Perquè, quan es defensen drets,
es defensen els de tots els masnovins i les
masnovines, i no interessos particulars.

nostre grup mateix van posar el crit al cel
generant un rebombori que des del mateix
CAP ens confirmen que va ser el detonant
que Salut aturés els seus plans. Més tard,
el govern municipal va confirmar que
coneixia aquestes retallades, però que no
n’havia informat ni els grups de l’oposició ni
la ciutadania.

hem parat de fer propostes. Ara just fa
un any que som a la institució i en aquest
temps hem fet 155 precs i preguntes al
Govern municipal, més que cap altre grup;
hem presentat una desena de mocions,
també més que cap altre grup, la immensa
majoria de les quals hem aconseguit que
s’aprovessin. I sense anar més lluny, el mes
passat vam presentar un document amb
119 propostes per al Pla de reactivació
social i econòmica.

Aquests dos exemples de mala gestió se
sumen a un clima enrarit al poble per una
gestió probablement millorable en l’àmbit
de la seguretat ciutadana i ens presenten
un govern que sembla més pendent de la
foto i el copet a l’esquena dels fidels que de
preocupar-se del dia a dia de la ciutadania.
Seguim fent propostes
Per la nostra banda, més enllà de fiscalitzar
el govern i denunciar el desgovern, no

mala decisió —una més— d’un
govern que fa temps que naufraga i
que afecta més de 40.000 persones
dels municipis del Masnou, Alella i
Teià.
La Sanitat catalana està atrapada per
una pinça que l’ofega, formada per les
privatitzacions constants dels governs
de dretes i la pèrdua de pressupost per
a tot allò públic en benefici del sector
privat. Mentre altres departaments
—més propagandístics— veuen
incrementada la seva despesa any rere
any, la sanitat pública, la de tots, és la
gran perjudicada.
No fa ni un mes que hom sortia als
balcons a aclamar la gran tasca que el
personal sanitari feia dia rere dia per
combatre la COVID-19 i ajudar-nos a
tots. No ho podem oblidar.

Malauradament, i com s’ha vist amb el
confinament del Segrià, la pandèmia no
ha acabat i el risc de rebrots existeix. Així
doncs, malgrat aquests temps tan
estranys que ens han tocat viure, us
desitgem un bon estiu i recordeu:
higiene de mans, distància de seguretat
i ús de mascareta.

En resum, un govern que no governa
pensant en les necessitats del dia a dia i
que no vol escoltar ni una ciutadania ni una
oposició que tenim molt a dir. Mala peça
al teler.

Bon estiu a tots i totes! Cuideu-vos!

Com fa uns dies va dir el ministre de
Sanitat, Salvador Illa, els diners que es
destinen a sanitat no són despesa, són
inversió.
Invertim, doncs, en els nostres
professionals de la sanitat, en les
infraestructures i en material.
Garantim una sanitat pública i de
qualitat.
Canviem el Govern i fem-ho possible.
Canviem el Govern de la Generalitat i
recuperem les urgències per a tots els
dies de la setmana al Masnou.

Ens ho mereixem!

TRIBUNA POLÍTICA
Ivan Ollé
Regidor del Grup
Municipal de
JxCAT-Units

#Salut24H
Ja fa quatre mesos en els quals la salut, com
a bé preuat, ens ressitua i ens fa palès que
l’atenció pública, universal i de qualitat
ha salvat i salva vides. I entenem que,
en aquesta situació d’excepcionalitat, en
què la prioritat és aturar l’expansió de la
pandèmia, calien mesures puntuals de
reestructuració de serveis. Per aquesta raó,
el CAP El Masnou va veure reduïda la seva

Francisco Avilés
Portaveu del Grup
Municipal de Cs

¡NO MÁS RECORTES EN SANIDAD!
Hace pocos días hemos conocido la
intención de la Generalidad de eliminar

Grup Municipal
de la CUP
el Masnou-Alternativa
Municipalista

VIDA ABANS QUE CAPITAL
Aquest lema significa que hem de donar
prioritat a l’accés lliure i universal a la
salut, l’educació, la cultura, el transport,
l’habitatge... Tots els drets han de passar
per davant dels guanys econòmics,
dels diners.
L’intent de tancar les urgències al CAP
El Masnou no és més que la mostra
evident que es posen els diners
abans que la vida. Volem recordar que

una comprensió global. Properament en
donarem compte, però podem avançar
que prioritzem la prevenció, en la qual la
víctima esdevé el subjecte central i on la
governança comunitària pren sentit.

atenció continuada des del 23 de març,
que fins llavors era de 24 hores. Tanmateix,
entre el 29 i 30 de juny va saltar una alarma
consistent a reduir dues hores més, de
dilluns a divendres, de manera que l’atenció
quedaria fins a les 20 h. El clima generat
d’indignació, sorpresa i incomprensió va
fer recular la posada en pràctica d’aquesta
mesura i va donar lloc que el 7 de juliol
hi hagués reunió a l’Ajuntament amb el
CatSalut i tots els grups municipals. Què
se’ns hi va dir? En el nostre web hi trobareu
una resposta més detallada, tot i que ara us
en farem una síntesi. Se’ns va insistir que la
reducció d’horaris obeeix a una optimització
de recursos, no pas a retallades!, en un
context d’emergència sanitària per la
COVID-19. I després? L’escenari de futur
planteja molts interrogants i agraïm la
disposició de tothom a obrir espais de diàleg
en l’àmbit comunitari. Quin posicionament
tenim? Potenciar l’atenció primària
defensant-ne la qualitat, que no només és
tècnica, sinó que inclou també accessibilitat,

empatia, adequació, continuïtat, capacitat
de resposta i seguretat. Segons el Fòrum
Català d’Atenció Primària, probablement
fins a un 70-75% de les urgències podrien
ser ben ateses i resoltes per una atenció
primària enfortida.

de forma definitiva las urgencias que
se prestaban desde el ambulatorio de
Masnou a las poblaciones de Alella,
Teià, y por supuesto, Masnou, urgencias
que ya habían sido recortadas por la
reorganización sanitaria motivada por la
pandemia sufrida.
Lo primero que llama la atención es
que los ciudadanos nos hayamos
enterado de forma casual de dichas
intenciones, cuando la decisión ya
estaba tomada, como mínimo, en el
mes de noviembre de 2019, como
demuestra el siguiente enlace (http://
web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/
Ja-en-marxa-el-Centre-dUrgenciesdAtencio-Primaria-Badalona). ¿Ocultar
información de interés es como la
Generalidad entiende que debe tratar a
sus ciudadanos?

Y quizás lo que llama más la atención
es el argumento ofrecido por la
Generalidad para justificar esta
reorganización (reorganización
en lenguaje político, supresión en
lenguaje común). Parece ser que
es su poco uso. Es decir, si tienes
una población sana, con hábitos
de vida saludable y que se cuida, te
penalizan y te dejan sin urgencias.
Pues bien, cuando se habla de
sanidad no se puede hacer en
términos de rentabilidad o de uso,
sino de servicio esencial, con lo que,
independientemente de su uso, se han
de garantizar unos mínimos, entre los
cuales el sentido común nos dice que
estaría un servicio de urgencias para
una población total mayor a 40.000
personas.

Pero es que si realmente el uso fuera
determinante, ¿cuál es el argumento
para que en Masnou sigamos sin
servicio de radiología pública? ¿Es que
tampoco hacemos uso de ese servicio?
¿Y por qué no hay servicio de pediatría
en el CAP Ocata? ¿Quizás no hay niños
en Ocata y Teià?

no fa pas tants anys teníem el servei
d’urgències pediàtriques, un servei que
va ser retallat i mai no ha tornat.

del servei, cerqueu «Sanitàries en Lluita»
(@SanitariesL) a les xarxes socials per
conèixer-ne les reivindicacions.

La potenciació de l’atenció primària
és una reclamació dels mateixos
professionals que coneixen molt bé què
necessita la gent per estar ben atesa.
Constatem la voluntat dels gestors
del servei d’afeblir aquesta atenció
concentrant-la lluny del poble. És la
demostració que posen els diners, el
capital, per davant de la vida, perquè la
raó de fons són els diners.

(Trobareu el text complet al blog www.
formiga.cat «Atenció Primària»)

nascuts aquí. Allò realment important
és assenyalar qui dorm al carrer i no
té oportunitats ni opcions i aprofitar
per posar al mateix sac altres nois
senzillament «perquè tenen el mateix
aspecte».

Animem tota la població a participar
en les mobilitzacions que es realitzin
en contra de les retallades socials i
demanem també que hi mostrin el
seu desacord a través de la recollida
de signatures que s’està duent a terme
arreu del poble. També volem acostar
al poble la lluita de les treballadores
sanitàries pels seus drets i per la dignitat

#Reactivació
Tal com us vam transmetre el mes passat,
vam fer una sèrie d’esmenes al pla de
reactivació, la meitat de les quals han estat
afegides. Malgrat les diferències en la
metodologia i els marcs temporals, confiem
en aquest document obert, que assumeix
posicions diverses i és porta d’entrada a un
debat participatiu en el futur. En un context
complex i incert, ens agafem al consens que
facilita un treball col·laboratiu.
#Seguretat
Sabem que és una preocupació puixant que
es basa en un risc real i un altre de percebut.
L’estem avaluant partint de la consideració
de les causes del problema, per arribar a

DELINQÜÈNCIA, NOIS QUE
DORMEN AL CARRER I VIOLÈNCIA
INSTITUCIONAL
Al Masnou s’ha permès que diversos
nois dormin al carrer, a la intempèrie,
durant pràcticament un any: des dels
atacs al centre d’acollida del juliol del
2019 fins al juny del 2020.
Tant és que els nois que hi ha ara a
l’alberg no hagin comès cap delicte.
Cap. No importa, perquè allò important
de veritat és assenyalar algun culpable.
Encara que sigui amb mentides. Tant
és que el seu comportament sigui
exemplar, més que molts altres joves

#Reconeixement
Aquest mes serà el darrer en què el regidor
d’Hisenda, Oriol Fernández i Saltor, exercirà
com a tal per decisió personal i aprofitem
per expressar-li allò que privadament ja
li hem manifestat: el nostre agraïment i
felicitació per la tasca desenvolupada amb
rigor, compromís i plena accessibilitat. Salut
i força company!
#RetemComptesAlaCiutadania
Esperem els vostres comentaris a través dels
nostres canals:
Whatsapp 632·488·654
FB/IG/Twitter: juntsxcatmasnou
jxcatmasnou@elmasnou.cat
+info: www.unitspelmasnou.cat

Lo cierto es que las explicaciones
dadas por Catsalut son burdas
excusas. Nos tememos que el cierre
de urgencias sea irreversible, por lo
que emplazo a los alcaldes de Masnou,
Alella y Teià, todos ellos de ERC, para
que se unan a las reclamaciones
legítimas de sus ciudadanos, y
reclamen a la Consejera de Salud,
también de ERC, que aquí ¡NO
PERMITIREMOS RECORTES!

Per què no assenyalem, també,
els responsables d’haver arribat
fins aquí? Per què no assenyalem la
irresponsabilitat de la DGAIA, que ha
abandonat els nois més problemàtics,
l’opacitat i el tancament d’Eduvic cap a
la intervenció comunitària, i la manca
de proactivitat de l’Ajuntament en tota
aquesta qüestió?
No ho fem perquè és més senzill apuntar
contra el feble.
(Trobareu el text complet al blog
www.formiga.cat «Violència racista
institucional»)
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