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Recuperem la publicació El Masnou Viu en paper, com a poc a poc anem recupe-
rant una certa normalitat. En el moment d’escriure aquestes ratlles, ens trobem en 
l’anomenada fase 2, tot esperant poder entrar en la fase 3. Recuperem comerços, 
terrasses, la platja, certa activitat al carrer i retrobaments familiars i d’amistats que 
ens permeten reprendre aquesta normalitat parcial. Perquè, malgrat això, hem de 
continuar aplicant les mesures més indispensables d’aquesta crisi sanitària: l’ús de la 
mascareta, les distàncies i la higiene, especialment de les mans. 

Recuperem certa normalitat, però pel mig s’han perdut éssers estimats, persones que 
ho han passat malament i persones que, gràcies al seu esforç, han ajudat molt a tenir 
la situació que ara mateix vivim. Però les conseqüències d’aquesta crisi en l’àmbit so-
cial i econòmic continuen: la pèrdua de feina, ajuts promesos que no arriben, noves 
necessitats socials en famílies que abans no les tenien... Per això, l’Ajuntament, amb 
les seves possibilitats, ha endegat una setantena de mesures per afrontar aquesta 
crisi i per això hem elaborat el Pla de reactivació social i econòmica. Al Masnou, ven-
cem la COVID-19.  És una proposta per obrir debat i compartir amb la resta de grups 
municipals, amb la xarxa associativa, els òrgans de participació i la ciutadania que hi 
vulgui participar. També hem creat el Punt COVID-19, per donar resposta i acompanyar 
aquelles persones que necessiten suport a causa d’aquesta crisi.

Iniciem un estiu sense Festa Major al carrer, però sí amb una programació virtual per 
recordar aquestes dates en què el Masnou celebra la seva festa. Recuperem també 
l’ús de la platja, que s’haurà de fer prenent totes les mesures de seguretat necessàries, 
i iniciem els casals d’estiu amb una gran oferta variada per a tots els infants de la vila 
gràcies a les entitats que hi participen i les diferents AFAs i AMPAs de les nostres 
escoles. I també recuperem les actuacions a l’espai públic, i molt especialment, per 
fi, l’inici de les obres dels nous habitatges per a la gent gran a l’avinguda de Joan XXIII. 
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 ACTIVADES SETANTA MESURES 

El Pla es divideix en dues 
etapes: una amb les setanta 
mesures que ja s’han posat 
en marxa, i una segona que 
apunta deu eixos de treball 
per a un futur immediat

  Una de les ajudes al sector cultural consisteix en contractacions extraordinàries 
per a l’Espai Escènic Iago Pericot Ca n’Humet. RAMON BOADELLA 

>  Pla de reactivació social i 
econòmica del Masnou

Després de dos mesos i 
mig de confinament i 
amb l’inici del procés de 

desconfinament, es va fer públic 
el document del Pla de reactivació 
social i econòmica del Masnou. Es 
tracta d’un document de treball 
que l’Equip de Govern va lliurar, 
en primer terme, a la resta dels 
grups municipals que formen 
el consistori i, després, es va fer 
arribar als diferents àmbits de 
participació ciutadana, entitats i 
ciutadania en general. 

Sota el títol Al Masnou vencem 
la COVID-19, el document es 
divideix en dues etapes: una 
primera en què consten les 
setanta mesures que ja s’han 
posat en marxa durant aquests 
mesos, i una segona que apunta 
deu eixos de treball prioritari per 
a tot el que vindrà en un futur 
immediat. Tothom qui ho vulgui 
pot fer aportacions al document 
a través de la pàgina web www.
elmasnou.cat.

El recull de les setanta 
mesures que ja estan en 
marxa es distribueixen en 
aquests àmbits: atenció a la 
ciutadania i als col·lectius més 
vulnerables; suport a la infància 
i l’adolescència, a les famílies, al 
teixit social, esportiu i cultural, 
al teixit productiu i a l’ocupació; 

que serà complementari al 
Pla d’actuació municipal 2019-
2023. Es tracta d’un decàleg 
que parteix de l’elaborat per les 
entitats municipalistes Associació 
Catalana de Municipis (ACM) 
i Federació de Municipis de 
Catalunya (FMC), i que es va 
aprovar de forma majoritària 
al Ple del Masnou de 29 d’abril 
de 2020. Incorpora noves 
mesures amb visió de futur 
per a una actuació integral, 
de mirada oberta i a més llarg 
termini que permeti abordar 
les conseqüències sanitàries, 
econòmiques i socials a les 
quals cal donar resposta com a 
municipi.

Per això, s’ha fet públic aquest 
document (que podeu consultar 

mesures de caràcter sanitari i 
de protecció civil; de caràcter 
comunitari i de voluntariat, 
i de contingència interna. 
Quantificades fins al moment, 
sumen un import de prop d’un 
milió d’euros i s’uneixen als ajuts 
que hi estan aportant altres 
administracions.

Quant a la segona etapa, que 
es va iniciar amb la fase 1 de 
desconfinament, i que es preveu 
que s'allargarà fins al 2021 
(inclòs), resta subjecta a l’evolució 
de la pandèmia. D’acord amb 
aquesta incerta evolució, és un 
document viu en aquest apartat, 

a la pàgina web municipal), 
amb la voluntat d’aconseguir 
un compromís per part de 
tothom, des de la responsabilitat 
individual i col·lectiva, per 
aconseguir la màxima unitat 
possible i donar resposta als 
masnovins i masnovines que 
ho necessitin. En el moment de 
tancar aquesta edició, s’estava 
presentant el document als 
diferents consells sectorials de 
participació del Masnou.

>  Revitalització del comerç  
i la cultura

Amb l’objectiu d’oferir suport a 
dos dels col·lectius més afectats 
per la crisi, l’Ajuntament ha 
establert ajuts tant per al teixit 
comercial i empresarial com per 

Ens en sortirem

Més mesures per continuar fent front a l’impacte 
econòmic de la COVID-19
La crisi inicialment sanitària generada per la COVID-19 n’ha provocada una altra de 
caràcter social i econòmic que també repercuteix en els veïns i veïnes del Masnou. 
Amb l’objectiu de tornar a “la nova normalitat” tan aviat com sigui possible, 
l’Ajuntament continua establint mesures per mitigar els efectes de la crisi.
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als professionals de la cultura i les 
arts visuals.

Les convocatòries de subvencions 
del sector comercial vigents 
són dues: les unes es destinen 
a establiments afectats per les 
mesures derivades de l’estat 
d’alarma i, les altres, per optar a 
les subvencions per al foment de 
l’economia local, la consolidació 
del teixit productiu i l’impuls 
del mercat de treball. Aquestes 
darreres es van convocar 
prèviament a l’emergència 
sanitària per la COVID-19 i 
el còmput de terminis de la 
convocatòria s’ha reprès després 
de l’aixecament de la suspensió 
dels terminis administratius 
derivada de l’estat d’alarma. 

La que té per objectiu compensar 
les pèrdues quantificables del 
sector econòmic derivades de 
l’aplicació de l’estat d’alarma té 
un crèdit pressupostari inicial 

un import màxim de 1.500 euros 
per ajut.

L’altra convocatòria d’ajuts per 
al foment de l’economia local fa 
anys que es fa i està dotada amb 
52.000 euros. Engloba quatre 
línies d’ajut: inversions en locals, 
establiment i posada en marxa 
d’activitats empresarials, creació 
d’ocupació, i promoció comercial 
i digitalització. La quantia màxima 
d’ajut és la mateixa que en el cas 
anterior. Per a més informació: 
www.casadelmarques.cat. 

de 50.000 euros i consta de tres 
línies d’ajut diferents destinades 
al manteniment de l’activitat 
econòmica i l’ocupabilitat al 
municipi, així com a la despesa 
extraordinària feta per als 
materials de prevenció. La 
quantia màxima de cada ajut serà 
del 50% de la despesa total, amb 

D’altra banda, entre la població 
del Masnou hi ha un nombre 
molt destacat de professionals 
de l’àmbit cultural que s’ha 
vist perjudicat per la crisi de la 
COVID-19. Per donar-los suport, 
l’Ajuntament ha obert línies 
d’ajut al sector de la cultura i 
les arts visuals locals a través de 
dues convocatòries. La primera 
consisteix en contractacions 
extraordinàries per a l’Espai 
Escènic Iago Pericot Ca 
n’Humet i la segona proposa 
una intervenció artística a la 
sala polivalent de la Biblioteca. 
En ambdós casos, es poden 
presentar els projectes des del 10 
de juny fins al 10 de juliol. 

Els i les professionals del teatre, 
la música i la dansa, com d’altres 
del món de la cultura, s’han vist 
greument afectats per la crisi 
sanitària ocasionada per la  
COVID-19. Per aquest motiu, 
l’Ajuntament farà contractacions 

  S’ha fet un vídeo promocional per fomentar el comerç local després de la crisi. AJUNTAMENT

 AJUTS A COMERÇOS   

 QUEDA’T

Hi ha dues convocatòries 
de subvencions vigents: les 
unes es destinen
a establiments afectats per 
les mesures derivades de 
l’estat d’alarma i, les altres, 
per optar a les subvencions 
per al foment de l’economia 
local, la consolidació del 
teixit productiu i l’impuls 
del mercat de treball 

“Queda’t al Masnou” és, 
des de fa anys, el reclam 
perquè la gent del Masnou 
consumeixi al poble; un 
reclam que ara és més 
necessari que mai 
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Per seguir tota l’actualitat 
a mesura que avança el 
desconfinament, visiteu  
www.elmasnou.cat o les xarxes 
socials del consistori.

  Les trobades telemàtiques han estat cabdals per mantenir el contacte amb els diferents sectors. AJUNTAMENT

 CONSELLS SECTORIALS 

Les diverses trobades  
amb els consells sectorials 
de participació del  
municipi han servit  
per posar en comú les 
mesures engegades

extraordinàries per a la 
temporada 2020-2021 de l’Espai 
Escènic Iago Pericot Ca n’Humet. 
En total, es contractaran cinc 
espectacles, accions de formació 
o propostes culturals escèniques 
amb un pressupost màxim de 
3.000 euros i s’avançarà el 50%  
del caixet.

D’altra banda, el sector de les 
arts visuals, la fotografia, la 
il·lustració i el disseny gràfic 
també s’ha vist greument 
afectat. Per aquest motiu, 
l’Ajuntament obre una 
convocatòria per convidar els 
agents esmentats a presentar 
un projecte que contribueixi a 
la intervenció artística a la que 
serà la Sala de les Lletres de la 
Biblioteca, actualment la sala 
polivalent. Se seleccionaran 
cinc projectes de diferents 
disciplines, tot i que es valorarà 
el nombre final a partir dels 
projectes presentats. Cada 
projecte estarà retribuït amb 
500 euros. Aquesta convocatòria 
serà anual fins a acabar la 
intervenció a la Sala de les 
Lletres, amb 28 lletres (l’alfabet) 
i altres signes que es considerin 
oportuns. Per a més informació: 
cultura@elmasnou.cat.

>  Més que mai, queda’t al 
Masnou

Els sectors del comerç i la 
cultura vinculats al sentiment 
de pertinença al municipi 
prenen protagonisme al vídeo 
promocional per impulsar el 
foment del consum local i el 
comerç de proximitat. A la 
peça audiovisual que es pot 
veure al canal de Youtube de 
l’Ajuntament hi han participat 
diversos masnovins i masnovines, 
especialment comerciants, 
que hi apareixen en diferents 
localitzacions del poble. L’actor 
Miquel Sitjar hi ha posat la veu 
en off.

“Queda’t al Masnou” és, des de fa 
anys, el reclam perquè la gent del 

Masnou consumeixi al poble; un 
reclam que ara és més necessari 
que mai. 

>  Es posa en marxa el Punt 
COVID-19

Des del 25 de maig, l’Ajuntament 
del Masnou compta amb un punt 
d’informació, suport i assistència 
a les gestions relacionades amb 
el paquet d’accions de resposta 
a l’impacte de la COVID-19 que 
s’han posat en marxa tant des 
del municipi com des d’altres 
administracions. L’objectiu 
d’aquest nou servei és oferir un 
acompanyament personalitzat a 
tots els públics afectats (famílies, 

activitats econòmiques, entitats...) 
en les gestions que hagin de 
realitzar.

L’atenció és prioritàriament 
telemàtica, però les persones que 
no tinguin mitjans per fer-la així 
poden rebre atenció presencial 
demanant cita prèvia. L’oficina es 
troba a l’Edifici Centre (1a planta). 
Si necessiteu fer ús d’aquest servei, 
ompliu el formulari de contacte 
que trobareu a www.elmasnou.
cat/puntcovid19 amb el motiu de 
la vostra consulta i es posaran en 
contacte amb vosaltres al més 
aviat possible.

>  Què ofereix aquest nou servei?

1.  Resposta a consultes i facilitació 
d’informació sobre recursos 
existents, tant municipals 
com d’altres administracions: 
ajuts, subvencions, recursos 
materials, serveis especials...

2.  Orientació sobre els recursos 
adequats per a situacions 
concretes.

3.  Suport en la preparació de 
documentació, sol·licituds, etc.

4.  Derivació i, si escau, 
acompanyament a altres 
serveis municipals quan sigui 
necessari.

5.  Seguiment dels casos quan la 
persona interessada ho demani, 
per resoldre incidències.

>  Represa de serveis i terminis

A més de permetre l’ús recreatiu 
de les platges (vegeu les pàgines 
14 i 15 d’aquest butlletí), el 
desconfinament progressiu ha 
permès la reobertura de serveis 
municipals, així com la represa 
dels terminis administratius que 
havien quedat suspesos. 
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Adeu a Jacint Ros Hombravella

COVID-19

En el moment de tancar 
aquesta edició, la COVID-19 
havia deixat més d’una 

vintena de víctimes al municipi. 

Entre els dies 27 de maig i 5 de 
juny, van tenir lloc els deu dies 
de dol oficial per les víctimes del 
coronavirus decretats pel Consell 
de Ministres, el període més 
llarg que mai ha viscut l’Estat en 
democràcia. Mentre va durar, les 
banderes oficials de l’Ajuntament 
i altres edificis públics van onejar 
a mitja asta i el primer migdia de 
dol es va convidar a guardar un 
minut de silenci.

L’Ajuntament ha previst un acte 
d’homenatge i record per a totes, 
l’11 de juliol, a les 20 h, al  
parc de Vallmora. L’acte comptarà 
amb la participació d’actors, 

L’economista i fill adoptiu de 
la vila del Masnou, Jacint Ros 
i Hombravella, va morir l’1 de 

maig, a l’edat de 85 anys, víctima 
de la COVID-19. La corporació 
municipal va expressar el seu 
condol a la família.

Ros Hombravella era, des del 
setembre de 2018, fill adoptiu 
de la vila del Masnou i era 
mereixedor d’aquest títol per 
la seva carrera professional 
com a economista, teòric de 
l’economia i professor catedràtic 
d’economia. També, per la seva 
vinculació al Masnou, on va 
viure durant la Guerra Civil i on 
passava tots els estius.
 
Ros i Hombravella va rebre, 
l’any 2008, la Creu de Sant 
Jordi de la Generalitat de 

Catalunya en reconeixement a 
les seves aportacions a l’estudi 
i el coneixement de l’economia 
catalana. A més d’haver estat 
catedràtic d’economia i haver 
impartit classes en un bon 
nombre d’universitats, va ser 
síndic de la Sindicatura Comptes 
de la Generalitat. També era 
autor de nombrosos llibres sobre 
economia espanyola i catalana. 

 FILL ADOPTIU DEL MASNOU

La seva carrera professional
com a economista, teòric 
de l’economia i professor 
catedràtic d’economia i la 
seva vinculació al Masnou el 
van fer mereixedor d’aquest 
títol honoríficLa distinció li va ser atorgada el setembre de 2018. RAMON BOADELLA

Dol per les víctimes de la COVID-19

músics i d’altres personalitats 
del Masnou que col·laboraran 
desinteressadament amb motiu 
d’aquest reconeixement. Alhora, 
s’està treballant en un altre acte 
de retrobament obert amb tota 
la ciutadania, de cara a la tardor, 
amb la voluntat de recordar 
les víctimes i homenatjar totes 
les persones que han lluitat en 
aquesta pandèmia. 

 PARTICIPACIÓ EN L’HOMENATGE

En cas que, com a família, 
vulgueu participar en 
aquest acte, poseu-vos  
en contacte amb Alcaldia  
al telèfon 93 557 17 00  
o a l'adreça de correu  
alcaldia@elmasnou.cat

L’11 de juliol és previst un acte  
d’homenatge i record per a totes
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El Ple del maig aprova noves mesures  
per pal·liar els efectes del coronavirus

El tercer Ple telemàtic del 
Masnou, celebrat el 21 de 
maig, va aprovar noves 

mesures d’àmbit municipal per 
continuar fent front a la crisi 
provocada pel coronavirus. 
Subvencionar el 50% del Fakaló, 
augmentar el fons de resposta 
d’emergència en prop de 76.000 
euros i agilitzar els tràmits perquè 
el teixit comercial rebi ajudes 
econòmiques tan aviat com 
sigui possible són algunes de les 
novetats confirmades.

A l’inici de la sessió, l’alcalde, 
Jaume Oliveras, va informar de 
la tramesa del Pla de reactivació 
social i econòmica a tots els grups 
municipals del consistori. El 
“document de debat” –així el va 
definir el batlle– inclou “setanta 
mesures que s’han anat prenent 
des de l’inici de la crisi, algunes 
de puntuals i d’altres que tindran 
una continuïtat, així com un 
decàleg amb una proposta de 
desenvolupament de noves 
mesures per poder debatre-
les amb els diferents grups 
municipals” i, posteriorment, 
obrir-les als diferents òrgans de 
participació i a la ciutadania en 
general. Una voluntat semblant 
tenia la moció presentada al Ple 
per JxCAT-Units per constituir una 
taula de diàleg per a la reactivació 
i transformació econòmica, 
cultural i social del Masnou, que 
no va ser aprovada, en comptar 
amb els vots a favor de JxCAT-
Units (3 vots), Fem Masnou (3 vots) 
i la CUP (1 vot); el vot en contra 
d’ERC-AM (9 vots), i l’abstenció del 
PSC (3 vots) i Cs (2 vots).

També a l’inici de la sessió, l’alcalde 
va tenir paraules de record per 
a les més de vint víctimes de la 
crisi sanitària que haurien estat 

confirmades pel Departament de 
Salut de la Generalitat al poble. 
També per a Jacint Ros, fill adoptiu 
de la vila del Masnou, traspassat 
recentment.

>  Mesures econòmiques  
més destacades

Una de les mesures econòmiques 
més importants aprovades és la 
del Fakaló 2020, l’oferta d’activitats 
d’estiu per a infants i joves del 
Masnou, que tindrà una subvenció 
del 50% del cost a càrrec de 
l’Ajuntament. L’ajuda econòmica 
s’acompanya de la novetat de la 
gestió d’aquestes activitats per part 
del teixit associatiu del Masnou.

Com va explicar el regidor 
d’Infància, Sergio González, “s’ha 
fet una aposta pels projectes 
educatius de proximitat i de 
qualitat impartits a les nostres 
escoles i espais cívics amb l’esperit 
d’ajudar els infants que han patit 
el confinament”. La mesura es 
destina als nens i nenes de 3 a 
12 anys del Masnou i la xarxa de 
casals que s’oferirà a través de 
les entitats del Masnou tindrà un 
cost de 50 euros per setmana, 
25 dels quals seran assumits 
per l’Ajuntament. En total, se 
subvencionaran 2.640 places, un 
92,5% més que les que es van 
subvencionar l’any passat (200 
places). Igualment, es mantindran 
les places reservades a les famílies 
en risc d’exclusió social.
La proposta va ser ben acollida per 
l’oposició, que va votar-hi a favor, 
a excepció de l’abstenció de la 
formació Fem Masnou. El grup va 
justificar-ho per diversos motius 
a través de la seva portaveu, Neus 
Villarubia, que en va destacar dos. 
“Privatitzem els guanys quan les 
coses van bé i socialitzem quan 

les coses es compliquen”, va dir 
per criticar el retorn organitzatiu 
a l’associacionisme després 
d’anys de gestió per part d’una 
empresa privada. En segon 
lloc, va considerar que “aquesta 
proposta incideix a augmentar 
les desigualtats socials que el 
confinament ha provocat en els 
infants”. La formació va demanar el 
retorn a la tarifació social, “igualtat 
no és el mateix que equitat”, va dir.

El Ple també va aprovar dues 
modificacions de crèdit que 
permetran incrementar el fons 
de resposta per a l’impacte de la 
crisi sanitària per valor de 16.000 
euros i 60.000 euros. La primera, 
realitzada amb la intenció de 
donar subvencions a entitats 
de la vila per a la realització del 
Fakaló d’enguany, no va comptar 
amb la unanimitat plenària, ja 
que Fem Masnou es va abstenir. 
Villarrubia va justificar-ho pel 
“problema ètic o possible conflicte 
d’interessos” que podia suposar 
per a una de les regidores del 
seu grup, que, a la vegada, és 
membre d’una de les entitats 
beneficiàries. Atès que es tracta 
de subvencions nominatives, no 
es fa un procés públic, sinó que es 
vehiculen mitjançant convenis, 
fet amb el qual no està d’acord la 
formació. “Entenem que és una 

bona pràctica per transparència i 
responsabilitat evitar aquest tipus 
de situacions”, va dir. La segona, 
destinada a dotar de major 
pressupost els ajuts socials, va 
ser aprovada per unanimitat del 
consistori.

També van aprovar-se dues 
mesures destinades al teixit 
comercial del municipi. La primera, 
aprovada per unanimitat, eximirà 
del pagament de la taxa de les 
terrasses per l’ocupació de la via 
pública dels establiments que 
en disposin fins que s’aixequin 
les restriccions per aquest tipus 
d’ocupació. La segona modifica 
parcialment les bases per a la 
concessió de subvencions per 
al foment de l’economia local, la 
consolidació del teixit productiu 
i l’impuls del mercat de treball 
aprovades al Ple d’abril de 2018, 
de les quals es derivaven quatre 
convocatòries de prop de 52.000 
euros. Tal com va explicar la 
regidora de Promoció Econòmica, 
Sílvia Folch, la modificació es 
duu a terme per possibilitar el 
pagament dels ajuts –les bases 
existents impossibilitaven concedir 
pagaments avançats o bestretes– i 
agilitzar els tràmits per concedir-los. 
“En l’escenari actual –va dir Folch– 
és cabdal que l’Administració local 
impulsi les mesures necessàries 
que permetin més agilitat en 
benefici del teixit productiu local 
amb l’objectiu que disposin com 
més aviat millor d’aquests recursos 
econòmics concedits”. Aquesta 
modificació no va comptar amb el 
suport de Fem Masnou ni la CUP, 
que es van abstenir.

>  Reforç dels Serveis Socials

D’entre les mocions aprovades, 
també n’hi va haver una per fer 

 CASALS D’ESTIU

L’ajuda econòmica 

s’acompanya de la novetat 

de la gestió d’aquestes 

activitats per part  

del teixit associatiu  

del Masnou 
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INSTITUCIONAL

front a les situacions extremes 
de vulnerabilitat social derivades 
de la COVID-19. Presentada per 
Fem Masnou, amb esmenes 
incorporades d’ERC-AM i la CUP, 
l’acord preveu reforçar la plantilla 
de Serveis Socials de l’Ajuntament, 
adequar-ne el pressupost, avaluar 
la situació actual amb un mapa 
de vulnerabilitat i convocar el 
Consell de Benestar per coordinar 
els recursos i els esforços. Així ho 
va explicar Neus Villarubia, que 
també va afegir que “pensem 
que aquestes propostes no seran 
suficients i caldrà aprofundir-hi, 
però serà un bon primer pas”.

La proposta va ser aprovada 
per unanimitat i els portaveus 
municipals van manifestar la seva 
visió positiva al respecte. Fèlix 
Clemente (CUP) va estar d’acord a 
“donar una resposta a qui més ho 
necessita i és més vulnerable, però 
caldria arribar a més persones”. 
En aquest sentit, va demanar 
una “proposta global que ajudi 
les persones que s’hagin quedat 
fora dels ajuts”. Clemente es va 
referir a “persones assalariades 
que no tenen privilegis, que tenen 
un nivell no tan baix com les 
altres, però que se n’han quedat 
fora perquè no compleixen els 
requisits” i va afegir: “Voldríem 
solucions també per a elles”. El 
portaveu de Cs, Frans Avilés, va 
posar especial èmfasi en el mapa 
de vulnerabilitat: “Desitgem 
que el seu compliment doni un 
mapa de vulnerabilitat social al 
més acurat possible i sobre el 
qual puguem treballar”. Des de 
JxCAT-Units, Meritxell Blanch 
va veure aquesta crisi com 
“una oportunitat de canvi que 
ens ha de servir per enfortir la 
política al servei de les persones 
i afavorir un model econòmic 
sostenible i equitatiu”. Per part 
d’ERC-AM, Yulay Martínez va 
afirmar que “tots els punts 
d’aquesta moció ja s’estan 
treballant actualment des dels 
Serveis Socials municipals (...) per 
aconseguir reforçar-los i fer front 
a les problemàtiques socials 

derivades de la crisi”. Martínez 
va ser molt taxativa i va afirmar 
que “actualment, des dels Serveis 
Socials municipals, s’ha arribat 
a tothom qui ho ha requerit”. 
També va anunciar la creació 
del Punt Covid-19, un nou servei 
d’atenció ciutadana que es va 
estrenar el 25 de maig per oferir 
informació, suport i assistència 
a les gestions relacionades amb 
el paquet d’accions de resposta 
a l’impacte de la COVID-19 que 
s’han posat en marxa tant des 
del municipi com des d’altres 
administracions.

>  Altres punts aprovats

Aprovació inicial de modificació 
de l’apartat 1 de la base 33 de 
les subvencions nominatives 
atorgades per procediment directe. 
Aprovat per unanimitat.
Tercera pròrroga del contracte, 
per lots, de la gestió indirecta, 
mitjançant concessió, del servei 
d’escoles bressol municipals del 
Masnou (LIC 1/2014). Aprovat 
amb els vots a favor de totes les 
formacions polítiques a excepció 
de la CUP; que hi va votar en contra, 
i Fem Masnou, que es va abstenir.

Aprovació de la pròrroga del 
Pla local de joventut 2017-2019. 
Aprovat amb els vots a favor d’ERC-
AM (9 vots), PSC ( 3 vots), JxCAT-
Units (3 vots); els vots en contra de 
Fem Masnou (3 vots) i la CUP (1 vot), 
i l’abstenció de Cs (2 vots).

Compatibilitat d’una treballadora. 
Aprovat amb els vots a favor 
d’ERC-AM (9 vots) i Cs (2 vots), el 

vot en contra de la CUP (1 vot), i 
les abstencions de Fem Masnou 
(3 vots), PSC ( 3 vots) i JxCAT-Units 
(3 vots).

Adhesió a la Xarxa Educació 360 de 
Diputació de Barcelona. Aprovat 
per unanimitat.

Establiment dels horaris i els 
sistemes de recollida selectiva 
de l’Ordenança General de 
Residus Municipals. Es va aprovar 
amb el vot favorable de totes 
les formacions polítiques a 
excepció de Fem Masnou (3 vots) 
i JxCAT-Units (3 vots), que es van 
abstenir.

>  Punts d’urgència

Van prosperar els quatre punts 
d’urgència portats a la sessió 
plenària, tres dels quals per 
adaptar els serveis de les escoles 
bressol municipal i l’escola de 
música a la nova situació derivada 
del coronavirus i a les futures fases 
que es vagin regulant.

Aixecament parcial de la suspensió 
de l’execució del contracte de 
la gestió indirecta, en règim de 
concessió, del servei d’escola 
municipal de música del Masnou, 
amb motiu de la crisi sanitària 
derivada de la COVID-19 (SC 
10/2013).

Aixecament parcial de la suspensió 
de l’execució del contracte de 
gestió indirecta, mitjançant 
concessió, de l’escola bressol 
municipal Sol Solet (lot 1), amb 
motiu de la crisi sanitària derivada 
de la COVID-19 (1/2014).

Aixecament parcial de la suspensió 
de l’execució del contracte de 
gestió indirecta, mitjançant 
concessió, de l’escola bressol 
municipal La Barqueta (lot 2), amb 
motiu de la crisi sanitària derivada 
de la COVID-19 (LIC 1/2014).

La votació d’aquests tres punts 
es va fer de forma conjunta i van 
quedar aprovats amb els vots 
a favor de totes les formacions 
polítiques a excepció de Fem 
Masnou (3 vots), que es va 
abstenir, també en la votació de la 
urgència.

Conveni entre l’Ajuntament del 
Masnou i l’Ajuntament de Teià per 
a l’execució del projecte sobre 
la reducció de la densitat de 
l’arbrat i l’estassada del sotabosc 
en la franja perimetral de baixa 
combustibilitat. Aprovat per 
unanimitat.

>  Altres mocions i declaracions 
institucionals

Declaració institucional 
presentada pel Grup Municipal 
d’ERC-AM per demanar la 
flexibilització de les regles 
fiscals amb la finalitat 
d’augmentar la capacitat 
pressupostària del món local. 
Aprovada per unanimitat.

Declaració institucional del 
Grup Municipal de Cs contra la 
intervenció dels estalvis dels 
ajuntaments per part del Govern 
d’Espanya. Aprovada amb els vots 
a favor d’ d’ERC-AM (9 vots) i Cs (2 
vots) i les abstencions de la resta 
de formacions polítiques. 

 FONS DE RESPOSTA 

El Ple també va aprovar dues 

modificacions de crèdit que 

permetran incrementar el fons 

de resposta per a l’impacte de 

la crisi sanitària per valor de 

16.000 euros i 60.000 euros 

La sessió es va dur a terme per via telemàtica. AJUNTAMENT
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HABITATGE

Comença la construcció de 36 habitatges  
de protecció oficial per a gent gran
 
El president de la Generalitat visita l’obra i reivindica, juntament amb l’alcalde, 
la inversió pública com una eina per sortir de la crisi

El president de la Generalitat 
de Catalunya, Quim 
Torra, va ser al Masnou el 

divendres 5 de juny per visitar 
l’obra de la nova promoció 
d’habitatge protegit per a gent 
gran que s’està construint a 
l’avinguda de Joan XXIII, al 
Masnou. Ho va fer acompanyat 
de l’alcalde del Masnou, Jaume 
Oliveras; el conseller de Territori 
i Sostenibilitat, Damià Calvet, 
i dels regidors Albert Alfaro 
(Habitatge) i Ricard Plana 
(Urbanisme), juntament amb 
altres personalitats.

La nova promoció d’habitatge 
protegit acollirà 36 apartaments, 
que s’adjudicaran en règim de 
lloguer a persones grans, segons 
els criteris que s’estableixin en 
les futures bases que aprovin 
l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i l’Ajuntament del 

l’edifici estarà enllestit d’aquí 
a dos anys, un cop construït i 
equipat.  

Des de l’inici de les obres, set 
dels arbres que hi havia han estat 
trasplantats en diverses zones 
verdes del municipi, com el parc 
de les Nacions. Hi romanen quatre 

Masnou. El complex inclourà 
un espai per a equipaments 
municipals.

L’obra, que va començar el 25 
de maig, la duu a terme l’Incasòl 
(Institut Català del Sòl), en uns 
terrenys municipals que ha 
cedit l’Ajuntament, situats a la 
confluència entre l’avinguda de 
Joan XXIII i el carrer del Doctor 
Oliver Gumà. Es preveu que 

alzines, ja que no es preveu que 
siguin afectades per les obres.

>  Parlaments

L’alcalde del Masnou, Jaume 
Oliveras, va posar en valor la 
“doble resposta” que han donat 
les administracions públiques, 
especialment els ajuntaments, 
davant l’esclat d’aquesta crisi, 
“per fer front a l’emergència 
social i per no parar la màquina, 
per tirar endavant els projectes”. 
Va destacar que una de les 
problemàtiques del municipi és 
l’encariment dels habitatges i va 
reivindicar la intervenció de les 
administracions “per tal que els 
veïns i veïnes del Masnou tinguin 
accés a un habitatge digne i 
no hagin de marxar del seu 
municipi”.

Actualment, al Masnou hi ha 
117 habitatges de protecció 
oficial. L’alcalde va detallar a 
l’acte que el Masnou preveu 
començar en breu la construcció 
de 108 habitatges més de 
protecció oficial. A banda, ja 

La nova promoció d’habitatge protegit acollirà 36 apartaments.  RAMÓN BOADELLA

La previsió és que l’edifici estigui enllestit d’aquí a dos anys. RAMON BOADELLA

  HABITATGE PÚBLIC

Actualment, al Masnou hi ha 

117 habitatges de protecció 

oficial i es preveu començar 

en breu la construcció de 108 

habitatges més d’aquestes 

característiques
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HABITATGE

es treballa per programar-ne 
100 més. Tots es destinaran a 
persones de qualsevol edat que 
tinguin problemes per accedir 
a un habitatge digne. També 
va precisar que els 36 nous 
habitatges per a gent gran que 
ara es construeixen se sumaran 
als 20 que ja té el Masnou per a 
aquest col·lectiu.

El president de la Generalitat 
de Catalunya va qualificar 
de “cabdals” les polítiques 
d’habitatge: “Ara més que mai 
s’ha fet evident la importància 
de tenir un habitatge on poder 
viure amb dignitat”, referint-se 
al confinament de la població 
per fer front a la COVID-19. Va 
xifrar les promocions d’habitatge 
protegit que ha engegat el 
Govern de la Generalitat des 
del 2017. Sumen més de 650 
habitatges. També es va referir 
als plans per fer-ne uns 500 
més. “Són insuficients –admetia 
Torra–, necessitem fer-ne més, 
amb més recursos per poder 
doblar el pla d’inversions.” Torra va 
estendre aquest raonament a la 
resta de polítiques davant la crisi 
que ha provocat la pandèmia: 
“Cal mobilitzar tots els recursos 
possibles (...) per tenir la màxima 
capacitat d’inversió pública.”

El conseller de Territori i 
Sostenibilitat, Damià Calvet, 
va reivindicar també la funció 
social de l’habitatge protegit i 
va destacar que “les polítiques 
d’habitatge són també una eina 
de reactivació econòmica i de 
creació d’ocupació”. Sobre el nou 
edifici que s’alçarà al Masnou, va 
precisar que serà eficient, ja que 
està dissenyat amb l’objectiu de 
minimitzar la petjada ecològica. 
El conseller, a més, va repassar 
els recursos que ha mobilitzat 
la Generalitat per ajudar la 
ciutadania davant d’aquesta crisi, 
entre els quals destaquen els ajuts 
per pagar el lloguer. Amb tot, els 
ha considerat insuficients i ha 
reclamat a l’Estat que n’augmenti 
la dotació.

metres quadrats. A tots els 
habitatges hi haurà una sala/
menjador/cuina, un dormitori 
doble, bany i un safareig 
estenedor. L’edifici s’estructurarà 
en cinc nivells: pàrquing soterrat, 
planta baixa i tres pisos. A més 
dels 36 habitatges, també es 
destinarà un local a equipament.

Es tracta d’un projecte que va 
arrencar l’any 2005, quan es va 
signar el conveni entre l’Incasòl i 
l’Ajuntament per fer-lo realitat. La 

Les persones assistents a l’acte 
van fer un minut de silenci com a 
mostra de condol per les víctimes 
de la COVID-19. Després de la 
visita, el president Torra va signar 
al Llibre d’Honor de l’Ajuntament 
del Masnou, on va escriure un 
missatge de record a les víctimes 
masnovines de la pandèmia. 

>  Característiques  
dels habitatges

Del total d’apartaments, quatre 
tindran dues habitacions, perquè 
seran per a persones de més de 
65 anys que tinguin al seu càrrec 
fills o filles amb discapacitats. 
Aquests habitatges tindran 
una superfície útil mitjana de 
62 metres quadrats. Els altres 
32 tindran una habitació i una 
superfície útil mitjana de 45 

crisi econòmica que va esclatar 
el 2008 va aturar-lo fins al 2017, 
que és quan la Generalitat 
de Catalunya va anunciar 
la represa de la construcció 
d’habitatges de protecció oficial. 
La darrera empenta la va donar 
el Ple municipal celebrat el 
21 de novembre del 2019, en 
declarar que aquestes obres 
tenen un especial interès o utilitat 
municipal. També s’hi va aprovar 
la modificació del conveni signat 
el 2005, per actualitzar-lo. 

 ESTRUCTURA

L’edifici de 36 habitatges 

s’estructurarà en cinc nivells: 

pàrquing soterrat, planta 

baixa i tres pisos

El president va admetre que les promocions d’habitatge protegit són insuficients. RAMON BOADELLA

 Renderització de l’obra, que es troba a la confluència entre l’avinguda de Joan xxiii  
i el carrer del Doctor Oliver Gumà. CEDIDA
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TEMPORADA DE PLATGES

A la platja, amb precaució
 
Nova normativa d’ús de les platges per la COVID-19 

Aquest estiu no serà com 
els anteriors. La COVID-19 
ha capgirat les nostres 

vides, la manera de relacionar-nos 
i, ara també, l’estada a la platja. 
El 8 de juny, amb l’arribada de 
la fase 2 de desconfinament, el 
bany recreatiu va arribar a les 
platges del Masnou. Sotmeses 
a control d’aforament, les 
persones usuàries han de fer un 
ús responsable de la platja i les 
instal·lacions, i han de complir 
les recomanacions i les normes 
establertes per les autoritats 
sanitàries. Diversos informadors 
i informadores recorren la platja 
per acompanyar els usuaris i 
usuàries en aquest canvi d’hàbits. 
No es limita el temps d’estada a 
la platja, però es recomana no 
quedar-s’hi tot el dia per tal que 
tothom pugui gaudir-ne en algun 
moment de la jornada. 

El Masnou s’ha coordinat amb els 
municipis veïns de Premià de Mar, 
Vilassar de Mar i Cabrera respecte 
a les mesures que s’estan prenent 
a la platja en relació amb la 

L’ús de dutxes, rentapeus i 
lavabos també té unes normes 
d’ús específiques que podreu 
consultar als cartells informatius. 

Com no podia ser de cap 
altra manera, enguany s’ha 

COVID-19. Respectar els 2 metres 
entre persones durant el trànsit i 
la permanència a la platja; deixar 
lliure una franja de 6 metres a 
la vora del mar per al trànsit de 
persones, i col·locar els objectes 
personals (tovalloles, gandules 
i elements similars) respectant 
un perímetre de seguretat de 2 
metres respecte als altres usuaris, 
excepte entre convivents, són 
algunes de les noves mesures. 
El bany està permès, però cal 
mantenir la distància de 2 metres 
dins de l’aigua i en entrar i sortir 
del mar.

incrementat la desinfecció i 
neteja dels elements de la platja, 
que es fa, de dilluns a dijous, una 
vegada al dia, i de divendres a 
diumenge, dues vegades al dia. 

En el moment de tancar 
aquesta edició, el servei de 
salvament i socorrisme estava 
pendent de començar la 
temporada. D’altra banda, les 
platges del municipi acabaven 
de ser novament distingides 
amb la Bandera blava.

>  Obertura de les guinguetes

Ja són obertes les guinguetes 
que recorren el litoral masnoví. 
Arran del temporal Glòria i dels 
temporals d’abril, la guingueta 
del davant de l’avinguda de 
Joan Maragall no es muntarà per 
manca de sorra. Es recorda que 
els lavabos de les guinguetes, 
on s’extremaran les mesures de 
neteja i desinfecció, són d’ús 
públic i gratuït. El Ple del juny portava a aprovació l’ampliació de l’horari d’obertura de les guinguetes. RAMON BOADELLA

  Informadors i informadores recorren la platja per acompanyar els usuaris i usuàries 
en aquest canvi d’hàbits. RAMON BOADELLA

 COORDINACIÓ

El Masnou s’ha coordinat 

amb els municipis veïns de 

Premià de Mar, Vilassar de 

Mar i Cabrera respecte a les 

mesures que s’estan prenent 

a la platja
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TEMPORADA DE PLATGES

En el moment de tancar aquesta 
edició, el Ple del juny portava 
a debat l’ampliació de l’horari 
d’obertura de les guinguetes, així 
com de l’ocupació de superfície 
de sorra de la platja durant la 
temporada 2020. L’aprovació 
d’ambdues ampliacions restava 
subjecta a la decisió del Ple.

 

L’horari proposat al punt del Ple 
era: de diumenge a dijous, de 8 
a 2 de la matinada (d’1 a 2 de la 
matinada no pot haver-hi cap 
tipus de música, ni tan sols música 
ambient) i, divendres, dissabte i 
vigílies de festius, de 8 del matí a 
3 de la matinada (de 2 a 3 h, sense 
cap tipus de música). El punt 
també recollia que, “en casos 
excepcionals, com les revetlles de 
Sant Joan i Sant Pere, es podran 
modificar raonadament aquests 
horaris, amb l’establiment dels 
criteris de seguretat que escaiguin”. 
Quant a l’ampliació de la superfície 
de terrasses, es proposava una 
ampliació de 80 metres quadrats, 
fins als 200, per tal de garantir les 
mesures de distància. 

>  Esports nàutics

Quant a la pràctica d’activitats 
esportives, es poden fer 
individualment sense contacte 
físic i sempre que es mantingui una 
distància mínima de 2 metres entre 
participants. Alhora, aquest any 
també hi ha canvis en la distribució 
d’alguns elements de la platja. D’una 
banda, s’ha creat una zona exclusiva 
per al surf a la platja del Masnou i, de 
l’altra, s’amplia el canal de natació, 
que es trasllada a la platja d’Ocata 
(a l’altura entre el carrer del Brasil i el 
de Garbí) i, a més, passa de tenir 400 
metres a 1 quilòmetre.

 ÚLTIMA HORA

El Masnou tancarà les 
platges durant la revetlla de 
Sant Joan, en el marc de la 
prevenció de la COVID-19 i 
per evitar aglomeracions

Quant a l’abalisament, a part 
dels de la zona de surf i del canal 
de natació, es posa al llarg de 
200 metres de la zona de bany 
i als canals nàutics. També hi ha 
línies de vida, una davant de cada 
passera excepte a la platja del 
Masnou, que està col·locada a 
l'altra banda de l'espigonet.

>  Millores dels accessos

Altres recomanacions fruit de les 
mesures en relació amb la COVID-19  
és la relativa al trànsit per les 
passeres, on caldrà utilitzar calçat. 
Aquest any es posen passeres de 
formigó a la platja del Masnou, 
a l’altura del carrer del Pintor 

Villà i davant de l’estació d’Ocata, 
la darrera, de nova ubicació. Es 
recorda que totes les passeres 
de formigó cobreixen només 
un tram de la platja. La resta es 
complementa amb passera de 
fusta, ja que no es pot garantir 
l’estabilitat de la platja durant la 
temporada d’hivern. 
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FESTA MAJOR

En un estiu peculiar, la Festa Major  
es trasllada a la pantalla
 
Actuacions teatrals, entrevistes i activitats de les entitats recuperen  
l’esperit de Sant Pere

Encara immersos en temps 
de desescalada del 
confinament viscut com a 

conseqüència de la COVID-19, 
enguany la celebració de la Festa 
Major de Sant Pere adquireix un 
format especial. 

Per evitar que una data tan 
assenyalada com aquesta passi 
desapercebuda, entre el dissabte 
27 i el dilluns 29 de juny, es farà 
una programació televisiva 
en línia i per xarxes socials per 
recordar i continuar difonent 
l’esperit de la Festa Major. Les 
entitats de la vila reviuran els 
actes més significatius que 
cada any donen forma a la 
convocatòria més multitudinària 
i significativa del calendari festiu, 
i hi haurà sorpreses per tornar 
a tenir moments de disbauxa 
des de casa. A més a més, com 
que Sant Pere es fa entre tota 
la població, s’ha previst un 
concurs participatiu perquè 
tothom qui ho vulgui sigui 
present en aquestes emissions 
mitjançant petits vídeos per 
animar a viure l’esperit de la 
festa. Estigueu atents a l’etiqueta 
#SomTerraMariFoc per no 
perdre-us cap de les propostes 
virtuals.

El programa televisiu en línia 
s’emetrà el dissabte 27 (de 12 a 
13 h i de 20 a 21 h), el diumenge 
28 (de 12 a 13 h i de 22 a 23 h) 
i el dilluns 29 de juny (de 20 a 
21 h), pel canal de Youtube de 
l’Ajuntament. El fil conductor, 
com ho ha estat els darrers anys, 
continua sent el lema “Terra, 
mar i foc”. Així, es repassarà 
aquesta tradició, apareguda fa 
uns anys de la creativitat de la 

Comissió de Festes, com també 
la història de les nimfes, que ha 
omplert de màgia els darrers i 
reeixits pregons de Festa Major. 
També hi haurà música en molts 
gèneres i formats diversos, 
balls i danses, propostes d’arts 
visuals, gastronòmiques, del 
comerç local, de cultura popular, 
d’igualtat i integració, activitats 
i tallers infantils i per a tota 
la família, i, com no podia ser 
d’una altra manera, un record 
molt especial del castell de 
focs artificials de la vetllada de 
Sant Pere. La idea és que tot el 
que s’hauria d’estar celebrant 
al carrer i que durant tant de 
temps preparen les entitats, 
l’Ajuntament i la Comissió de 
Festes no caigui en l’oblit en 
temps de pandèmia. Com ha 
succeït gairebé amb tot durant 
aquest confinament, la Festa 
Major es trasllada a casa.

Per poder comptar amb la 
participació de la població, 
s’ha dut a terme un concurs 
participatiu en què s’animava a 
qui ho volgués a enregistrar un 
vídeo per animar a viure l’esperit 
de la festa. Els vídeos es van 
poder enviar fins al 14 de juny i 
es podran veure durant l’emissió 
del programa, i entre tots els 

rebuts es farà un sorteig de tres 
sopars dobles en un restaurant 
de la vila. 

D’altra banda, com a 
reconeixement als professionals 
que durant els pitjors moments 
de la pandèmia han treballat 
durament per pal·liar-ne els 
efectes més negatius, també 
s’han enregistrat alguns 

vídeos en què expliquen la 
seva experiència. Una edició 
en línia d’aquesta revista 
complementarà la Festa Major 
d’enguany. Tot el contingut dels 
programes es podrà seguir en 
directe, per xarxes socials, amb 
l’etiqueta #SomTerraMariFoc i 
després quedarà al repositori 
del canal de Youtube de 
l’Ajuntament del Masnou. 
  

 EN LÍNIA

El programa televisiu en línia 

s’emetrà el dissabte 27, el 

diumenge 28 i el dilluns 29 de 

juny pel canal de Youtube de 

l’Ajuntament
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FAKALÓ

Aquest estiu també Fakaló
 
L’Ajuntament subvencionarà part del cost de totes les places de les activitats d’estiu 
per a infants i joves 

Enguany continuen les dues 
modalitats habituals: el casal 
per a nens i nenes d’entre 3 i 

12 anys i el Campus Esportiu, per 
a nascuts entre el 2004 i el 2010. 
La novetat és que el casal infantil 
aplegarà una dotzena de casals 
diferents que s’adrecen a nens i 
nenes d’entre 3 i 12 anys (alguns, 
per a infants d’entre 6 i 12 anys).   
A més, l’Ajuntament 
subvencionarà el 50% del cost de 
totes les places.

Tots adoptaran mesures 
preventives davant la pandèmia 
de la COVID-19, en aplicació dels 
plans d’higiene i salut validats per 
la Direcció General de Joventut 
de la Generalitat de Catalunya. 
Famílies, infants i joves hauran 

diverses entitats, AMPA, AFA i 
centres educatius del municipi, en 
col·laboració amb l’Ajuntament 
del Masnou. És la primera vegada 
que la gestió d’aquests casals 
és a càrrec del teixit associatiu 
masnoví.

Els casals es realitzen entre el 
22 de juny i el 10 de setembre, 
si bé, dins d’aquest marge, cada 

casal estableix la seva durada 
i les famílies tenen diverses 
opcions quant al període total 
d’assistència dels infants.

L’horari mínim de tots els casals 
és de 9 a 13 h, de dilluns a 
divendres. La quota per plaça, 
en aquest horari mínim, no serà 
superior a 50 euros per setmana. 
Ara bé, aquest preu es podria 

 NOVETAT

Aquest any, una dotzena de 
casals diferents s’adrecen a 
nens i nenes d’entre 3 i 12 
anys (alguns, per a infants 
d’entre 6 i 12 anys) 

 Els casals es realitzen entre el 22 de juny i el 10 de setembre. SHUTTERSTOCK 

de complir les instruccions que 
els comunicarà l’organització del 
casal al qual s’inscriguin.

> Una dotzena de casals  
per a infants

El Fakaló per a infants d’entre 3 i 
12 anys agrupa una dotzena de 
casals diferents que organitzen 
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 AJUT

L’Ajuntament subvenciona 
el 50% del cost del Casal  
i el 25% del Campus

incrementar si les autoritats 
sanitàries endureixen les mesures 
preventives implantades per 
contenir la COVID-19; és a dir, 
si redueixen el nombre màxim 
d’infants per cada monitor o 
monitora.

L’Ajuntament atorga una subvenció 
general de 25 euros per setmana 
a tots els infants empadronats al 
Masnou, fins a un màxim de quatre 
setmanes. Podran beneficiar-se’n 
tots els que s’hi hagin inscrit, com 
a mínim, en l’horari de 9 a 13 h, 
de dilluns a divendres. A més, 
se subvencionarà el 100% de la 
quota de tots els nens i nenes 
que s’hi inscriguin a través dels 
Serveis Socials de l’Ajuntament, 
amb el suport de la Fundació La 
Calàndria.

> Campus Esportiu 

La segona modalitat del Fakaló, 
el Campus Esportiu, l’organitza 
l’Ajuntament i s’adreça a infants 
i joves nascuts entre els anys 
2004 i 2010. Es realitza en dues 
quinzenes: del 6 al 17 de juliol i 
del 20 al 31 de juliol. Les activitats 
es faran al Complex Esportiu 
Municipal (pistes i piscina) i a les 
platges de la vila.

Els preus varien segons si l’infant 
o jove està o no empadronat al 
Masnou. A banda, l’Ajuntament 

subvenciona el 25% del cost 
per a tots els infants i joves 
empadronats al Masnou. A més, 
sobre la quantitat resultant, 
s’aplicarà un descompte del 10% 
als que acreditin que formen 
part de famílies nombroses. En 

paral·lel, l’Ajuntament oferirà 
deu beques per quinzena, que 
cobriran el 100% del cost per a 
aquells infants i joves inscrits des 
dels Serveis Socials municipals 
perquè es troben en risc 
d’exclusió social. 

  Les activitats del Campus es faran al Complex Esportiu Municipal i a les platges  
de la vila. SHUTTERSTOCK
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A primers de juny van 
començar les obres de 
reurbanització del tram 

superior del carrer de la Ciutat de 
Sant Sebastià, entre els carrers de 
Fra Juníper Serra i de Roger de 
Llúria, just al davant del Complex 
Esportiu Municipal. També es van 
inciar els treballs per adequar 
com a bar un dels espais del 
conjunt.

> Reurbanització

La transformació d’aquest tram 
del carrer de la Ciutat de Sant 
Sebastià completarà la nova 
zona de vianants de l’entorn 
de l’equipament, ja que l’any 
passat es va reurbanitzar el 
tram del carrer de Roger de 
Llúria adjacent al nou pavelló 
esportiu. La intersecció entre 
aquesta via i el carrer de la 
Ciutat de Sant Sebastià té forma 
d’ela majúscula i està situada a 

l’entrada del Complex, de manera 
que la unificació dels dos trams 
d’aquests carrers com a zona 
de vianants genera una placeta, 
una mena de vestíbul exterior de 
l’equipament.

Les obres compten amb un 
pressupost de 122.778,94 
euros (IVA inclòs). Es preveu 
que durin fins a la tardor. Una 
de les transformacions més 
visibles serà la creació d’una 
plataforma única, elevada, 

per evitar el pas de vehicles 
i donar prioritat als vianants. 
Per tant, donarà continuïtat al 
paviment i l’anivellament que 
ja té el tram esmentat del carrer 
de Roger de Llúria. A més, es 
renova l’enllumenat i s’actua 
en l’enjardinament i l’arbrat. 
També s’instal·larà una estructura 
metàl·lica a la façana del pavelló 
encarada al carrer de la Ciutat de 
Sant Sebastià. Servirà de suport 
per a plantes enfiladisses, amb la 
intenció que cobreixin el mur. Per 
fer les obres cal retirar dos arbres, 
que seran trasplantats en un altre 
indret. Aquesta reurbanització 
ha estat adjudicada a l’empresa 
Catalana d’Infraestructures i 
Serveis Associats, SL.

> Nou bar

Just al vèrtex de la nova placeta 
en forma d’ela majúscula, a 
l’entrada del Complex Esportiu, 
hi ha un annex que connecta el 
pavelló nou amb l’antic i la piscina 
coberta. És on hi ha ubicat el 
local on també aquesta setmana 
comencen obres; en aquest cas, 
per adequar-lo com a bar. Tindrà 
una superfície de 89,24 metres 
quadrats.

Estarà orientat cap a aquesta 
placeta, on podrà instal·lar una 
terrassa, ja que comptarà amb 
una entrada independent des 
de l’exterior. Aquest projecte 
compta amb un pressupost 
de 98.427,7 (IVA inclòs). Es 
preveu que també finalitzi a la 
tardor. El duu a terme l’empresa 
Construmat Pinalba, SLU.

En definitiva, aquestes obres 
culminaran l’ampliació del 
Complex Esportiu Municipal i la 
millora del seu entorn, després 
que el març del 2019 s’inaugurés 
el pavelló nou d’aquest 
equipament. 

 RECTA FINAL

 ESPAI PER A VIANANTS

Les obres, que es preveu 

que finalitzaran a la tardor, 

culminaran l’ampliació del 

Complex Esportiu Municipal i la 

millora del seu entorn 

La reurbanització de l’entorn 
inclou elements per donar 
prioritat als vianants 
així com la renovació de 
l’enllumenat  
i l’enjardinament

En marxa les obres per enllestir la zona de vianants 
del Complex Esportiu
En paral·lel, es realitzen els treballs per adequar el local que acollirà el bar  
de l’equipament

 El bar estarà ubicat entre el pavelló nou i la piscina coberta. AJUNTAMENT

 Aquesta és la nova zona de vianants de l’entorn de l’equipament. AJUNTAMENT
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Aquests treballs s’han dut a terme seguint les mesures necessàries per prevenir contagis de la COVID-19.

Durant els mesos de 
maig i juny s’estan 
fent diverses feines de 

millora i manteniment al parc de 
Vallmora. Algunes s’havien hagut 
d’ajornar a causa del confinament 
decretat per fer front a la crisi de 
salut pública provocada per la 
pandèmia de la COVID-19.

Una part dels treballs ja s’han dut 
a terme, amb personal propi de 

les brigades municipals, incloent-
hi persones contractades 
amb plans d’ocupació. 
Addicionalment, s’ha encarregat 
la creació d’una escala de fusta a 
un proveïdor extern. Serveix per 
facilitar que els nens i les nenes 

pugin amb facilitat un desnivell 
força pronunciat, on s’ubica un 
dels tobogans del parc. La creació 
d’aquesta escala ha suposat una 
inversió de 4.075 euros.

Pel que fa als treballs realitzats 
amb personal propi, inclouen 
la desbrossada de franges de 
vegetació adjacents als camins, 
així com la neteja i la sega d’alguns 
prats i la retirada de males herbes. 
Això s’ha fet de manera selectiva, 
per tal de preservar l’estat natural 
de la vegetació i la seva funció 
ecològica. També s’han recollit 
deixalles i s’ha fet una neteja 
general del parc, a més de reparar 
algunes fuites d’aigua detectades a 
la xarxa de reg.

Les feines de jardineria han 
consistit a reposar plantes i 

arbustos, esporgar, recuperar les 
cobertes vegetals dels tobogans, 
retirar manualment les males 
herbes dels talussos i netejar els 
parterres. També s’ha enllestit la 
reparació de la xarxa de reg, que 
s’ha reprogramat per adaptar-la al 
clima estiuenc. 

Actuacions de millora al parc de Vallmora

El carrer de Cuba, accessible per a persones  
amb mobilitat reduïda

 NETEJA GENERAL

S’han recollit deixalles, s’ha 

fet una neteja general del 

parc i s’han reparat algunes 

fuites d’aigua detectades a 

la xarxa de reg 

  Una nova escala de fusta facilita als 
infants l’accés fins a un tobogan. 
AJUNTAMENT

  També s'hi han dut a terme diverses 
tasques de jardineria. AJUNTAMENT

La connexió entre el carrer de 
Cuba, el passeig de Prat de la 
Riba i els habitatges d’aquest 

indret ja és accessible per a 
persones amb mobilitat reduïda. 
L’actuació va quedar suspesa 
pel coronavirus i les darreres 
intervencions (la instal·lació de 

baranes i l’enjardinament del 
parterre) es van reprendre a 
primers de maig.

Les obres, que es van iniciar a 
final de 2019, tenen per finalitat 
culminar la connexió del carrer 
de Cuba amb el passatge per a 

  La rampa connecta el carrer de Cuba amb el passatge que es troba a sobre  
de la Baixada al Port. AJUNTAMENT

 La instal·lació de baranes i l’enjardinament del parterre van culminar l’obra. AJUNTAMENT 

vianants que connecta el carrer 
de Sant Felip i el passeig de Prat 
de la Riba, és a dir, just per sobre 
de la Baixada al Port.

La inversió total de l’Ajuntament 
per obrir aquest carrer i fer-
hi la rampa per millorar-ne 

l’accessibilitat ha estat de 
82.675,25 euros (IVA inclòs). 
Ha inclòs l’enderroc del mur, la 
construcció de la rampa i altres 
accions complementàries. 
Les obres es van adjudicar a 
l’empresa Catalana de Treballs i 
Obres, SL. 
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Podeu seguir l’actualitat municipal a les comunitats 
virtuals de l’Ajuntament i donant-vos d'alta al butlletí 

digital L'actualitat del Masnou a www.elmasnou.cat

Les fotos
que més
agraden a
les xarxes

Imatges del record Pregunta freqüent

Piulades més vistes

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat  (17-05-2020)
#ElMasnou forma part de la regió sanitària metropolitana nord 
de Barcelona.
Per tant, a partir del dilluns 18 de maig, entra en la fase 0 
avançada de desconfinament.
Quins canvis hi ha?
Consulteu aquest fil de @gencat, on es resumeixen els principals 
canvis.

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat  (18-05-2020)
L’Ajuntament comença un segon repartiment de #mascaretes a 
les llars d’#elMasnou.
Se n’entregarà una per a cadascuna de les persones 
empadronades a l’habitatge (a excepció dels menors de 3 
anys, per als quals no és recomanable) i s’acompanyarà de les 
recomanacions per fer-ne un ús correcte.

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (20-05-2020)
Ahir es va produir un incident amb un porc senglar a #elMasnou.
Aquests animals s’acosten cada vegada més als nuclis urbans 
i l’increment de la seva presència darrerament es deu al 
confinament.
Llegiu la notícia i seguiu les #recomanacions. 

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat  (23-05-2020)
Si feu #esport individual o sortiu a #passejar amb la unitat 
familiar?, recordeu seguir les indicacions i criteris d’accés al 
passeig, la platja i els parcs i jardins d’#elMasnou.
Avís: La platja està oberta per passejar-hi, no per estendre-hi  
la tovallola i banyar-se. 

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat  (26-05-2020)
“Queda’t al Masnou” és, des de fa anys, el reclam perquè la gent 
d’#elMasnou consumeixi al poble; un reclam que ara és més 
necessari que mai.
Donem suport al #comerç i la #cultura de #proximitat!
Vídeo: youtu.be/q36rPhjt2hc

Què passarà amb l’arbrat de l’av. de Joan XXIII que es veurà 
afectat per la construcció dels pisos?

Ja s’han trasplantat un total de set arbres: quatre plàtans (Platanus 
hispanica), un fals pebrer (Schinus molle), un arbre de l’amor (Cercis 
siliquastrum) i una alzina (Quercus ilex). S’han replantat en altres 
zones verdes del Masnou, la majoria a la zona que queda al final del 
carrer de la Pollacra Goleta Constança. El cost del trasplantament 
l’ha assumit l’empresa constructora.
 
A la parcel·la de les obres hi queden quatre alzines que en principi 
no es veuran afectades per la construcció dels pisos.

Públic assegut a les cadires de 
l’envelat de la Festa Major vers 
l’any 1920. L’envelat es feia al pati 
del Casino i s’hi feien balls durant 
tres vespres des del dia de Sant 
Pere. Alguns anys també es feia als 
jardins de Can Cases, al costat de La 
Calàndria. S’hi ballaven balls com el 
vals, el tango, el one-step, el pericon, 
la polca, el foxtrot o el xotis.

Autor: Manuel Sendra i Domènech.
Procedència: Arxiu Municipal del 
Masnou, fons municipal, fotografia 
4797.

El Masnou se suma a la campanya  
“Arxivem la COVID-19”
Amb aquesta iniciativa, els arxius públics 
s’obren a recollir els testimonis per poder 
disposar, de cara al futur, d’una memòria social 
directament construïda per la ciutadania, i no 
només per la documentació administrativa i 
dels mitjans de comunicació. És per això que 
es recorda a la població que el seu material 
pot ser molt útil per a les generacions futures, 
que a través de la documentació cedida 
podran conèixer la realitat viscuda durant 
la pandèmia del coronavirus al poble. Es 
recullen documents analògics i digitals, textos 
personals, fotografies, vídeos, testimonis orals 
en àudios, etc., documents creats per vosaltres 
i vinculats al municipi. 
 
Per a més informació: www.elmasnou.cat / 
arxiu@elmasnou.cat. 
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PUNT DE TROBADA

El Masnou celebra el Dia Mundial del Medi Ambient
Els nous residus arran de la crisi sanitària, protagonistes

El Masnou va celebrar el Dia Mundial del Medi Ambient (5 de juny) 
amb un còmic en què es relacionen els nous residus generats 
per la ciutadania arran de la crisi sanitària (guants i mascaretes) 

amb l’impacte que poden tenir en el medi (en aquest cas, marí) si no es 
gestionen correctament.

També es va aprofitar l’efemèride per recordar alguns consells pràctics 
de reducció i reciclatge de residus, i d’altres per estalviar energia i 
reduir-ne el consum i la factura.

On llencem els elements de protecció de la COVID-19?
Aprofitem per recordar-vos la importància de reduir, reutilitzar i reciclar 
els residus que generem. Amb la COVID-19, s’han generat residus nous 
que són els que fem servir com a mesures de protecció. Però, a quin 
contenidor va cada element de protecció?

Rebuig (tapat i amb bossa de plàstic)
•  Mascaretes
•  Guants de làtex o de nitril
•  Ulleres protectores
•  Pantalles protectores (si són grosses, a la deixalleria)
•  Trossos de paper de vàter o mocadors d’un sol ús utilitzats  
per mocar-se

Contenidor groc
•  Ampolletes de solucions hidroalcohòliques

Si teniu més dubtes, al portal www.residuonvas.cat hi trobareu on 
va cada residu, quin tractament rep i en quin nou producte es pot 
convertir.
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 MIREIA CUXART

Mandie Iveson 

Investigadora

El seu camp de recerca és 
interdisciplinari  
i inclou gènere, discursos 
de nacionalisme, ideologies 
lingüístiques i moviments 
socials.

Un dels premis de Crítica Serra 
d’Or 2020 que ha atorgat 
recentment la revista del 
mateix nom i que tenen un 
prestigi reconegut ha estat per 
a ella. El seu treball guardonat 
Language attitudes, national 
identity and migration in 
Catalonia: What the women 
have to say inclou el testimoni 
de diverses masnovines. A 
part d’aquesta monografia, 
també ha publicat: Gendered 
dimensions of Catalan 
nationalism and identity 
construction on Twitter 
(2017) i Tweeting the Nation: 
The Online Construction of 
Symbolic Boundaries in the 
Catalan Independence Process 
(2019).

Llicenciada en Llengua 
Anglesa i Lingüística per la 
Universitat de Roehampton 
(Londres), també té un màster 
en Mètodes de Recerca 
Social per la London School 
of Economics and Political 
Science i un doctorat en 
Lingüística. Encara que 
recentment ha estat a 
Anglaterra finalitzant la 
seva recerca a la Universitat 
de Brighton i la publicació 
del llibre guardonat, viu al 
Masnou des de l’any 2002, on 
han crescut els seus fills.

Entre els seus propers 
projectes, està contribuint a 
una col·lecció editada sobre 
el vincle entre globalització, 
secessionisme i llengua a 
Catalunya, que es publicarà 
cap a finals d’any.
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ENTREVISTA

La seva tesi doctoral s’ha 
convertit en un llibre 
mereixedor del Premi Crítica 
Serra d’Or 2020 a la secció 
d’Estudis Catalans. Com va 
sorgir la idea d’aquest estudi i 
quins eren els seus interessos 
en aquesta investigació?
La veritat és que la idea va sorgir 
un dia d’estiu a la platja d’Ocata. 
Però, en realitat, la idea s’havia 
anat formant des de la primera 
vegada que vaig visitar Catalunya 
a finals dels anys vuitanta amb 
el meu marit, que era català. Ha 
estat una mica com una etnografia 
de llarga durada, on he intentat 
arribar a entendre la complexitat 
de la relació entre llengua, nació i 
identitat a Catalunya.

Com de relacionats estan 
el llenguatge, la nació i la 
identitat?
Aquest és el tema fonamental 
del llibre i cadascun d’aquests 
conceptes són molt complexos i 
difícils de sintetitzar. L’enfocament 
de la recerca són tres generacions 
de dones, i una de les eines 
interpretatives principals és el 
concepte de la interseccionalitat, 
que reconeix que no hi ha cap 
grup de dones homogènies. 
Aquests dos mètodes consideren 
la interconnexió d’identitats 
múltiples (per exemple classe 
social, edat, sexualitat o ètnia).  
Les identitats no són fixes, sinó que 
se’n construeixen diverses durant 
diferents èpoques de la vida.

Es pot argumentar que la 
llengua és un dels factors més 
importants a l’hora de definir 
la identitat nacional, i connecta 
i apodera una comunitat. La 
llengua i la repressió que han 
patit els catalans són temes que 

Fins a quin punt les dones 
utilitzen el català en les seves 
pràctiques socials quotidianes 
per construir identitats de 
gènere i nacionalitat? I quin és 
el paper que té avui el català 
en la definició de les identitats 
de les dones?
Crec que hi ha dos punts que cal 
subratllar en aquestes qüestions. 
La llengua catalana és un símbol 
d’autenticitat, en el sentit que 
expressa la naturalesa de la 
comunitat. Però també és una 
eina important per a la integració 
i l’educació, i les iniciatives 
d’immersió lingüística tenen 
un paper prioritari. Hi ha una 
comprensió de la importància de 
la interculturalitat que se centra 
en la interacció entre diverses 
formes de diversitat, per exemple 
la llengua, la religió i la cultura.
Un altre tema destacat respecte 
a la dona i la nació és que les 

no es poden separar. Aquests 
temes estan interrelacionats i 
demostren les complexitats de la 
societat catalana al segle xxi; no 
es pot reduir a una sola qüestió 
sobre llengua sense considerar 
molts altres elements que la 
determinen.

Part de les entrevistes de 
l’estudi es van fer a dones 
del Masnou que narren la 
dictadura franquista i la 
transició a la democràcia. 
Quin és el tret  singular i 
característic que va veure en 
aquestes masnovines?
La seva resolució, la seva 
determinació. Les narratives de 
renovació i esperança al principi 
de la transició eren inspiradores. 
Com a comunitat, hi havia un 
veritable desig de treballar tots 
junts per un mateix objectiu.

En concret al Masnou, durant 
el franquisme, què es va 
fer per preservar la llengua 
catalana?
Històricament, la dona ha estat 
símbol de la nació i el seu rol 
com a base de la nació, com a 
cuidadora i educadora, segueix 
la narrativa tradicional de 
gènere. Al Masnou, les dones es 
van convertir en les guardianes 
i reproductores de la cultura i 
llengua catalana. També em van 
explicar com les professores, 
als col·legis, havien subvertit la 
proscripció lingüística donant les 
classes en català. Però els homes 
també tenien un paper en la 
preservació de la llengua a la llar.

A la portada del llibre s’hi 
poden veure treballadores de 
Cal Soberano. Les dones de 
les fàbriques de tèxtil van ser 
cabdals per al naixement d’un 
discurs feminista?
No vaig aconseguir entrevistar-
me amb les dones que 
treballaven a Cal Soberano, però 
se sap que les dones van tenir un 
rol molt important en la formació 
de sindicats, com La Constància, 
per  impulsar la igualtat de salari o 
reducció de jornada.

dones han acceptat que sí que hi 
ha canvis en el seu rol tradicional, 
però que elles encara tenen el 
paper principal de cuidadores, i 
conciliar la vida laboral i familiar 
és un repte. Argumenten que 
és necessari tenir més dones en 
posicions de poder i parlen de la 
lluita de ser visibles en els àmbits 
públics i polítics.

Per què ho va centrar en la 
dona? Hem parlat i parlem 
diferent que els homes?
Vaig utilitzar com a mètode 
de recerca la història oral. La 
pràctica feminista d’aquest 
mètode pot demostrar que 
la interpretació de les dones 
d’esdeveniments és diferent 
que la dels homes o que 
pot qüestionar la narrativa 
hegemònica. Les dones van 
protagonitzar un moment molt 
rellevant en la història recent 
del país quant a la preservació 
de la llengua. Les seves veus, 
no sempre sentides, també 
determinen la representació 
històrica. Ha estat un privilegi 
comptar amb la col·laboració 
de les dones del Masnou i 
escoltar les històries de les 
seves vides. 

“La llengua és un dels factors 
més importants a l’hora  
de definir la identitat nacional,  
i connecta i apodera  
una comunitat”

“Durant el franquisme,  
al Masnou, les dones es van 
convertir en les guardianes  
i reproductores de la cultura  
i llengua catalana” 
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Com és habitual, aquesta secció ofereix l’opinió dels diversos grups municipals que formen el consistori. Als sis grups 
municipals se'ls dedica el mateix espai i se’ls demana un text amb les mateixes característiques. Aquí es publica el que 
cada portaveu municipal ha fet arribar al Departament de Comunicació.

Sílvia Folch
Portaveu del Grup 
Municipal d’ERC-AM

Neus Villarrubia
Portaveu 
del Grup Municipal 
de FEM MASNOU

Monika  
González
Regidora del Grup 
Municipal del PSC

Mirada cap a la reactivació econòmica i 
social del Masnou

El mes de març del 2020 serà recordat 
per la severitat d’una crisi sanitària sense 
precedents que ha colpejat i trastornat, 
en major o menor mesura, el nostre dia a 
dia. Una crisi sanitària que ha deixat greus 
conseqüències personals, econòmiques, 
socials i laborals en moltes llars del nostre 
municipi.

Els dies immediatament posteriors al 
Decret d’alarma calia donar respostes 
urgents a les noves situacions que 
s’anaven produint, i la reacció de 
l’Equip de Govern d’ERC-AM no es va fer 
esperar, amb la posada en marxa d’un 
conjunt de setanta mesures. Un cop 
passat el sotrac inicial, toca reflexionar, 
detectar, identificar i posar solucions als 
desequilibris i les problemàtiques que la 
crisi sanitària ha fet aflorar, i cal treballar 
per la reactivació socioeconòmica del 
nostre municipi. 

Al Ple del mes d’abril es va aprovar per 
majoria el Decàleg per a la recuperació 
dels municipis de Catalunya elaborat 
per l’ACM i el FMC, i d’aquest acord es 
desprèn, d’una banda, la necessitat 
d’adaptar l’acció de govern a la realitat 
actual i, per tant, de complir el Pla 
d’actuació municipal del mandat 

2019-2023; i de l’altra, neix la proposta 
de Decàleg per a la governabilitat que 
l’Equip de Govern ERC-AM ha presentat 
als grups de l’oposició amb l’objectiu 
d’assolir un acord global i unànime 
per encarar de forma conjunta la crisi 
sanitària i la reactivació econòmica i 
social del nostre municipi. I alhora que 
hem estès la mà als grups de l’oposició, i 
també hem obert un procés participatiu 
per debatre’l, a través dels òrgans de 
participació municipals, altres grups 
de debat, entitats i la ciutadania no 
organitzada, mitjançant un canal 
d’aportacions en línia. 

L’atenció als col·lectius més vulnerables 
i la reactivació de l’economia prenen 
una importància cabdal i són uns dels 
pilars sobre els quals s’assenten els deus 
eixos del Decàleg, on s’incorpora una 
visió integral i local de les polítiques 

de promoció de la salut comunitària, 
amb nous serveis i més recursos per 
a les contingències socials, impulsant 
polítiques per a l’habitatge digne, 
creant mecanismes de suport, formació 
i col·laboració amb el teixit productiu, 
apostant per més formació i més 
educació, amb suport a la cultura, 
l’esport i el teixit associatiu, entre 
d’altres... 

Però no podem deixar de mirar aquest 
futur amb certa tristor i lamentant 
profundament les vides que ens han 
deixat, i des d’aquí volem expressar el 
nostre més sentit condol als familiars 
i amics dels masnovins i masnovines 
que ja no estan entre nosaltres, i a 
ells dedicarem tots els esforços, per 
sortint-ne reforçats i treballar per un nou 
Masnou millor.

L’essència del que realment és 
important

Aquests dies he reflexionat sobre 
els darrers moments viscuts. M’he 
aturat a pensar en tot el que he 
vist i escoltat. Una de les coses 
que m’han quedat gravades a 
la ment i al cor és, parafrasejant 
el Victor Küppers, saber que “el 
més important de la vida és que 
el més important sigui el més 
important”.

Sí, sí, ho han llegit bé. Si s’analitza 
una mica la frase i t’atures a pensar-
hi, té molt, no, més ben dit, té tot el 
significat.

Ens emmirallem en altres cultures, 
societats i evolucions per créixer. 
Volem fer el que fa l’altre, pensem 
que això també es un copia i 
enganxa. Compte que també pots 
retallar…

Deixeu-m’he dir que aquest cop 
ningú no havia tret una bola 
predictiva ni cap vareta màgica de 
solucions. Avui, estem aprenent 
cada dia i tots els avenços que fem 
són, en part, una petita aventura. 
Les persones tornen a brillar, l’ésser 
humà es torna a sentir útil i amb 

valor, ha ressorgit el sentiment de 
pertinença col·lectiva, la solidaritat 
entre totes, en la plena igualtat.

És per això que us vull fer una breu 
reflexió. Ens hem trobat en mans 
dels serveis bàsics essencials i 
majoritàriament públics. Ens hem 
trobat en mans de serveis públics 
de qualitat i per a tothom, malgrat 
les retallades econòmiques, la fuga 
de personal qualificat, la precarietat 
laboral i la manca d’empatia.
Així doncs, no podrà ningú dir-nos 
que les i els treballadors públics no 
hem fet res per pal·liar i ajudar en 
les conseqüències devastadores 
d’aquesta pandèmia. Moltes i 
molts ens hi hem deixat la pell i les 

mans, mentre el tren de la vida se li 
escapava a més d’una persona. 

Per favor, quan tot això acabi, 
gravem totes i tots a les nostres 
ments i pells que el col·lectiu 
és important i el que més farà 
per a tothom. Deixem-nos de 
separatismes, parlem ja “de l’avui 
per a tu i demà per a mi”. És la suma 
d’aquests petits detalls, les petites 
coses, que sempre farà que “el 
més important de la vida és que 
el més important sigui el més 
important”.

Per la teva salut, per la de tots, per la 
nostra salut i el nostre planeta.

Cuida’m i cuida’t!

Un pla sense rumb

Ara que estem començant a sortir al carrer, 
a retrobar-nos amb els nostres familiars i 
amics, a normalitzar mínimament les nostres 
vides, ens adonem que, de l’emergència 
sanitària generada per la COVID-19, hem 
passat a l’emergència social, amb les cues 
de persones demanant menjar com a 
símptoma de la greu situació que tot just 
acaba de començar. El Masnou no escapa 

a aquesta situació i les dades parlen per si 
soles. Serveis Socials ha obert 130 nous 
expedients, Creu Roja ha hagut de reforçar 
el dispositiu del Centre d’Aliments de La 
Sitja amb el repartiment de 100 targetes 
precarregades, Càritas ajuda setmanalment 
desenes de famílies en l’adquisició 
d’aliments o en el pagament del lloguer, i 
la Xarxa Popular d’Aliments abasteix més 
d’un centenar de persones del poble.

En aquest context, és prioritari que els 
ajuntaments, coneixedors directes de les 
necessitats dels seus ciutadans, elaborin 
plans locals de reactivació social i 
econòmica. En un terreny desconegut com 
en el que estem entrant, estem d’acord 
que ens cal un pla, un mapa, però també 
ens cal una brúixola per saber cap a on 
volem anar.  Aquesta brúixola hauria de ser 

la ciutadania, que coneix millor que ningú 
les necessitats del poble. Vam plantejar, 
conjuntament amb la gran majoria de 
grups del Ple, una proposta per aconseguir 
que el Pla de reactivació econòmica i social 
impulsat pel Govern comptés amb una 
àmplia participació ciutadana, a partir de 
deu taules sectorials i d’un Ple extraordinari 
on es pogués debatre en profunditat. 
Lamentablement, el Govern d’Esquerra 
Republicana no escolta gaire ni 
l’oposició ni la ciutadania i pretén aprovar 
un pla tan complex com aquest en un mes i 
sense pràcticament participació ciutadana.

Des de Fem Masnou pensem que el Govern 
municipal encara és a temps de rectificar, 
adoptant mesures que abracin el treball 
comunitari i la justícia social. En aquest 

camí, sempre ens trobaran disposats a 
col·laborar.

ERC, PSC i Ciutadans bloquegen una 
rebaixa de sous de la classe política
Des que Jaume Oliveras va entrar al Govern 
municipal, l’any 2011, la factura de la 
classe política masnovina no ha fet més 
que pujar. El Govern del Masnou actual 
té deu persones d’Esquerra Republicana 
dedicades professionalment a la política, 
xifra que contrasta amb les cinc que tenia 
tot el Govern 2007-2011. El nostre grup va 
presentar al Ple una proposta per rebaixar, 
temporalment, els sous i les dietes de la 
classe política masnovina mentre duri la 
crisi social i sanitària, però el Govern va 
trobar suport en el PSC i Ciutadans per 
bloquejar la proposta. Un govern sense 
rumb clar, però amb les butxaques plenes.  

TRIBUNA POLÍTICA
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Meritxell Blanch
Regidora  
del Grup Municipal 
de  JxCAT - Units

Desitgem que estigueu bé i que de nou 
puguem gaudir d’aquells espais que 
facilitin la retrobada, tot mantenint 
les mesures preventives per al bé de 
tothom. I us citem a l’acte d’homenatge 
i record per a totes les víctimes de la 
COVID-19 (11/7/20). DEP.

#Consens
La crisi ens sacseja de nou. És una altra 
oportunitat de canvi per enfortir la 

política al servei de les persones. 
D’entrada, s’han esmerçat esforços 
prenent mesures d’emergència per 
tal que les persones més vulnerables 
quedessin ateses. Però la feina ingent 
ha de continuar, reactivant l’activitat i 
redefinint el futur. Caldrà diàleg, entesa 
i capacitat d’escolta. Un futur que 
es dibuixa a partir d’un context que 
requereix solucions excepcionals en 
la presa de decisions que fugin de 
visions partidistes.

Per això, el 13 de maig vam enviar un 
document de 25 pàgines, Proposta per 
a un ampli consens a la vila, en què, 
entre altres coses, proposàvem una 
taula de diàleg en la qual participés 
una representació àmplia dels diversos 
actors econòmics, socials i polítics. 
Aquesta demanda va ser rebutjada en 
el darrer Ple ordinari de maig, perquè 
justament el Govern se la va fer seva, 

anul·lant la nostra moció i apropiant-
se-la com a iniciativa pròpia. Tanmateix, 
ara és l’hora de la unitat, l’entesa com 
a instrument per arribar a un acord 
ampli per al bé comú.

#Reactivació
Pensàvem que el consens col·lectiu 
afavoriria un pla de reactivació 
econòmica i social, coherent i concret, 
que prioritzés les mesures post-COVID. 
En aquest escenari, pensàvem que tots 
els partits oferirien les seves propostes i 
que es debatrien en un espai participatiu 
més enllà de la política. I amb aquest 
anhel vam oferir les nostres propostes 
en el document esmentat. Al cap de 
15 dies teníem la resposta del Govern 
amb un pla titulat Al Masnou, vencem 
la COVID-19. Tots els partits menys 
ERC i PSC vam demanar un procés 
de participació diferent, que tingués 
l’esperit de la taula de diàleg. Què 

us penseu que va passar? Sí, va ser 
rebutjat de nou. Nosaltres, el 3 de juny, 
vam efectuar esmenes al document 
i veurem si ara la postura del Govern 
canvia. Per què no es pot assumir el 
risc de concretar accions que no siguin 
pròpies del Govern en un context de 
crisi? No podem valorar la governança 
compartida i arribar a solucions 
multilaterals de manera consensuada?

#RetemComptesAlaCiutadania
Esperem els vostres comentaris a través 
dels nostres canals: 
Whatsapp 632·488·654 
FB/IG/Twitter: juntsxcatmasnou 
Adreça electrònica: jxcatmasnou@
elmasnou.cat
+info: unitspelmasnou.cat

Frans Avilés
Portaveu del Grup 
Municipal de Cs

Grup Municipal 
de la CUP 
el Masnou-Alternativa 
Municipalista

Cuando tener razón no te gusta

En mi escrito publicado en el Masnou 
Viu de febrero de 2020 (página 27 
http://elmasnou.cat/media/repository/
masnou_viu_revista/masnou_viu_118_
febrer_2020_ok.pdf ) lanzaba las 
siguientes preguntas:

“¿Qué más tiene que pasar para que la 
Direcció General d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència entienda que Masnou NO 
puede seguir acogiendo a tantos “menas”? 
Que esperan, ¿lamentar una desgracia 
mayor? 

¿A qué espera nuestro alcalde para exigir 
al conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, 
el Sr. Chakir El Homrani, que es de su mismo 
partido, que cumpla con sus propias 
directivas y reduzca a la mitad el número de 
menores tutelados en el albergue?
¿Cree el gobierno de Masnou que 
mirando a otro lado, los problemas se 
solucionarán solos?”

Lamentablemente ahora ya sabemos 
qué más tenía que pasar, incluso la 
cifra de lo que ha pasado: 70 delitos 
cometidos por exmenas en Masnou 
en los últimos tres meses (casi a uno 
diario); grupos altamente violentos 
que atemorizan a nuestros vecinos 
y se ríen de nuestra policía local y 
mossos; y, sobretodo, gran sensación 
de inseguridad e impotencia por buena 
parte de nuestros vecinos, que no 
tienen por qué sufrirlas.

Pues bien, ahora sí que el Gobierno 
municipal habla de desmantelar el 
centro de menas que hay en el antiguo 
albergue. Buena decisión, aunque llega 
tarde, muy tarde. 

Está claro que el centro de menas ha sido 
un fracaso. ¿Qué clase de contenidos se les 
enseña a los menores que cuando llegan 
a la mayoría de edad, muchos se dedican 
a delinquir y atemorizar a los vecinos que 
los han acogido?  ¿Les han enseñado 
los valores de nuestra democracia? ¿Les 
han enseñado que en España hombres 
y mujeres son iguales? Me temo que 
simplemente les han entretenido 
esperando a que llegaran a la mayoría de 
edad para deshacerse de ellos. 
Algunos ya advertimos desde el inicio lo 
inapropiado de acogerlos de esta forma, 
aunque, lejos de hacernos caso, nos 
tildaron de racistas. A mí me dan igual 
estas críticas gratuitas (van incluidas 

con el sueldo), pero ahora pienso en 
todos aquellos vecinos que también lo 
advirtieron y que lo único que recibieron 
fueron insultos y desprecio. Recuerdo la 
manifestación pacífica y espontánea en 
la que muchos vecinos se concentraron 
a las puertas del Ayuntamiento y del 
Albergue para exigir seguridad, y como 
la respuesta del Gobierno fue criticarlos 
por considerarlos racistas e iniciar 
acciones judiciales contra alguno de 
los manifestantes. Y veo a diario como 
se ataca a ciudadanos en las redes 
sociales cuando se manifiestan en 
contra de seguir permitiendo que los 
menas y exmenas campen a sus anchas 
por el pueblo cometiendo delitos. A 
todos ellos, el Gobierno municipal les 
debe una disculpa, una gran y sincera 
disculpa, aunque lamentablemente, no se 
producirá, porque hacerlo, sería reconocer 
un grave error.

Tanquem la paradeta? Col·lectivitzem!
Tancar la paradeta. Això és el que 
han hagut de fer moltes empreses i 
autònomes per l’enèsima crisi econòmica. 
El drama és majúscul i l’impacte a les 
famílies de la classe treballadora encara 
està per veure, però s’augura una crisi 
sense precedents que només la solidaritat 
de classe ens ajudarà a frenar.

Fa pocs dies va saltar la notícia del 
tancament de la planta de NISSAN a la 
Zona Franca. Un exemple més que la 

crisi ja l’estem pagant les treballadores. 
Quan les coses van mal dades, les grans 
companyies deslocalitzen, marxen 
del territori, després d’haver rebut 
quantitats ingents de diners públics. El 
capitalisme, sistemàticament, privatitza 
els beneficis i socialitza les pèrdues cap a 
les treballadores i l’erari públic.

Cal tornar a proposar mesures 
econòmiques des d’una perspectiva 
social i solidària, i en clau 
transformadora. 

1)  Cal avançar cap a formes de propietat 
no privada: comunal, cooperativa i 
municipal.

2)  Cal desenvolupar processos productius 
que no siguin explotadors, patriarcals ni 
espoliadors de la natura.

3)  Cal establir mecanismes de 
redistribució basats en el dret a una 
vida plena.

4)  Cal establir mecanismes de presa de 
decisions democràtics, no jeràrquics ni 
despòtics.

5)  Cal implementar i reconstruir un 
sistema de valors implicats en aquest 
procés de transformació.

I tot això, a parer nostre, des d’una 
perspectiva socialista (digueu-li 
llibertària, humanista, social...) que ha 
de tenir en compte que per a aquesta 
transformació cal: 
 
1)  la propietat social dels mitjans de 

producció (que el poble controli i 
mani sobre la producció),

2)  la producció organitzada per 
les treballadores (que les 
treballadores s’impliquin i 
s’organitzin),

3)  la satisfacció de les necessitats i els 
objectius socials (la vida per davant 
del capital, dels diners).

Així doncs, l’expropiació o nacionalització 
de la NISSAN, com també la de molts altres 
sectors estratègics o no, seria un gran 
avenç justament en el camí de canviar 
maneres de fer i funcionar. Nacionalitzar-
la i a continuació que la gestionés una 
assemblea de treballadors i treballadores, 
no gestors liberals de l’Administració.

#RecuperemSobiranies 
#QueNoEnsRobinLaVida 
#LaVidaAbansQueElCapital

Podeu consultar el text sencer al blog de la 
CUP El Masnou: www.formiga.cat

Twitter: @cupmasnou
Facebook: @cupmasnou
Instagram: @cupmasnou
Telegram: t.me/cupmasnou
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AGENDA. Del 19 de juny al 19 de juliol de 2020

JUNY
FINS AL 30 DE JUNY
Lloc: en línia i, excepcionalment, 
presencial
Preinscripció a l’Escola de 
Persones Adultes: del 15 al 30 
de juny
Cal sol·licitar la preinscripció 
i aportar la documentació 
necessària a través del correu 
electrònic, enviant un missatge 
a l’adreça cfam@elmasnou.cat. 
S’hi ha d’incloure el formulari de 
preinscripció i altres documents. 
Tot plegat es detalla a la pàgina 
web del CFPAM que trobareu 
a www.elmasnou.cat, on es pot 
consultar l’oferta formativa del 
centre i altres informacions.
Només s’admetran 
preinscripcions presencials de les 
persones que no tinguin mitjans 
per fer la sol·licitud a través del 
correu electrònic. A més, és 
imprescindible que demanin 
cita prèvia, trucant al número de 
telèfon 93 557 18 82 o enviant 
un missatge a la mateixa adreça 
electrònica (cfam@elmasnou.cat). 
Les preinscripcions presencials 
també es faran entre el 15 i el 
30 de juny, el dia i l’hora que es 
concertin. 
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou

DEL DISSABTE 27  
AL DILLUNS 29
Lloc: en línia
Festa Major
Es farà una programació televisiva 
en línia i per xarxes socials per 
recordar i continuar difonent 
l’esperit de la Festa Major. Per 
a més informació, consulteu la 
pàgina 17 d’aquest butlletí. 
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou

JULIOL
DIJOUS 9
De 18.30 a 20.30 h
Lloc: per concretar
Camins segurs: marxa 
exploratòria
Quins aspectes es poden millorar 
perquè les dones se sentin més 
segures en el seu entorn quotidià, 

tant de dia com de nit? Participa 
en un dels dos itineraris previstos 
i aporta-hi les teves propostes.
La participació s’ajustarà al que 
estableixi la normativa per a la 
fase de desescalada corresponent 
a la data de l’activitat.
Per a més informacions i 
inscripcions: igualtat@elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou

DISSABTE 11
20 h
Lloc: parc de Vallmora
Acte d’homenatge i record  
a les víctimes de la COVID-19
L’acte comptarà amb la 
participació d’actors, músics 
i altres personalitats del 
Masnou que col·laboraran 
desinteressadament amb motiu 
d’aquest reconeixement.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou 

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

Horari de la deixalleria mòbil 
De dimarts a dissabte, de 9.30 a 
13 h i de 16 a 19 h. Diumenges, de 
10 a 13.30 h. Dilluns, tancat. 

Ubicacions de la  
deixalleria mòbil 
Juny
Del 16 al 21: Torrent Can Gaio
Dia 30: Pau Casals
Juliol
De l’1 al 5: Pau Casals
Del 14 al 19: Aparcament 
d’Amadeu I
Del 28 al 31: Torrent Can Gaio

Bonificacions 
De 6 a 9 vegades: 10% 
de descompte en la taxa 
d’escombraries de l’any anterior. 
A partir de 10 vegades: 20% 
de descompte en la taxa 
d’escombraries de l’any anterior. 

Avís: gairebé totes les activitats previstes al Masnou per a aquestes dates s’han vist suspeses a causa de la crisi sanitària de la COVID-19.

ACTIVITATS CONTINUADES DE LES ENTITATS

Són diverses les entitats del Masnou que organitzen una programació estable 
d’activitats al llarg del curs. Les podreu trobar en detall a l’espai de l’agenda de  
www.elmasnou.cat. A causa de la situació actual, moltes han suspès la seva activitat. 
Contacteu directament amb l’entitat per a més detalls.

EXPOSICIÓ PÚBLICA

•  Aprovació inicial de la modificació parcial de les Bases específiques reguladores 
de la concessió de subvencions per al foment de l’economia local, la consolidació 
del teixit productiu i l’impuls del mercat de treball, a atorgar pel procediment de 
concurrència competitiva. Fins al 21 de juliol. 

•  Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la 
taxa per ocupació de terrenys d’ús públic per afegir-hi una disposició transitòria, 
aplicable als aprofitaments autoritzats per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb 
taules i cadires amb finalitat lucrativa regulats a l’apartat A) de l’article 5è, aprovat pel 
Ple de 21 de maig de 2020. Fins al 14 de juliol.

•  Aprovació inicial de l’expedient número 13_2020 i 14 _2020 de Modificació per 
transferències de crèdit. Fins al 19 de juny.

•  Aprovació inicial de la modificació de la Base 33 “Subvencions nominatives atorgades 
per procediment directe de les Bases d’execució del pressupost activitats estiu”.  
Fins al 19 de juny.

•  Aprovació inicial de la modificació de la Base 33 “Subvencions nominatives 
atorgades per procediment directe de les Bases d’execució del pressupost a l’ajut 
esportiu”. Fins al 23 de juny.

•  Aprovació inicial de les bases específiques reguladores de la concessió de 
subvencions a agents culturals locals i entitats sense ànim de lucre afectats per 
les mesures derivades de l’estat d’alarma decretat amb motiu de la crisi sanitària 
ocasionada per la COVID-19. Fins al 22 de juny.

•  Aprovació inicial de l’establiment dels serveis d’intervenció socioeducatiu no 
residencial per a infants i adolescents en risc i llurs famílies (SIS). Fins al 15 de juliol. 

•  Aprovació inicial de la modificació del Reglament del Centre d’Empreses Casa 
del Marquès, arran de la situació creada per la crisi sanitària de la COVID-19. Fins 
al 25 de juny.

•  Projecte bàsic i executiu d’ordenació i millora del Camí del Mig com a camí rural al 
Masnou. Fins al 15 de juliol de 2020.

•   Projecte executiu de les obres d’ampliació de la llar d’infants municipal Sol Solet del 
Masnou. Fins al 15 de juliol de 2020.

•  Aprovació inicial de les bases dels Premis Literaris Goleta i Bergantí, narrativa i 
poesia catalanes. Fins al 3 de juliol de 2020.

SERVEI FARMACÈUTIC DE GUÀRDIES DEL MASNOU

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

1
RIERA

2
VIAMAR

3
FÀBREGAS

4
DOMÍNGUEZ

5
AYMAR

6
OCATA

7
OCATA

8
FÀBREGAS

9
VIAMAR

10
DOMÍNGUEZ

11
AYMAR

12
OCATA

13
RIERA

14
RIERA

15
VIAMAR

16
AYMAR

17
RIERA

18
OCATA

19
VIAMAR

20
DOMÍNGUEZ

21
DOMÍNGUEZ

22
23

AYMAR
24

AYMAR
25

RIERA
26

DOMÍNGUEZ
27

VIAMAR
28

VIAMAR
29

RIERA
30

OCATA

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

JUNY

JULIOL
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