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Deixem enrere les festes de Nadal i l’any 2022. Hem pogut celebrar unes festes amb 
plena normalitat, i molt especialment la Cavalcada de Reis d’enguany, que, com la 
de l’any passat, ha tingut una part del recorregut per l’actual N-II. Malgrat això, cal 

continuar amb tot el que hem après d’aquesta llarga pandèmia i posar la salut com una 
de les principals prioritats de les polítiques públiques. 

Iniciem un any amb el desplegament del pressupost aprovat el novembre passat per a 
aquest any 2023. Aquests mesos continuarem tirant endavant totes aquelles obres i millores 
pendents en l’espai públic: al carrer de Rafael de Casanova, a Can Mandri, als jardins del 
Mil·lenari, a l’espai del davant del Cementiri i altres obres compromeses en els pressupostos 
municipals. Enguany també podrem augmentar les intervencions puntuals de millora de 
voreres i accessibilitat. També iniciem l’any amb les noves programacions culturals: el primer 
trimestre de l’Espai Escènic Iago Pericot i la programació anual d’arts visuals.

Comencem el 2023 amb el procés que portarà a l’adjudicació dels habitatges de 
protecció oficial de la plaça de l’U d’Octubre (antiga Caserna). La promoció de protecció 
oficial de la plaça Nova de les Dones del Tèxtil, per part de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, sembla que es podrà reprendre ben aviat. Però més preocupant és el 
retard que ja porta la de l’INCASOL per part de la Generalitat de Catalunya. El Govern 
municipal ha dissenyat una política de construcció d’habitatge de protecció oficial, 
adreçada als masnovins i masnovines, basant-se en una distribució més equitativa en 
el nostre territori. Ara iniciarem els preparatius per a les noves promocions del carrer de 
Montevideo, Pau Casals i Almeria. 

Espero i desitjo que tots els masnovins i masnovines tinguem un molt bon any 2023. 
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El 10 de gener es va 
obrir la programació 
de cites prèvies per 

inscriure’s com a sol·licitant 
dels habitatges protegits 
(HPO) que s’estan construint 
a la plaça de l’U d’Octubre i 
que s’adjudicaran en règim 
de compra. No n’hi haurà 
de lloguer. S’atorgaran un 
total de 38 habitatges, de 
diferents mides (entre 34 i 72 
metres quadrats). Tots tenen 
plaça de garatge, ubicada als 
mateixos dos edificis d’aquesta 
promoció. A més d’aquests 38 
habitatges que s’adjudicaran, 
n’hi ha dos més que seran 
adquirits per l’Ajuntament.

Les persones interessades 
a participar en aquest 
procés d’adjudicació han 
de lliurar la sol·licitud de 
manera presencial, amb la 
documentació requerida, el 
dia i l’hora concertats. Les cites 
es programaran entre el 23 
de gener i el 3 de març. Vegeu 
la pàgina següent (pàg. 5) 
d’aquesta revista per saber on 
s’ha de presentar la sol·licitud i 
com demanar cita prèvia.

> Requisits i sorteig
Per participar en aquest procés 
d’adjudicació és imprescindible 
haver-se inscrit prèviament al 
Registre de Sol·licitants d’HPO 
de Catalunya i que la inscripció 
sigui vigent en el moment de 
lliurar la sol·licitud. De fet, s’ha 
de presentar acompanyada 
d’una còpia de la inscripció al 
Registre de Sol·licitants d’HPO 
de Catalunya. Es pot trucar a 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
(OAC) de l’Ajuntament del 

Masnou (93 557 17 77) per 
saber si es té la inscripció vigent 
al Registre de Sol·licitants 
d’HPO de Catalunya. Per obtenir 
una còpia d’aquest document, 
cal presentar una instància 
electrònica (www.elmasnou.
cat/tramit-i-gestions), o bé 
demanar-la presencialment, 
a l’OAC, sense necessitat de 
demanar cita prèvia. 

Les persones que compleixin 
els requisits passaran a 
formar part de les llistes de 
sol·licitants. Tindran prioritat 
les que resideixin al Masnou 
i hi estiguin empadronades 
els últims tres anys de manera 
ininterrompuda o les que hi 
hagin estat empadronades tres 
anys seguits durant els últims 
quinze. A continuació d’aquest 

establirà l’ordre d’adjudicació. 
Després, i un cop acreditats 
els requisits i la documentació 
presentada, se citaran les 
persones sol·licitants seguint el 
resultat del sorteig per tal que 
escullin un habitatge. S’iniciarà 
el procés amb les persones de 
la llista B. Es continuarà amb les 
de la C i es culminarà amb les de 
la A. En paral·lel a aquest ordre 
d’adjudicació, s’aplicaran els 
criteris de priorització esmentats 
anteriorment, vinculats a 
l’empadronament al Masnou i al 
fet de treballar-hi o no.

> Àrea Metropolitana de 
Barcelona
Aquesta promoció és fruit de 
la col·laboració entre l’Institut 
Metropolità de Promoció de Sòl 
i Gestió Patrimonial (IMPSOL), 
de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB), i l’Ajuntament 
del Masnou. La pàgina de la 
promoció d’HPO U d’Octubre 
del web de l’AMB conté més 
informació, com la llista de 
pisos disponibles i els preus 
de cada un. Properament, s’hi 
anirà afegint altra informació 
rellevant sobre aquesta 
promoció.  

S’obre el procés d’adjudicació dels habitatges 
protegits de la plaça de l’U d’Octubre

El 3 de març és la data límit per presentar les sol·licituds, però cal demanar cita prèvia 
perquè s’han de lliurar presencialment

La pàgina web www.elmasnou.cat/hpo-u-octubre dona accés a tots els continguts.

grup, es prioritzaran les que no 
hi estan empadronades però 
treballen des de fa almenys 
tres anys en una empresa 
ubicada al municipi. La resta de 
sol·licitants aniran després.
Es crearan tres llistes de 
sol·licitants, que són les 
següents:

> Llista A
Contingent general (30 
habitatges)

> Llista B
Persones amb mobilitat reduïda 
(2 habitatges)

> Llista C 
Famílies monoparentals, 
persones discapacitades amb 
un grau igual o superior al 33 % 
i sense necessitat d’habitatge 
adaptat i víctimes de violència 
de gènere (6 habitatges)

Un cop totes tres llistes siguin 
definitives, s’ordenaran 
alfabèticament i s’atorgarà 
un número a cada sol·licitant. 
Es farà un sorteig públic que 
determinarà el número que 

EN PORTADA

   PRIORITZACIÓ

S'estableixen criteris 
de prioritat vinculats 
a l'empadronament al 
Masnou i al fet de treballar 
en una empresa del 
municipi durant un mínim 
de tres anys

   La construcció dels dos blocs està força avançada. DOMÈNEC CANO

  Recreació de l'interior d'un  
dels pisos. AMB

http://www.elmasnou.cat/tramit-i-gestions
http://www.elmasnou.cat/tramit-i-gestions
http://www.elmasnou.cat/hpo-u-octubre
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Pla estratègic de subvencions per als exercicis 2023 i 
2024.

12
ERC i PSC

9
Fem Masnou,  
JxCAT-Units, Cs i CUP

Commemoració any Nativitat Yarza Planas.
19 
ERC, Fem Masnou, PSC, 
JxCAT-Units i CUP

2 
Cs

Reconeixement extrajudicial de crèdit 3/2022 de 
despeses d’exercicis anteriors amb càrrec a l’exercici 
2022.

12 
ERC i PSC

9 
Fem Masnou,  
JxCAT-Units, Cs i CUP

Compte justificatiu corresponent a l’assignació 
econòmica del Grup Municipal de JxCAT-Units  
del 2021 i reconeixement de l’assignació del 2022. 

17 
ERC, PSC, JxCAT-Units i Cs

4 
Fem Masnou i CUP

Compte justificatiu corresponent a l’assignació 
econòmica del Grup Municipal de Fem Masnou 
del 2021 i reconeixement de l’assignació del 2022.

20 
ERC, Fem Masnou, PSC, 
JxCAT-Units i Cs

1 
CUP

Modificació de la delegació de funcions de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres 
ingressos de dret públic local a favor de la Diputació  
de Barcelona.

12 
ERC i PSC

3 
Cs i CUP

6 
Fem Masnou  
i JxCAT-Units

Massa salarial del personal laboral 2022. 
16 
ERC, Fem Masnou, PSC 
i CUP

5 
JxCAT-Units i Cs

Compatibilitat de l’empleat 753. 17 
ERC, PSC, JxCAT-Units i Cs

4 
Fem Masnou i CUP

Calendari de sessions ordinàries del Ple  
i de la Comissió Informativa per al 2023  
(fins al maig).

UNANIMITAT

Adhesió al Conveni marc de col·laboració  
de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya  
(Catalonia SOC).

18 
ERC, PSC, JxCAT-Units, Cs 
i CUP

3 
Fem Masnou

Primer pacte municipal per un Masnou lliure de 
violències masclistes i LGTBIQ-fòbia. UNANIMITAT

Declaració municipal del Masnou Municipi LGTBIQ+ 
friendly.

19 
ERC, Fem Masnou, PSC, 
JxCAT-Units i CUP

2 
Cs

Aprovació inicial de les bases específiques  
reguladores de la subvenció extraordinària  
a famílies amb infants nascuts el 2020 escolaritzats  
a I2 en llars d’infants privades autoritzades per la 
Generalitat de Catalunya.

18 
ERC, PSC, JxCAT-Units, Cs 
i CUP

3 
Fem Masnou

Conveni entre la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat 
del Transport Metropolità, l’Ajuntament del Masnou 
i l’Empresa Casas, SA per a la millora dels serveis de 
transport públic de viatgers urbà i interurbà, exercici 
2023.

12 
ERC i PSC

5 
JxCAT-Units i Cs

4 
Fem Masnou i CUP

Memòria econòmica i autorització del pagament a 
Serveis Urbans del Masnou, Empresa Municipal,  
SL (SUMEM).

13 
ERC, PSC i CUP

7 
Fem Masnou,  
JxCAT-Units i Cs

Moció presentada per Cs per a la implementació  
d’un programa que permeti descartar la presència  
de gas radó al terme municipal i perquè, en cas que  
se’n confirmi la presència, s’adoptin les mesures  
adequades per minimitzar-ne l’impacte en la salut  
de la població.

UNANIMITAT

Declaració institucional presentada pel PSC i  ERC  
per reforçar la lluita contra la violència de gènere  
i promoure el primer Pacte Municipal per un  
Masnou Lliure de Violències Masclistes  
i LGTBIQ-fòbia.

UNANIMITAT
*Aprovada a la Junta  
de Portaveus.

INSTITUCIONAL
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* No s’inclouen els punts de l’ordre del dia del Ple que són de pur tràmit o en què no hi ha votacions. 
* Quan el total de vots no suma 21 significa que no hi eren presents tots els regidors i regidores.
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Nous ajuts per als infants nascuts el 2020  
i escolaritzats en escoles bressol privades 
El Ple aprova aquestes subvencions municipals per pal·liar el fet que el nombre de places 
públiques no cobreix la demanda total

INSTITUCIONAL

Els ciutadans i ciutadanes 
de la Unió Europea que 
no tenen la nacionalitat 

espanyola però que estan 
empadronats al Masnou 
podran votar en les eleccions 
municipals del 28 de maig 
del 2023 si s’inscriuen al cens 
electoral. 

La data límit per fer aquest 
tràmit és el 30 de gener del 
2023. Es pot fer per Internet, 

a l’apartat “Cens electoral” 
del web de l’Institut Nacional 
d’Estadística (www.ine.es), a 
l’Ajuntament del Masnou o 
per correu postal (si es rep una 
comunicació de la delegació 
provincial de l’oficina del cens 
electoral). Es pot demanar 
més informació trucant als 
números de telèfon 93 557 
17 77 (Ajuntament), 900 343 
232 (INE) i 012 (Generalitat de 
Catalunya). 

El 30 de gener és l’últim 
dia perquè els ciutadans 
i ciutadanes de la UE 
s’inscriguin per votar  
a les municipals

El darrer Ple municipal de 
l’any, que es va celebrar el 
22 de desembre, va aprovar 

les bases de la nova subvenció 
extraordinària que s’atorgarà a les 
famílies amb infants nascuts l’any 
2020, empadronats al Masnou i 
escolaritzats als grups d’I2 (infantil 2) 
de llars d’infants privades autoritzades 
per la Generalitat de Catalunya. La 
proposta va prosperar amb 18 vots a 
favor, de l’Equip de Govern (ERC i PSC), 
JxCAT-Units, Cs i la CUP, i 3 abstencions, 
de Fem Masnou.

Aquests ajuts busquen “facilitar 
l’escolarització al curs d’infantil 
2 de tots els infants del Masnou, 
atorgant una subvenció a les 
famílies que els han escolaritzat en 
escoles bressol privades”, segons va 
explicar Cristina Ramos, regidora 
d’Educació, en proposar aquesta 
mesura al Ple. “L’objectiu principal 
—continuava— és acompanyar 
en el procés per fer universal el 
servei d’infantil 2, perquè se’n 
puguin beneficiar totes les famílies 
que, per diferents motius, com la 
manca de places públiques, no 
han pogut accedir a les escoles 
bressol municipals”. D’aquesta 
manera, l’Ajuntament pal·lia el 
greuge que han pogut sentir les 
famílies que no s’han beneficiat 
de la gratuïtat de l’escolarització 
al curs d’I2 en escoles bressol 
públiques, instaurada en aquest 
curs 2022-2023 per la Generalitat de 
Catalunya.

La convocatòria per sol·licitar els ajuts 
s’anunciarà properament, un cop 
es completi el tràmit administratiu. 
Cada família rebrà, com a màxim, una 
subvenció de 800 euros per infant i 
curs, en el cas que l’infant hagi estat 
matriculat els deu mesos del curs 
2022-2023 (de setembre a juny). És 
a dir, l’import que rebrà cada infant 
anirà lligat al nombre de mesos 
escolaritzat. L’Ajuntament ha previst 
una despesa màxima total de 41.000 
euros, atenent el nombre d’infants 
empadronats al Masnou i nascuts el 
2020, tot descomptant els que estan 
matriculats a les escoles bressol 
municipals.

Neus Villarrubia, portaveu de Fem 
Masnou, va manifestar que el seu 
grup es decantava per l’abstenció 
per tal de no “bloquejar” l’aprovació 
d’aquests ajuts, “que poden 
repercutir en moltes famílies que 
no han pogut anar a la pública 

per manca de places”, i mostrar 
alhora el seu desacord amb unes 
“subvencions electoralistes que 
no resolen els problemes de fons”. 
“Creiem que la situació demanava 
consensos amb l’oposició i no 
fer les coses de pressa i corrent 
per veure si just abans de les 
eleccions municipals hi ha famílies 
que reben un xec signat per 
l’alcalde”, va denunciar. De fet, la 
portaveu va fer un paral·lelisme 
amb la gratuïtat anunciada per 
la Generalitat de Catalunya a les 
escoles bressol públiques, titllant-la 
també d’electoralista: “Ni serà gratuïta 
per a tothom ni ho pagarà tot la 
Generalitat, perquè bona part del 
cost l’han d’assumir els municipis”. En 
resum, la regidora va concloure que 
“cal treballar per la universalització 
real de l’educació en l’etapa de 0 a 3 
anys, més escoles bressol públiques i 
la possibilitat d’integrar les privades a 
la xarxa pública”.

Mireia Noy, portaveu de la CUP, tot 
i votar a favor de la nova subvenció, 
va fer crítiques molt semblants a les 
expressades per Villarrubia pel que 
fa a l’escassetat de places públiques. 
“En tindrem més —avançava—, però 
haurem de preveure una ampliació 
[dels centres actuals] o la construcció 
d’una altra escola bressol”. “Estem 
molt a favor d’universalitzar la 
subvenció, però trobem a faltar la 
progressivitat, de manera que qui 
necessiti més, rebi més”, i també va 
demanar “que l’Equip de Govern 
treballi per aprovar subvencions que 
tinguin en compte la renda de les 
persones sol·licitants”.

En el torn de resposta, la regidora 
d’Educació va matisar que “les 
famílies en situació de vulnerabilitat 

reben ajuts socials directes [...]; amb 
aquestes bases el que pretenem 
és arribar a la universalitat”. “Per 
desgràcia, no podem crear places 
noves de manera immediata”, va 
lamentar, si bé va puntualitzar 
que “ja s’està treballant per 
ampliar l’Escola Bressol Sol Solet”. 
També va incidir en el fet que 
l’Ajuntament manté converses 
amb les treballadores de les 
escoles bressol municipals per dur 
a terme els projectes “de manera 
conjunta”. Com a context, val la 
pena assenyalar que l’Ajuntament 
ha recuperat la gestió directa de 

les dues escoles bressol municipals 
aquest curs 2022-2023, després 
que ho aprovés inicialment el Ple 
del 19 de novembre del 2021 i, de 
manera definitiva, en resoldre les 
al·legacions presentades, a la sessió 
plenària del 17 de febrer del 2022. 

EXPOSICIÓ PÚBLICA
Aprovació inicial de 
les bases específiques 
reguladores de la subvenció 
extraordinària a famílies 
amb infants nascuts el 
2020 escolaritzats a I2 en 
llars d’infants privades 
autoritzades per la 
Generalitat de Catalunya. 
Del 13 de gener al 23 de 
febrer del 2023.

Crònica sencera

   Captura de pantalla de la retransmissió en directe de la sessió. YOUTUBE

http://www.ine.es
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Es reurbanitza el carrer de Rafael Casanova
El carrer està tallat al trànsit, fins que es completi l’actuació, a principis d’abril

A mitjans de desembre 
van començar les 
obres per reurbanitzar 

el carrer de Rafael Casanova, 
al nucli antic del Masnou. El 
carrer està completament 
tallat al trànsit de vehicles, 
en tota la seva extensió i fins 
que acabi la reurbanització, 
previsiblement, a principis 
d’abril. A més, puntualment cal 
tallar també al trànsit al carrer 
de Sant Pere, però només quan 
ho requereixen els treballs 
de renovació de les xarxes 
soterrades que proporcionen 
serveis i subministraments 
als edificis del carrer de Rafael 
Casanova. Això és degut 
al fet que un carrer és la 
prolongació de l’altre. A més, 
i mentre durin les obres, els 
guals del de Rafael Casanova 

han quedat fora de servei. Per 
aquest motiu, diversos veïns i 
veïnes han acceptat les places 
d’aparcament del port i del 
Mercat Vell que l’Ajuntament els 
ha ofert.

Amb la reurbanització es 
reforma íntegrament aquest 
carrer. Serà de plataforma única, 
amb prioritat per a vianants, si 
bé forma part d’un sector del 
nucli antic on l’accés és exclusiu 
per als vehicles del veïnat i altres 
d’autoritzats. L’actuació inclou la renovació completa de la 

xarxa d’abastament d’aigua i del 
clavegueram. També s’hi millora 
l’enllumenat públic, ja que s’hi 
afegiran tres fanals nous i se’n 
renovaran totes les llumeneres, 
que seran de tecnologia LED. 
En canvi, es mantindrà el 
cablejat actual, aeri, de la llum 

i de les telecomunicacions, 
però es podrà soterrar més 
endavant, perquè el projecte 
inclou aquesta previsió. Tot 
plegat suposa una inversió per 
a l’Ajuntament de 391.622,20 
euros (IVA inclòs). Els treballs 
s’han adjudicat a l’empresa B28 
Construccions SL. 

ESPAI PÚBLIC

Ja estan en marxa les 
obres per reformar el 
carrer de Can Mandri, un 

passatge per a vianants que 
creua l’illa d’edificis residencials 
delimitada pels carrers dels 
Ametllers, de la Pollacra 
Goleta Constança, de Terol i de 
Montserrat Roig, al barri del 
Masnou Alt. En aquesta mateixa 
illa es troba el Casal de Gent 
Gran de Can Mandri.

Quan finalitzi la reforma es 
guanyarà una nova placeta a 
l’extrem més proper al carrer 
de la Pollacra Goleta Constança, 
on ara hi ha un petit descampat. 
Des d’aquí i fins a l’altre extrem, 
es renovarà íntegrament el 
paviment del passatge, que 
quedarà flanquejat per una 
nova jardinera. Continuarà sent 

d’ús exclusiu per a vianants, si 
bé podran entrar-hi vehicles de 
serveis i emergències. L’actuació 
es completarà amb la instal·lació 
d’enllumenat nou i d’una xarxa 
de reg. També es millorarà el 
desguàs de les aigües pluvials i 
s’hi renovarà l’arbrat.

Les obres, que van arrencar 
a mitjans de desembre, 
duraran quatre mesos, 
aproximadament. L’Ajuntament 
ha adjudicat el projecte a 
l’empresa Catalana de Treballs 

i Obres, SL, amb un pressupost 
de 204.694,49 (IVA inclòs). 
L’actuació en aquesta illa 
residencial és possible gràcies 
a la modificació feta al Pla 
general d’ordenació urbanística 
del Masnou (PGOUM) a petició 

del veïnat. Abans d’això, 
l’interior de l’illa era una 
propietat privada, adscrita als 
edificis que conté. Ara és espai 
públic, cosa que permet que el 
consistori pugui intervenir-hi i 
mantenir-lo. 

Es reforma el carrer de Can Mandri
És un passatge per a vianants que creua una illa residencial del Masnou Alt

   Es preveu enllestir l'actuació en quatre mesos. RAÜL ANDREU

  REMODELACIÓ

   PROPIETAT PÚBLICA

Serà un carrer de 
plataforma única, amb 
prioritat per als vianants, i 
se'n renova el clavegueram 
i la xarxa d'aigua

L'Ajuntament pot 
intervernir-hi perquè es 
va canviar la titularitat 
d'aquest espai, de privada 
a municipal

   El carrer es troba al nucli antic. CEDIDA
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A principis de gener 
van finalitzar els 
treballs d’ampliació de 

l’skatepark (parc de patinatge) 
que es troba al carrer de Pau 
Casals. Ha guanyat 106 metres 
quadrats, que se sumen als 800 
metres que ja tenia, en una 
franja de terreny adjacent a la 
superfície original. 

També s’hi han incorporat 
nous elements per fer 
diferents trucs: un quarter de 
80 cm d’altura, un slappy, una 
manualera i un petit bank de 

40 cm d'alçària. L’Ajuntament 
ha destinat una inversió de 
29.919,33 euros (IVA inclòs) a 
l’ampliació i millora d’aquest 
equipament. El projecte 
d’ampliació, les obres i la 
instal·lació dels nous elements 
s’han adjudicat a l’empresa iO 
Skateparks & Ramps. 

Nous elements i més espai per als ‘skaters’

   MÉS TRUCS

S'hi han incorporat 
elements que permeten  
fer més acrobàcies    La pista es troba al Masnou Alt. RAÜL ANDREU

   Els treballs estan en marxa. RAÜL ANDREU

S’amplia la gatera municipal
La gestió de la instal·lació la duu a terme l’Associació Masnou Gats, amb el suport  
i la col·laboració de l’Ajuntament

A mitjans de desembre 
van començar els 
treballs per ampliar la 

gatera, que acull de manera 
temporal els felins que viuen a 
l’espai públic i que estan malalts, 
han estat abandonats o són 
cries nascudes en alguna de les 
22 colònies de gats que hi ha al 
Masnou. L’equipament es troba 
al sector de Voramar i ocupa una 
petita part d’una parcel·la de 
titularitat municipal.

La superfície total de la gatera 
existent és de prop de 450 m2 
entre la zona coberta on es 
resguarden els gats i la zona 
exterior on poden gaudir 
de l’aire lliure. L’obra preveu 
la col·locació d’una àmplia 
solera de formigó a la part 
davantera del terreny per fer-hi 
una coberta que inclourà una 
zona amb planxes metàl·liques 
per a l’aixopluc d’animals. 
Després de la intervenció, la 
part coberta, que actualment 
és de més de 100 m2, passarà 
a ampliar-se uns 20 m2 més. El 

nou tancament del recinte serà 
de malla d’acer. També quedarà 
tancat per dalt, amb reixat 
d’acer i malla i, la zona prevista 
per a l’aixopluc, amb xapa.

L’obra estarà enllestida d’aquí 
a tres o quatre mesos. Inclou 
l’ampliació de la porta del 
recinte perquè hi puguin 
accedir els vehicles de 

manteniment. També es dotarà 
de nous subministraments, 
amb una nova xarxa de 
sanejament i escomeses 
d’aigua i electricitat. La gestió 

de la gatera la duu a terme 
l’Associació Masnou Gats, amb 
el suport i la col·laboració de 
l’Ajuntament del Masnou. 
L’entitat, formada per 
voluntàries que protegeixen 
i cuiden els gats de carrer, 
treballa per controlar les 
colònies amb l’objectiu de 
disminuir el nombre de gats 
de carrer del municipi, evitant 
que es reprodueixin, alhora 
que els mantenen en bon 
estat sanitari i nutricional. El 
conveni de col·laboració entre 
ambdues parts per a l’any 2022 
va incloure una subvenció 
d’11.000 euros, aportada 
pel consistori. La millora del 
funcionament de les colònies 
de gats és un dels compromisos 
del Pla d’actuació municipal 
(PAM) del mandat 2019-2023. 

  VOLUNTARIAT

   REFUGI

Masnou Gats treballa per 
controlar les colònies i 
mantenir en bon estat els 
animals

Acull temporalment felins 
malalts o abandonats i 
les cries nascudes a les 
colònies del municipi 
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  La comitiva, davant la fàbrica de 
l'antiga DOGI. CEDIDA

El tancament recent 
de l’antiga fàbrica 
DOGI, pertanyent a 

Nextil Group, ha precipitat 
la necessitat de reordenar 
el sector del Camí del Mig i 
desenvolupar aquesta zona 
industrial del municipi amb 
l’objectiu de crear-hi nous 
llocs de treball. No es tracta 
únicament de revitalitzar la nau 
que ha deixat aquesta fàbrica, 
sinó també els terrenys propers, 
ara en desús, que conformen el 
conjunt del polígon.

Per posar fil a l’agulla, 
l’Ajuntament va sol·licitar una 
trobada amb la Generalitat de 

Catalunya que va tenir lloc el 
19 de desembre. Hi van assistir 
l’alcalde, Jaume Oliveras; el 
regidor d’Urbanisme, Ricard 
Plana; la regidora de Promoció 
Econòmica, Maria Llarás; el 
director general d’Indústria de 
la Generalitat, Oriol Alcoba; el 
subdirector general d’Inversió 
Industrial, Jordi Carbonell; i la 
gerent de l’Àrea de Projectes 
d’Inversió d’Acció, Dolors 
Paniagua. Abans, l’alcalde ja 
s'havia reunit amb l'aleshores 
directora general d’Indústria i 
actual consellera d'Economia i 
Hisenda, Natàlia Mas, i amb el 
conseller d’Empresa i Treball, 
Roger Torrent.

Trobada entre l’Ajuntament i la Generalitat  
per tractar el futur del polígon industrial  
del Camí del Mig
Entre altres temes, es va abordar la captació de nova indústria i d’inversors per crear nous 
llocs de treball

Entre els diversos temes 
tractats, es va parlar sobre la 
captació de nova indústria i 
d’inversors o l’oportunitat que 
suposen els terrenys de l’antiga 
DOGI i voltants, tant per la seva 

ubicació com per la futura 
construcció d’una entrada a 
l’autopista C-32 —prevista 
al projecte constructiu de 
pacificació de l’N-II— que 
haurà de facilitar la connexió 
amb Barcelona. L’existència 
de diferents propietaris dels 
terrenys que conformen el 
polígon del Camí del Mig 
(grans inversors, però també 
particulars) va ser un tema 
que es va explicar a la reunió 
per abordar la necessitat d’un 
consens a l’hora de plantejar 
qualsevol canvi urbanístic 
de la zona al Pla general 
d’ordenació urbana (PGOUM) 
actual. 

La segona setmana de gener 
van començar les obres per 
fer accessible el passatge 

de la Riera i millorar aquest espai 
públic. Els treballs inclouen 
l’eliminació de les barreres 
arquitectòniques que hi ha 
actualment i diverses actuacions 
en l’entorn. Com a resultat, la 
connexió entre el passatge de la 
Riera i el passeig del Bellresguard 
serà més adequada per als 
vianants. Així, es treuen les escales 
existents a l’inici del passatge de 
la Riera i s’aprofita per crear un 
nou recorregut per a vianants que 
unirà aquestes dues vies.

La intervenció també serveix 
per reorganitzar la zona 

d’estacionament de vehicles que 
es troba en aquest àmbit i per 
facilitar l’accés dels vianants a la 
riera d’Alella. D’una banda, l’espai 
d’aparcament s’ordenarà amb 
nous murs de gabions —formats 
per pedres— i s’aplanaran amb 
sauló els sotracs existents. De 
l’altra, es millora l’actual accés per 
a vianants que hi ha al final de 
l’aparcament i que permet arribar 
fins a la riera d’Alella amb unes 
escales que s’ajustaran a la nova 
topografia.

Alhora, l’actuació millorarà 
la qualitat urbana de l’espai. 
S’hi manté part de l’arbrat 
actual i s’hi incorporen noves 
zones verdes, on es plantaran 

arbustos de diferents espècies, 
a més de plantes amb floració 
de diferents colors. En aquesta 
zona també es trasplantaran 
els arbres afectats per les 
obres d’adaptació. Tot plegat 
es culmina amb la instal·lació 

de nou enllumenat i una 
nova xarxa de reg. La durada 
estimada dels treballs és 
d’uns dos mesos. Els executa 
l’empresa Construcciones 
Fertres SL, amb un pressupost 
de 138.560 euros (IVA inclòs). 

En marxa les obres per fer accessible  
el passatge de la Riera, al Bellresguard
S’aprofita per millorar el paisatge urbà de l’indret i reordenar l’espai d’aparcament

   L'espai es troba al davant de la Casa de la Marquès. CEDIDA
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CENTRE EDUCATIU DATA Telèfon Adreça electrònica

EBM LA BARQUETA 13 d’abril 93 540 96 54 labarqueta@elmasnou.cat

EBM SOL SOLET 14 d’abril 93 540 90 49 solsolet@elmasnou.cat

BAMBI Visites concertades amb cita prèvia a partir del 27 de març 93 540 82 52 bambi.masnou@hotmail.com

PETIT VAILET Visites concertades amb inscripció oberta tot l’any 93 555 57 11 info@petitvailet.com

CA LA RITA 25 de març amb cita prèvia 93 555 22 51 a8050193@xtec.cat

ESCOLA FERRER  
I GUÀRDIA

1 i 2 de febrer amb cita prèvia 93 555 81 67 a8039604@xtec.cat

INSTITUT ESCOLA  
LLUÍS MILLET

25 de febrer, de 10 a 13 h, i 28 de febrer, de 15 a 17 h 93 555 49 38 a8077393@xtec.cat

ESCOLA MARINADA
28 de febrer i 1 de març, en petits grups amb  
cita prèvia 93 540 31 84 a8043930@xtec.cat

ESCOLA OCATA
11 de febrer, de 10 a 13 h. Més informació al web  
de l’escola 93 555 18 24 a8020723@xtec.cat

ESCOLA ROSA SENSAT 27 de febrer, de 17 a 19 h 93 555 86 03 a8038031@xtec.cat

ESCOLA BERGANTÍ
25 de febrer, d’11 a 13 h. Jornada de portes obertes 
virtual a l’espai web de l’escola 93 555 49 50 esc-berganti@xtec.cat

ESCOLÀPIES EL MASNOU
4 de març, de 10 a 13 h. Visites personalitzades:  
93 540 31 36, correu electrònic o web.  93 540 31 36 info@escolapieselmasnou.org

INSTITUT MAREMAR

Portes obertes d’ESO:  
04/03/23 al matí (de 10.30 a 13 h)
07/03/23 a la tarda (de 16.45 a 18.45 h) 
Portes obertes de BAT: 
15/04/23 (de 10.30 a 13 h) 
Portes obertes de cicles: 
14/04/23 (de 18 a 20.30 h)

93 540 23 98 iesmaremar@xtec.cat

INSTITUT 
MEDITERRÀNIA

25 de febrer (data prioritària), de 10 a 13 h. Accés 
lliure (inscripció telemàtica per fer grups i gestionar 
l’aforament). 
1 de març, de 17 a 19 h. Inscripció prèvia a la pàgina web.

93 555 04 04 iesmediterrania@xtec.cat

Jornades de portes obertes, curs 2023-2024

mailto:labarqueta@elmasnou.cat
mailto:solsolet@elmasnou.cat
mailto:bambi.masnou@hotmail.com
mailto:info@petitvailet.com
mailto:a8050193@xtec.cat
mailto:a8039604@xtec.cat
mailto:a8077393@xtec.cat
mailto:a8043930@xtec.cat
mailto:a8020723@xtec.cat
mailto:a8038031@xtec.cat
mailto:esc-berganti@xtec.cat
mailto:info@escolapieselmasnou.org
mailto:iesmaremar@xtec.cat
mailto:iesmediterrania@xtec.cat
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El Consell Municipal d’Infants farà enguany  
propostes relatives a l’esport i la vida saludable
En l’edició d’aquest curs, hi participen els 226 alumnes de sisè de primària de totes les 
escoles del Masnou

Es pot consultar tota la 
informació d’altres edicions 

a www.elmasnou.cat/
consell-municipal-infants.

Ja ha començat la ronda de 
visites a l’Ajuntament dels 
alumnes que conformen 

el Consell Municipal d’Infants 
del curs 2022-2023. La van 
encetar els i les alumnes de sisè 
de primària de les escoles Ocata 
i Lluís Millet, l’11 de gener. En 
totes les visites, l’alumnat es 
reuneix amb l’alcalde, Jaume 
Oliveras, a la sala de plens 
municipal, que s’encarrega 
d’explicar-los aspectes com la 
història del municipi, les bases 
del sistema democràtic o el 
funcionament de l’Ajuntament. 
En les dues primeres sessions 
va estar acompanyat per altres 
membres de l’Equip de Govern: 
Maria Llaràs, quarta tinenta 
d’Alcaldia i coordinadora de 
l’Àrea de Comunitat i Persones; 
Cristina Ramos, regidora 
d’Educació, i Sergio González, 
regidor de Cicles de Vida.

Durant aquest curs són 226 els 
alumnes de sisè de primària de 
totes les escoles del Masnou 
els que participen en el 
Consell Municipal d’Infants. 
Les visites formen part del 
projecte que es va presentar 
als centres educatius l’octubre 
passat. Llavors, l’alumnat va 

prioritzar cinc temes d’interès 
per treballar durant el curs 
2022-2023: el civisme, la lluita 
contra el canvi climàtic, la 
cultura popular i les festes, la 
igualtat entre homes i dones 
i la diversitat, i l’esport i la 
vida saludable. Aquest darrer, 
l’esport i la vida saludable, 
va ser l’escollit per l’alumnat, 
amb un 45,3 % dels vots, per 

ser el tema central del Consell 
d’Infants d’enguany.

Després de les visites de totes 
les escoles a l’Ajuntament, que 
s’estenen durant el gener i el 
febrer, començaran a treballar 
propostes concretes relacionades 
amb el tema triat, per, finalment, 

celebrar una sessió plenària 
en què s’escollirà una única 
proposta, que serà la que el 
Consell d’Infants traslladarà a 
l’Ajuntament perquè n’estudiï 
la viabilitat i, si és el cas, la 
faci efectiva. En paral·lel a 
l’elaboració de les propostes, 
els infants també elegiran els 
dos companys o companyes 
de cada classe que defensaran 
la proposta del seu grup al ple 
del Consell. S’ha de celebrar 
el 3 de maig a l’Espai Escènic. 
És el primer cop que es farà en 
aquest equipament, un lloc 
que permet donar cabuda a tot 
l’alumnat de sisè de primària, 
de manera que podran seguir la 
sessió en directe i donar suport 
als seus representants. 

   L'alumnat de l'Escola Bergantí ja ha fet també la visita a l'Ajuntament. 
DOMÈNEC CANO

   DECISIONS

   SESSIÓ PLENÀRIA

Els i les estudiants van 
escollir el tema seleccionat 
entre cinc opcions

Els i les representants  
de cada aula defensaran la 
proposta del seu grup al ple 
del Consell, que es farà  
el 3 de maig

http://www.elmasnou.cat/consell-municipal-infants
http://www.elmasnou.cat/consell-municipal-infants
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Benvinguts, nadons!

El diumenge 15 de gener va tenir lloc la 30a Trobada de 
Nadons, que es fa cada any per donar la benvinguda als 
masnovins i masnovines nascuts l’any anterior, en aquest 

cas, el 2022. S'hi van reunir una quarantena de nadons, una 
bona representació dels 147 que van néixer durant l'any passat, 
acompanyats dels seus pares, les seves mares i altres familiars. La 
imatge s’enviarà a tots els participants. La fotografia és de Xavi 
Cardona. Estudi Santielena ha estat qui ha organitzat la trobada 
d’enguany, amb la col·laboració de l’Ajuntament del Masnou. 

El servei de taxi a demanda, 
que es va instaurar a 
primers d’any al Masnou, 

ha tingut una molt bona 
acollida. Així ho reflecteixen les 
dades del darrer informe que ha 
fet l’Associació de Municipis per 
la Mobilitat i el Transport Urbà 
(AMTU). Indica, entre d’altres 
aspectes, que després dels 
deu primers mesos de servei 
la corba de creixement sembla 
estabilitzar-se a l’entorn dels 90-
100 serveis mensuals.

Aquest servei de transport 
públic, que poden utilitzar les 
persones residents al municipi 
de 65 anys o més i també 
les que acreditin un grau de 
discapacitat igual o superior 
al 33 %, ha tingut més de 70 
usuaris i usuàries des de la 
seva posada en marxa, i ha 
assolit uns 700 desplaçaments. 
Entre 15 i 20 persones utilitzen 
el servei unes 5 vegades al 
mes cadascuna, segons es 
desprèn de les dades. L’objectiu 
d’aquest servei, engegat 
per l’Ajuntament amb la 
col·laboració de taxistes locals 
i l’Associació de Municipis per 
la Mobilitat i el Transport Urbà 
(AMTU), és garantir el dret a la 
mobilitat d’aquests col·lectius, 
complementant la xarxa de 
transport públic i facilitant 
l’accés a serveis i equipaments.
El perfil majoritari que fa ús 
d’aquest servei és un home de 
més de 65 anys i amb algun 
tipus de discapacitat. L’informe 
també analitza la distribució 
dels serveis per franja horària 
i indica que gairebé la meitat 
dels desplaçaments s’han fet 

durant el matí. Un 39 % dels 
viatges s’han fet a la tarda. La 
franja del migdia representa 
només un 12 % del total. Els 
dies de la setmana amb més 
activitat han estat els dimecres 
i els dilluns, que aglutinen el 
35 % i el 24 % del total dels 
serveis, respectivament. Les 
parades principals durant 
aquests mesos de servei tenen 
com a origen o destí els CAP 
i altres centres mèdics, les 
residències de gent gran i el 
Complex Esportiu. Els dos 
mesos amb més nombre de 
serveis efectuats van ser maig i 
setembre, en què es va superar 
el centenar de desplaçaments.

Quant a la gestió del serveis 
realitzats, un 82 % dels viatges 
sol·licitats des de la implantació 
s’ha realitzat satisfactòriament 
i el nombre d’incidències s’ha 
anat reduint considerablement. 
La major part va tenir lloc 
durant els primers mesos, per 
desconeixement del correcte 
funcionament del servei.

Es consolida el taxi a demanda 
La iniciativa compleix deu mesos de funcionament amb una mitjana d’entre 90 i 100 
serveis mensuals

> Com es pot utilitzar?

El taxi a demanda funciona de 
dilluns a divendres laborables, 
de 7 a 20 h. S’ha de reservar amb 
antelació, trucant al número de 
telèfon 900 69 65 66, de dilluns 
a divendres laborables, entre les 
8 i les 20 h. Com a mínim s’ha de 
sol·licitar abans de les 15 h del 
dia anterior al desplaçament 
demandat.

La persona usuària ha d’abonar 
2 euros per desplaçament. Si 
s’utilitza el servei de manera 

compartida, cal pagar aquesta 
mateixa quantitat per cada 
passatger o passatgera. 

L’Ajuntament subvenciona 
la part del cost dels trajectes 
que no queda satisfeta amb 
l’aportació dels usuaris o 
usuàries. Només es pot 
utilitzar per a desplaçaments 
circumscrits al terme municipal 
del Masnou i que tinguin 
l’origen o el final en algun 
dels indrets detallats al web 
www.elmasnou.cat/taxi-a-
demanda. 

   SERVEI PÚBLIC

   RESERVES

S'adreça a persones  
de 65 anys o més i a les  
que tinguin un grau  
de discapacitat igual  
o superior al 33 %

S’ha de sol·licitar amb 
antelació, trucant al  
900 69 65 66, de dilluns a 
divendres laborables, entre 
les 8 i les 20 h

http://www.elmasnou.cat/taxi-a-demanda
http://www.elmasnou.cat/taxi-a-demanda
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NADAL

Un dels moments més 
esperats pels infants, 
la visita dels Reis 

d’Orient, va cloure el cicle 
festiu per celebrar el Nadal 
al Masnou. Centenars de 
persones van viure de ben 
a prop la cavalcada, que va 
tornar a despertar la il·lusió de 
grans i petits.

La cavalcada va ser el colofó 
d’unes festes nadalenques 
amb una agenda d’activitats 
ben farcida des de primers 
de desembre. La fira de 
restauració i comerç local 
va donar la benvinguda al 
Nadal el cap de setmana del 
10 i 11 de desembre, perquè 
les famílies poguessin fer les 
primeres compres i encàrrecs 
per a les festes nadalenques 

El Nadal al Masnou deixa imatges de postal
Recull fotogràfic d’alguns dels actes que s’han dut a terme durant aquestes festes 

   La cavalcada, un dels moments àlgids del Nadal. RAMON BOADELLA

mentre gaudien d’una bona 
varietat d’activitats. El Nadal al 
Masnou també va comptar amb 
un pessebre, un tió gegant, 
una xocolatada popular amb 
cantada de nadales, i un caldo 

i una festa solidària, entre 
d’altres. 

També s’hi van concentrar 
diversos actes de caràcter 
cultural, com els de dansa El 

trencanous i El Nadal es felicita... 
ballant!, l’exposició del concurs 
fotogràfic a l’Instagram 
#aiguaalmasnou2022 o la 
representació d’una versió 
masnovina del “Cant de 
la Sibil·la”. El Nadalem va 
tancar l’any amb propostes 
per a infants i les seves 
famílies, i alguns masnovins i 
masnovines van rebre el 2023 
fent el primer bany de l’any a la 
platja d’Ocata. 

   REIS D'ORIENT

La cavalcada va ser el 
colofó d’unes festes 
nadalenques amb una 
agenda d’activitats ben 
farcida des de primers 
de desembre

   El Nadalem va atreure un munt d'infants. RAMON BOADELLA   El tió va aguantar estoicament les bastonades, com cada any. RAMON BOADELLA

   Una part de les premiades van recollir els vals a l'Ajuntament. CEDIDA

La sala de plens de 
l’Ajuntament va acollir, 
el 16 de gener, l’acte 

de lliurament dels vals per 
300 euros de la campanya de 
promoció del comerç local 
“Queda’t al Masnou”. L’alcalde, 
Jaume Oliveras, i la regidora 
de Turisme i Promoció del 
Municipi, Neus Tallada, van 
entregar els guardons a les 
persones que van omplir 

les butlletes escollides en 
el sorteig públic fet l’11 de 
gener i que van poder assistir 
a l’acte. En total, es lliuren 
10 vals amb un valor de 300 
euros cadascun. La campanya, 
que organitza l’Ajuntament 
amb la col·laboració de El 
Masnou Comerç i la Diputació 
de Barcelona, premia les 
compres fetes al comerç local 
durant el període nadalenc. 

Lliurats els 10 vals de 300 euros de la campanya “Queda’t”
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NADAL

Un any més, i ja en fa 
43, la Cursa de Sant 
Silvestre del Masnou, 

La Sansi, va ser tot un èxit de 
participació. Un total de 1.936 
corredors i corredores van 
omplir el 26 de desembre el 
tram central de l’N-II de bon 
ambient i ganes de fer esport 

Gómez (15:02) i Víctor Aguilera 
(15:09). El femení, Mercè 
Sànchez (17:48) i Kitija Valtere 
(17:49).

També és ja un clàssic del Nadal 
masnoví el Primer Bany de 
l’Any, una iniciativa del Club 
Natació El Masnou i Ocata Vent. 

en família. L’home que va 
completar en menys temps el 
circuit de la cursa adulta (5 km) 
va ser el letó Dmitrijs Serjogins, 
del CA La Sansi (14:34). D’entre 
les dones, va ser Cristina Silva, 
de l’Ironwill Solideo, qui es va 
endur la victòria (16:39). El podi 
masculí el van completar Carles 

Més de 300 persones es van 
capbussar a la platja d’Ocata, el 
matí de l’1 de gener, per donar 
la benvinguda al 2023. Després 
de comprovar que aquest 
hivern l’aigua de mar no és 
gaire freda, van reescalfar el cos 
amb la xocolata calenta que els 
esperava a la platja. 

Participació multitudinària a La Sansi i al Primer Bany de l’Any

   Moments d'eufòria després de capbussar-se al mar. CEDIDA

   Tret de sortida de la cursa adulta. LA SANSI

   L'alcalde va lliurar als Reis la clau que els permet entrar a totes les llars. 
RAMON BOADELLA

   Melcior, Gaspar i Baltasar, arribant al port. RAMON BOADELLA

   El Nadalem oferia activitats per a infants de diverses edats. RAMON BOADELLA

  Una de les carrosses de la cavalcada.  
RAMON BOADELLA

   Parades i visitants de la Fira de Nadal,  
al c. de Roger de Flor. RAMON BOADELLA
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CULTURA

L’aposta del Masnou per les 
arts visuals es concreta, 
un any més, amb la 

publicació de la programació 
estable per al 2023, en què 
s’han confirmat més d’una 

Programació d’arts 
visuals, any 2023

Les creacions d’artistes del Masnou copen  
la programació d’arts visuals d’enguany 
L’Espai Casinet i la Casa de Cultura mostraran més d’una vintena de propostes

   "Mutis", de Núria Fusellas, es pot veure fins al 5 de febrer. CEDIDA

   "Zero", d'Eduardo Pérez-Cabrero, s'intal·larà a l'Espai Casinet aquest estiu. CEDIDA

vintena de propostes que es 
podran veure a l’Espai Casinet 
(sala principal i sala C) i la Casa 
de Cultura. Enguany hi destaca 
l’elevat nombre d’artistes 
establerts al Masnou i/o amb 
una vinculació amb el municipi, 
que ocupen un espai rellevant 
i conformen el gruix de la 
programació. S’hi podrà veure 
tant el talent d’artistes amb 
una trajectòria reconeguda 
pel públic de la vila com el 
d’altres artistes emergents de la 
localitat.

També és notori l’increment 
d’entitats locals i centres 
educatius que en prenen part. 
L’Escola Ocata, els instituts 
Mediterrània i Maremar, i les 
escoles d’art Blanc de Guix i 
Articonsciència tenen cabuda 
en la programació del 2023 
per fomentar i posar en valor 
projectes artístics que es portin 

a terme en un context educatiu 
com a eina pedagògica.

La programació d’art 
masnovina comptarà també 
amb Eduardo Pérez Cabrero 
i Aurelio San Pedro, dos dels 
noms més destacats del 
panorama artístic català, estatal 
i internacional. Ambdues 
exposicions d’aquests artistes 
han estat possibles gràcies a 
la col·laboració amb la galeria 
d’art barcelonina Pigment 
Gallery.

La programació d’exposicions 
del 2023 mostrarà una 
diversitat de gèneres i 
disciplines que inclouen la 
fotografia, la pintura, l’escultura, 
les instal·lacions, el dibuix i, fins 
i tot, l’arquitectura. El masnoví 
Jordi Domènech, un dels pocs 
paletes que aixeca voltes 
catalanes, donarà a conèixer 
aquesta antiga tècnica de 
construcció.

Les ja conegudes Jornades de 
l’Associació Fotogràfica del 
Masnou (FEM), el Premi de 
Fotoperiodisme Zampa i el 
Festival Brama! també tindran 
cabuda en una programació 
que destaca per la qualitat de 
les exposicions i que, com en la 
resta d’edicions anteriors, té per 
objectiu impulsar el Masnou 
perquè esdevingui un centre de 
referència artístic. 

   VARIETAT

Es podran veure mostres 
de fotografia, pintura, 
escultura, instal·lacions, 
dibuix i arquitectura
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CULTURA

Programació gener-abril 
2023

   'La pell fina', una obra que reflexiona amb humor sobre les relacions 
humanes. CEDIDA

   LACAM presenta al febrer dues companyies de circ. CEDIDA

   'Cartes d'amor' es podrà veure el 25 de febrer. CEDIDA

L’Espai Escènic enceta el 2023 amb una 
programació farcida d’espectacles reeixits
La sala programa onze propostes ben variades entre el gener i l’abril: teatre per a tots els 
públics, circ, música i ball

El primer trimestre del 
2023, l’Espai Escènic 
Iago Pericot acull alguns 

espectacles que han tingut 
un recorregut molt reeixit per 
les sales teatrals del territori. 
La primera va tenir lloc el 15 
de gener, Un tal Shakespeare, 
un espectacle en què els 
protagonistes entren i surten 
de les escenes com si tinguessin 
la capacitat de viatjar en el 
temps. Un dels personatges 
el recrea Marcel Tomàs, un 
showman molt versàtil, habitual 
i celebrat als teatres del territori 
i a la televisió. D’altra banda, la 
premiada i nominada comèdia 
La pell fina (18 de març) tractarà 
temes com la maternitat, el 

talent o les relacions de parella 
i posarà de manifest que tenir 
cura dels altres segueix sent 
una assignatura pendent. 

La programació de la 
temporada estable tindrà cares 
conegudes amb peces teatrals 
gairebé clàssiques com Cartes 
d’amor, protagonitzada per 
Lloll Betran i Àlex Casanovas 

(25 de febrer). També hi destaca 
la presència d’espectacles 
amb tarannà local, com el Circ 
d’hivern, a càrrec de la LACAM; 
el Concert de primavera, de 
l’EMUMM, i la Swing Out 
Night, de Ple de Swing. A més, 
el teatre familiar sempre té 
una presència destacada en 
la programació i enguany 
comptarà amb un espectacle 
reclamat per la població: 
Barrocomatik, de Kune Teatre, 
amb intèrprets del Masnou. 
Com sempre, s’ha pensat una 
programació que inclogui 
tots els públics, amb obres 
com Quanta, quanta guerra..., 
destinada a un públic jove, i Jo 
vull ser miss, per al col·lectiu de 
la gent gran.

Com a novetat, es pot fer el 
pagament de les entrades 
amb targeta a taquilla. Fins 
ara, només es podia pagar en 
efectiu o bé comprar l’entrada 
anticipada en línia al portal 
www.quedat.cat, opció que 
continua operativa per a bona 
part dels espectacles.  

  CARES CONEGUDES

Lloll Bertran, Àlex 

Casanovas i Biel Duran 

són alguns dels intèrprets 

que actuaran a la sala 

masnovina

http://www.quedat.cat
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TURISME

Un ventall d’activitats ben interessants 
per descobrir el Masnou
Una quinzena de propostes permetran conèixer de prop els edificis i els indrets 
emblemàtics de la vila i gaudir del paisatge i la gastronomia

La consolidada 
programació anual de 
Turisme i Patrimoni 

que es duu a terme des de 
l’Ajuntament del Masnou 
inclou prop d’una quinzena 
d’activitats diferents que, al 
llarg d’aquest 2023, serviran de 
reclam per descobrir els edificis 
emblemàtics i llocs d’interès del 
Masnou. El reguitzell d’ofertes 
incloses en la programació per 
gaudir del municipi s’estén des 
d’atractius com el paisatge fins 
a la gastronomia. 

Com a novetat d’enguany, 
s’ha afegit al programa 
anual l’activitat “El joc de la 
ruta del tasajo” i també s’hi 
ha incorporat la jornada de 
portes obertes a eixides i 
safareigs, com una activitat ja 
consolidada. Respecte a abans 
de la pandèmia, encara no s’ha 
pogut recuperar la programació 
de la visita a la Casa Benèfica 
que habitualment es feia 
al voltant de la celebració 
del Dia Internacional dels 

Visita guiada a Can Teixidor 
7 d’octubre.

El Cementiri del Masnou, 
un museu a l’aire lliure
26 de març i 26 de novembre.

Visita a la Mina d’Aigua 
8 de gener, 12 de febrer, 12 de 
març, 9 d’abril, 14 de maig, 11 
de juny, 9 de juliol, 13 d’agost, 
10 de setembre, 8 d’octubre, 12 
de novembre i 10 de desembre.

Escape room “El misteri 
de les mines d’aigua”
26 de febrer, 23 d’abril, 25 de 
juny, 27 d’agost i 22 d’octubre.

“El modernista desconegut: 
l’arquitecte Bonaventura 
Bassegoda i Amigó”
16 d’abril i 17 de desembre.

El Masnou sota les bombes
29 de gener i 15 de juliol.

“El Masnou, terra de mar”
19 de febrer, 19 de març, 19 
d’agost i 17 de setembre.

Museus (15 de maig), perquè 
l’equipament és una residència 
de persones grans, un col·lectiu 
extremament vulnerable 
davant la COVID-19.

> PROGRAMACIÓ 2023

La descripció i els detalls de 
totes les activitats es poden 
trobar a www.elmasnou.cat/
turisme, així com el formulari 
per inscriure-s’hi. També es 
pot contactar amb l’Oficina de 
Turisme, ubicada a la Casa de 
Cultura (telèfon 93 557 18 34), 
o enviar un correu electrònic a 
turisme@elmasnou.cat. 

Itinerari “Les dones del tèxtil 
al Masnou”
28 de maig i 19 de novembre.

“Tasta el Masnou”, 
degustació de productes 
locals
4 de març, 6 de maig, 8 de juliol, 
28 d’octubre i 9 de desembre.

Gimcana “El gran joc  
del Masnou, terra de mar”
21 de maig i 24 de setembre.

Subhasta cantada de peix
28 de juny.

Jornada de portes obertes  
a eixides i safareigs  
del Masnou
8 d’octubre.

El joc de la ruta del tasajo
4 de febrer, 13 de maig,  
1 de juliol i 4 de novembre.

Visita al Museu Municipal 
de Nàutica
Dijous i divendres, de 17 a 20 h, 
i dissabtes, d’11 a 14 h. 

   MÉS INFORMACIÓ

Els detalls de totes les 
activitats es poden trobar 
a www.elmasnou.cat/
turisme, on també es poden 
fer les inscripcions, així  
com a l’Oficina de Turisme  
(93 557 18 34 /  
turisme@elmasnou.cat)

   Un cop a l'any es poden visitar eixides de les mines d'aigua de cases privades. ESCARLATA BLANCO

http://www.elmasnou.cat/turisme
http://www.elmasnou.cat/turisme
mailto:turisme@elmasnou.cat
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 DOMÈNEC CANO SENTIES

Carles Tamayo 
Reporter, periodista d’investigació i creador de continguts a Youtube  
i altres plataformes 

ENTREVISTA

No deu ser fàcil destacar enmig 
de l’oceà de creadors que hi ha 
a Youtube i altres plataformes.
Guanyar-se la vida com a youtuber 
no és fàcil. Ho seria tothom si 
fos així. Amb els primers vídeos 
que vaig publicar, explicava les 
vides de persones molt diferents 
a la meva, personatges anònims 
que m’havien despertat molta 
curiositat, com Trenatroman, 
l’Àngel —un pescador del 
Masnou— o una noia que 
té diabetis. Em semblaven 
reportatges molt guais, però eren 
molt contemplatius; estaven 

el que m’agradava i consumia, el 
gènere documental, però fent un 
híbrid amb l’estil bloguer. I m’ha 
funcionat.

fets en tercera persona. No els 
mirava gaire gent. Aleshores vaig 
començar a analitzar la feina 
de youtubers que tenien moltes 
visualitzacions, que aconseguien 
connectar amb la gent. Una de les 
claus va ser que havia de canviar 
la manera d’explicar les històries 
i fer-ho en primera persona, de 
manera que la gent conegués el 
tema a partir de mi i del meu punt 
de vista. També he canviat altres 
aspectes, com fer introduccions 
espectaculars i el muntatge, que 
és molt més dinàmic. Tota la meva 
anàlisi anava enfocada a poder fer 

És rendible empresarialment? 
El canal principal de Youtube 
(@TamayoStuff) va molt bé, 
hi tinc 600.000 seguidors, 
però econòmicament no és 
rendible. Depèn del mes, però, 
aproximadament, un milió de 
visites generen 1.000 euros. La 
major part de la meva energia 
la dedico a aquest canal, on 
penjo uns deu vídeos a l’any. 
Només hi publico aquells dels 
quals estic orgullós, que han 
requerit una gran inversió de 
temps, feina i diners. Youtube 
vol que els creadors hi pengin 

"Si estàs atent al teu voltant, veuràs  
moltes coses interessants"

Amb 27 anys, Carles Tamayo ja s’ha fet un nom entre els reporters i 
periodistes d’investigació del nostre país. Bona part dels reportatges 
que ha publicat al seu canal principal de Youtube (@TamayoStuff) 
han saltat als grans mitjans de comunicació de Catalunya i d’Espanya, 
on també el requereixen sovint com a col·laborador i per aportar 
informació sobre els casos que destapa. No en va, és un dels finalistes 
dels Premis Esland (www.premiosesland.com), que s’han de lliurar a 
Ciutat de Mèxic el 29 de gener.

“Molta gent es pensa que he aparegut de cop, però no és així. 
Faig gairebé el mateix des que tenia 15 anys”, explica. I és que 
Tamayo ha picat molta pedra fins a crear la seva empresa i 
contractar les altres tres persones que treballen al seu equip. Dels 
seus inicis guarda un record especial de Ràdio Premià de Mar: 
“Em deixaven via lliure per fer el que volgués i crec que aquesta 
és una dels missions de la ràdio local: que la gent pugui fer-hi 
coses.” Després de treballar per a diversos mitjans, va crear el seu 
canal per poder publicar tot allò que li sembla interessant. I per 
escapar de la precarietat: “Treballava per a deu llocs diferents, em 
pagaven poquíssim i quan volien. Amb prou feines podia pagar 
una habitació a Barcelona.” Tamayo s’ha infiltrat durant mesos 
en sectes i organitzacions dedicades a les estafes piramidals per 
investigar-les. També ha instigat la detenció de Lluís Gros, un 
individu que es trobava en cerca i captura, condemnat per abús, 
corrupció i prostitució de menors aprofitant la seva posició com a 
gerent del cinema La Calàndria. 

El reporter masnoví parla a un ritme vertiginós. Deu ser la vàlvula 
d’escapament d’un cervell que bull d’idees i que l’empeny, mogut 
per una curiositat descomunal, a una hiperactivitat que deixa 
meravellat a qualsevol qui faci un cop d’ull a la ingent feina que 
publica als seus canals (www.carlestamayo.com).  

   La gorra i la camisa de quadres són dos elements que caracteritzen  
el periodista. DOMÈNEC CANO

“Sempre vull tenir algun vincle 

amb el tema del qual parlo, 

en el sentit que m’interessi 

genuïnament, i aportar 

informació nova”

http://www.premiosesland.com
http://www.carlestamayo.com
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ENTREVISTA

molts continguts. Si no ho fas, no 
és gaire rendible. Així que faig 
moltes altres coses per finançar 
els continguts del canal principal. 
Tinc un altre canal a Youtube 
(@Tamayovision), on penjo un 
vídeo al dia, faig directes a Twitch, 
publico pòdcasts a Podimo... 

Els teus reportatges denoten 
vocació de denúncia i voluntat 
d’ajudar víctimes d’estafes, 
sectes o altres injustícies. La 
indignació i l’ànim de canviar 
les coses són els factors que et 
fan escollir els temes?
Tinc diversos objectius. El primer 
és que la gent s’entretingui, que 
passi una estona divertida, que 
s’emocioni... com si veiés una 
peça de ficció. Un altre objectiu, 
tan important com el primer, 
és que el reportatge impliqui 
un aprenentatge. Per exemple, 
descobrir les tècniques que 
s’utilitzen perquè la gent caigui en 
estafes piramidals, com en el cas 
d’IM Academy, o per convèncer-
la perquè compri unes pastilles 
màgiques que donaran tal solució. 
Si les coneixes, pots detectar-les 
a temps i protegir-te. Moltes 
d’aquestes coses semblen il·legals, 
però jo no puc dir-ho, perquè no 
soc jutge. El que sí que faig és 
entregar-ho a la justícia i, si tira 
endavant, millor, però aquest no 
és el meu objectiu. És entretenir i 
informar; és a dir, divulgar.

Aleshores, els temes d’on 
surten? De la teva curiositat?
Si estàs atent al teu voltant, 
veuràs moltes coses interessants. 
En tot cas, sempre vull tenir algun 
vincle amb el tema del qual 
parlo, en el sentit que m’interessi 
genuïnament. L’última entrevista 
que he penjat ha estat a un 
exatracador de bancs. Vaig veure 
un documental sobre ell i em va 
agradar molt la seva història, i 
volia explicar-la entrevistant-lo 
a les clavegueres, perquè és des 
d’allà com aconseguia entrar a 
les sucursals bancàries. Sempre 
intento aportar informació nova, 
en lloc de perdre el temps fent 
refregits de coses ja publicades. 

D’altres temes... tampoc és que 
els hagi buscat. Per exemple, els 
reportatges d’IM Academy, un 
cas que està judicialitzat, van 
sorgir perquè em van contactar 
per Instagram, preguntant-me 
si volia fer-me ric i ser el meu 
propi cap. Em va sonar estrany 
i em va generar curiositat. En el 
cas de l’església d’El Palmar de 
Troya, era a Sevilla fent un altre 
reportatge i em van explicar 

bona part dels haters que tinc 
són fanàtics d’aquests grups i 
molts d’ells, en surten. Hi ha gent 
d’IM Academy que m’havia fet 
amenaces molt bèsties, fins al punt 
de denunciar-los, i temps després 
m’han demanat perdó i m’han dit 
que en aquell temps només creien 
els seus superiors. També és molt 
bonic veure gent que he conegut al 
llarg dels dos anys i mig infiltrat a la 
secta New Age que ha aconseguit 
sortir-ne i està fent teràpia.

Una altra conseqüència pot ser 
legal, que em denunciïn, però 
encara no s’ha donat el cas. Tots els 
reportatges els analitzen diversos 
advocats, en funció del tema, i un 
equip especialitzat en protecció 
de dades. Amb la càmera oculta 
s’ha de buscar l’equilibri entre la 
llibertat d’informació i el dret a 
la intimitat. Al final, les persones 
concretes no són rellevants, sinó 
allò que fan. No publico res del 
que no pugui respondre. Hi ha 
moltes coses que m’han semblat 
interessants però que no he fet 
públiques, perquè només ho faig 
quan tinc proves que demostren 
que és cert tot el que publico. 

La teva intervenció va 
ser determinant perquè 
detinguessin Lluís Gros, 
l’individu que va abusar de 
menors, entre el 2007 i el 2011, 
aprofitant que gestionava el 
cinema La Calàndria. El 2021 
estaves fent un documental 
que et va encarregar ell quan 
vas informar la policia d’on 
es trobava. Això i el fet que 
l’haguessis conegut de petit 
t’ha causat algun sentiment 
contradictori en delatar-lo? 
T’ha fet pena, fàstic...?
Pena, cap. Al contrari. Els que 
em fan pena són les víctimes. 
Em va contactar quan ja estava 
condemnat i havia d’entrar a 
la presó. Em va demanar que 
investigués el seu cas i que fes un 
documental per explicar tot el 
que ell havia aportat al món del 
cinema; pur narcisisme. Li vaig 
dir que investigaria i que podia 
descobrir que ell tenia raó o que 
no. “Com ho sabràs? Serà la seva 
paraula contra la meva”, em va dir. 
És una resposta que ha utilitzat al 
llarg dels anys. Ell volia donar la 
seva versió dels fets, però és que 
els fets confirmen una versió o una 
altra i la seva és mentida.

Vaig preguntar a les escoles on ell 
havia estat i vaig contactar amb 
exalumnes. Vaig trobar afectats 
des dels anys vuitanta, víctimes 
que no l’havien denunciat. En 

que hi havia una secta a prop. 
El cas de l’estafa d’Instagram el 
vaig investigar perquè em van 
esborrar el compte i volia saber 
com ho havien fet. El de les sectes 
New Age i les pseudoteràpies 
amb ayahuasca, perquè vaig 
veure al meu voltant que tots 
aquests temes s’estaven posant 
de moda. Quant a Mundo Crypto, 
em van convidar a un dels seus 
esdeveniments. I vaig pensar:  
“No us diré que no, la veritat”.

Vas haver d’escapar in extremis 
quan estaves infiltrat en una 
d’aquestes sectes New Age i et 
van descobrir. Què creus que 
t’hauria passat si no haguessis 
aconseguit córrer més que el teu 
perseguidor i saltar la tanca? 
He parlat d’això amb molts amics 
i cadascú té la seva teoria. El 
problema amb aquesta gent, 
amb els fanàtics, és que pensen 
que no fan cap mal, al contrari, 
creuen que fan un bé superior, 
que actuen en nom de la veritat. 
Això és el que fa més por. És el 
que devia pensar l’home que em 
perseguia. Els que van assaltar 
el Capitoli, als Estats Units, 
creien que estaven salvant la 
democràcia. A vegades, anant 
pel carrer, he rebut insults, m’han 
dit que soc un agent del sistema 
i de la dissidència controlada, 
que em trencaran la cara o 
que em clavaran un punyal. El 
periodista Marc Amorós, director 
del programa de TV3 “Tot són 
problemes”, em va dir una frase 
que em va agradar molt, en 
relació amb aquests moviments: 
“La informació és falsa, les 
conclusions són falses, però les 
conseqüències són molt reals”. 

Com gestiones aquesta por? 
Com et protegeixes?
Encara que sembli que improviso, 
assajo molt a casa. I prenc 
precaucions. Al final, si algú em 
trenca la cara, faré un vídeo sobre 
això i haurà aconseguit l’efecte 
Streisand, com el paio de la secta 
que em va perseguir perquè no 
escapés. Ho vaig gravar i és un 
vídeo molt cridaner. Ja ha tingut 
mig milió de visites a Youtube i he 
parlat d’això a Telecinco, Antena 
3, Cuatro... Si algú ve a partir-
me la cara, que sàpiga que ho 
utilitzaré i el perjudicarà. 

Compensa haver de pensar 
com protegir-se?
És que no hi penso gaire. Espero 
que no passi, però, si passa, 
podré utilitzar-ho. Al final, són 
riscos laborals, com un paleta 
que cau de l’escala. Per sort, 

Lluís era molt conegut, algú que 
es feia respectar. Moltes víctimes 
em van dir que els feia por avisar 
un adult i que els responguessin 
que era impossible que en Lluís 
fes allò. Molts van dir que, després 
de tants anys, els hauria agradat 
una disculpa i demostrar que no 
estaven bojos, que els feia por. 
Però la disculpa no ha arribat. 

Durant els set mesos que vaig 
estar quedant amb ell per fer 
el reportatge, quan ja estava 
condemnat, encara el sentia parlar 
per telèfon amb estudiants de 
batxillerat dient-los barbaritats. Jo 
ja havia parlat amb afectats i sabia 
què havia fet. Vaig pensar: “Ostres, 
si diu aquestes coses davant meu, 
què serà capaç de fer quan no 
jo no hi sigui gravant-lo amb el 
micròfon?” Havien passat cinc 
mesos de la condemna i continuava 
lliure, en cerca i captura. Quan ell 
va contactar amb mi, el 2021, ja feia 
dos anys que els mitjans havien 
publicat el cas. Així doncs, feia 
temps que, com tota la gent del 
poble, em preguntava què havia 
estat capaç de fer aquest boig, 
aquesta persona amb qui havia 
tingut relació. El vaig conèixer de 
petit, perquè volia ser director 
de cinema, havia fet alguns curts 
quan tenia 15 o 16 anys, i em feia 
molta il·lusió que es projectessin al 
cinema, veure’ls en pantalla gran i 
que em regalés entrades. Vist ara, 
resulta tèrbol, però jo vaig tenir sort.

Has dit en diverses entrevistes 
que estàs preparant un 
documental sobre aquest 
tema amb una plataforma. Va 
endavant el projecte?
En teoria sí, una sèrie documental 
que dirigiré, però encara no hi 
ha res signat. Si tira endavant, 
amb la plataforma amb la qual 
estic parlant, la intenció és poder 
treballar molt bé el tema, en 
profunditat i amb un equip gran. 
La idea que tinc és poder fer de 
director, coguionista i coproductor 
executiu. La meva prioritat no és 
el rèdit econòmic, sinó fer la peça 
audiovisual que vull fer.

Tens més coses preparades 
al calaix?
Treballo amb una planificació 
bastant gran per poder fer 
continguts de gran recorregut, 
molt treballats, amb temps. 
Quan s’acaba un tema, no tinc 
incerteses sobre quina altra cosa 
tractaré, perquè, per exemple, ara 
ja porto un any i mig treballant-
ne una altra. Un cop tingui la 
base de la sèrie documental de 
què parlàvem, vull centrar-m’hi, 
perquè és el que més m’interessa 
en aquest moment. 
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PUNT TROBADA

“A la gent, li demanem empatia, res més;  
a l’Administració, el reconeixement  
de la discapacitat social i més recursos”
TEAMAR celebra el 15è aniversari al peu del canó: promovent la qualitat de vida i la 
integració de les persones amb trastorn de l’espectre autista i Asperger

L’Associació Trastorn 
de l’Espectre Autista 
Asperger Maresme 

(TEAMAR) compleix quinze 
anys de vida donant suport, en 
múltiples aspectes, a unes tres-
centes famílies. Per començar, 
acompanyant els socis i usuaris 
des del diagnòstic del trastorn 
i durant totes les fases de 
l’acceptació. Compten amb 
un equip de professionals de 
la psicologia i del lleure que 
s’encarreguen de millorar 
la qualitat de vida de les 
persones amb TEA i facilitar-
los la integració social. També 
ofereixen formació, a famílies 
i professionals de l’educació, 
i lluiten perquè la societat 
conegui el TEA Asperger i 
empatitzi amb el prop de l’1,5% 
de la població que s'estima que 
n'està afectada. “Unes 6.000 
al Maresme”, calculen des de 
l’entitat, que també situen la 
taxa d’atur de les persones 
adultes amb TEA prop del 90%. 
El lloc web de l’entitat  
(www.teamaresme.com) és una 
joia per la quantitat i la qualitat 
de la informació que s’hi pot 
trobar i els serveis i recursos que 
posen a l’abast de tothom.

“El TEA no és una malaltia i, per 
tant, no té cura. No s’adquireix; 
una persona amb TEA neix 
amb aquesta condició, que 
l’acompanyarà durant tota la 
vida”, explica Javier Lozano, 
president de l’entitat. Una de les 
claus per afavorir la integració 
de les persones amb TEA és 
potenciar el valor positiu de la 
diversitat, ja que el trastorn pot 
exterioritzar-se amb formes 
molt diferents, gairebé infinites. 
N’hi ha que tenen un grau molt 
lleu, de manera que el trastorn 
pot passar desapercebut 
durant molts anys o tota la vida. 
És més, hi ha persones amb 
trastorn TEA que tenen ments 
brillants. En l’altre extrem, hi 

ha els graus severs, autismes 
amb discapacitat intel·lectual 
i alteració del llenguatge “que 
tenen altes necessitats de 
suport”. “No hi ha dues persones 
amb TEA iguals”, afirmen des de 
l’associació. 

Aquesta enorme diversitat 
sovint dificulta el diagnòstic, 
especialment en els casos lleus 
i en dones, “perquè acostumen 
a tenir més habilitats socials i 
són més capaces de dissimular 
els símptomes, aprendre a 
comportar-se en societat 
i copiar el comportament 
d’altres persones”. “El diagnòstic 
—continua Javier— arriba a 
vegades quan exploten i en 
descartar altres dolències”. 
El fet d’identificar el TEA “és 
una de les etapes pitjors”, a 
qualsevol edat, també per a les 
famílies dels infants. A TEAMAR 
insisteixen en la importància de 
la formació als professionals de 
l’educació i la salut, per tal de 
tenir diagnòstics precoços.

“És un trastorn crònic del 
neurodesenvolupament del 
cervell, que fa que funcioni 
diferent que el d’una persona 
que no el té. Es manifesta 
amb dificultats relacionades 
amb la capacitat d’iniciar i 
sostenir la interacció social, 

la comunicació verbal i un 
rang de patrons de conductes 
repetitives amb interessos 
restringits i inflexibles”, 
expliquen. “Alguns ho saben 
tot sobre un tema i són 
extremadament intel·ligents; 
d’altres no”, comenta Eli 
Leguizamón, membre de 
l'equip d’administració de 
l’associació. 

Aquestes característiques 
propicien l’exclusió social de 
les persones amb TEA. Sovint, 
des de ben petits: "És difícil 
que els convidin a una festa 
d’aniversari, o que algun infant 
vingui a la seva, perquè és el 
company estrany que només 
parla de trens, ho fa durant 
tot el dia i la resta se’n cansa”, 
exemplifica Javier, just abans 
d’afegir que també treballen 
l’empatia de les persones amb 
TEA envers els altres “per tal que 

adquireixin habilitats socials, 
que s’adonin que la gent no vol 
parlar sempre del mateix tema, 
per exemple, i entenguin les 
emocions”.

“Com a mare, una de les meves 
feines és la divulgació, que 
la gent conegui el TEA; però 
no soc una il·lusa. Sé que no 
canviaré el món. Em conformo 
si aconsegueixo canviar l’entorn 
en què viu el meu fill”, comenta 
l’Eli, que també fa un parell de 
peticions: “A la gent, només li 
demanem empatia, res més. 
Envers les persones amb TEA 
i amb tothom, que som tots 
una mica egoistes”. “Abans de 
jutjar-les, fora bo que s’apreciés 
que potser són persones molt 
creatives, amb moltes capacitats; 
la societat s’està perdent ments 
brillants”, afegeix Javier. 

“A l’Administració, li demanem 
que es reconegui la discapacitat 
social i que hi aporti més 
recursos”, continua l’Eli. Moltes 
famílies no poden permetre’s 
les teràpies i les activitats. A 
més, segons expliquen, les 
persones amb TEA i les seves 
famílies es troben sovint en 
llimbs burocràtics, que fa que 
no encaixin com a discapacitats 
intel·lectuals. De fet, molts 
no ho són. Això, però, els 
tanca la porta per accedir a 
ajudes o serveis. Creuen que el 
reconeixement específic de la 
discapacitat social obriria les 
portes de les persones amb 
TEA a recursos molt necessaris. 
També per assegurar el seu futur. 
“Una de les grans preocupacions 
dels pares i les mares és què 
passarà amb els nostres fills 
quan no hi siguem”, se sincera 
Javier. També reclamen una altra 
cosa: que l’Administració aprofiti 
el teixit associatiu existent per 
generalitzar i impulsar tots els 
serveis que presten i l’expertesa 
acumulada. 

   L'entitat va participar en les activitats organitzades amb motiu del Dia 
de la Discapacitat. TEAMAR

   DIVERSITAT

“Abans de jutjar les 
persones amb TEA, fora 
bo que s’apreciés que 
potser són molt creatives, 
amb moltes capacitats; 
la societat s’està perdent 
ments brillants”

http://www.teamaresme.com
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AGENDA Del 20 de gener al 19 de febrer

 GENER
Dissabte 21
11 h
Lloc: Sala de les Lletres (Edifici Centre)

Presentació del llibre ¡Ultreia!
Novel·la històrica escrita pel masnoví 
Jordi Matilló.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines.

Dimarts 24
18.30 h
Lloc: Sala Joan Comellas

Conferència: “El mercat de 
la caritat. Estratègies del 
filantrocapitalisme”

A càrrec d’Emília Olivé, seguida d’un 
col·loqui. Acte per a socis de l’Aula 
d’Extensió Universitària del Masnou 
(AEUM).
Ho organitza: AEUM. 

Divendres 27
18 h
Lloc: Centre de Formació de Persones 
Adultes del Masnou (CFPAM),  
Edifici Centre

Cinefòrum: Masculinitat en 
revisió, nois en acció

Obert a tothom. Es projectaran tres 
curts favorables a la masculinitat 
lliure d’arquetips: L’equip petit, Machos 
i En la azotea. Tot seguit, es durà a 
terme un debat participatiu. Aquest 
és el primer dels cinc cinefòrums 
que el CFPAM organitza entre gener i 
maig d’enguany.
Ho organitza: CFPAM, amb la 
participació de Drac Màgic.

19 h
Lloc: Sala Joan Comellas (Edifici Centre)

Presentació del llibre Fugir era el 
més bell que teníem

A càrrec de la seva autora, Marta 
Marín-Dòmine, en el marc del Dia 
Internacional de Commemoració 
en Memòria de les Víctimes de 
l’Holocaust. 
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

Dissabte 28
20 h
Lloc: Espai Escènic Iago Pericot

Teatre jove: Quanta, quanta 
guerra...

De Farrés Brothers i Cia. Quan ets jove, 
allà fora hi ha la guerra. I a casa tot 
és feixuc i fa pudor de resclosit. Allà 
fora hi ha la llibertat i tot és aire fresc. 
Adrià Guinart decideix fugir de casa 
seva per anar a la guerra. Quanta, 
quanta guerra... parla de la necessitat 
universal de volar del niu i conèixer 
món. Meravelloses paraules escrites 
fa quaranta anys per Mercè Rodoreda, 
dites per un jove d’avui.
Preu: 3 euros.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

Diumenge 29
11 h
Lloc d’inici: Casa de Cultura

Itinerari “El Masnou sota les 
bombes”

Itinerari guiat pels escenaris dels 
bombardejos i la Guerra Civil al 
Masnou. Informació i reserves: 
www.elmasnou.cat/agenda i a 
l’Oficina de Turisme del Masnou (93 
557 18 34 / turisme@elmasnou.cat)
Ho organitza: Museu Municipal de 
Nàutica del Masnou.

Dilluns 30 
11 h
Lloc: Plaça Nova de les Dones  
del Tèxtil

Dia de la Pau

Les escoles i instituts del Masnou 
commemoraran el Dia de la Pau i 
la No-violència amb un concert i 
l’exposició d’obres artístiques fetes 
per alumnes.
Ho organitzen: Ajuntament, centres 
educatius i Escola Municipal de 
Música del Masnou (EMUMM).

Dimarts 31
12.45 h
Virtual

Xerrada: “El procés de dol de rebre 
un diagnòstic: suport psicològic en 
atenció precoç”

A càrrec de Sergio Martín Tarrasón, 
del Centre de Desenvolupament 
Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) de 
la Fundació Maresme. S’explicarà 
la tasca que realitzen els serveis 
d’atenció precoç quan han de 
comunicar a una família el diagnòstic 
d’un fill que implica un grau de 
discapacitat. S’exposaran les etapes 
d’un procés de dol, la intervenció que 
es duu a terme i exemples clínics. 
Ho organitza: CDIAP, Fundació el 
Maresme.

 FEBRER

Dissabte 4
11 h
Lloc: Museu Municipal de Nàutica

El joc de la ruta del tasajo
Activitat lúdica adreçada a infants 
d’entre 6 i 10 anys, en què descobriran 
aspectes de la vida marinera del 
Masnou, d’una manera entretinguda 
i innovadora. La dinamització de 
l’activitat està dirigida per dos 
monitors professionals. Forma part 
del programa “Temps per cures”. 
Inscripció i reserves, a l’Oficina de 
Turisme del Masnou (tel. 93 557 18 34 
/ turisme@elmasnou.cat).
Ho organitza: Museu Municipal de 
Nàutica del Masnou.

19 h
Lloc: Espai Escènic Iago Pericot

Circ d’hivern, de LACAM

LACAM presenta dues companyies 
establertes a Catalunya i de diverses 
nacionalitats (Espanya, Itàlia i 
Argentina) amb dos espectacles de 
circ ben diferents per a tota la família: 
Espera, de la Cia. EIA, i Otros aires, de 
la Cia. Duo Laos. Es representen dues 
vegades, el dissabte 4 i el diumenge 
5 de febrer.

Preu: 10 euros (adults), 6 euros 
(menors de 12 anys) i gratuït per a 
infants de fins a 3 anys.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

Diumenge 5
17 h
Lloc: Espai Escènic Iago Pericot

Circ d’hivern, de LACAM

Segona representació dels 
espectacles Espera, de la Cia. EIA; i 
Otros aires, de la Cia. Duo Laos. Vegeu 
l’activitat idèntica del dissabte 4 per 
a més informació. Preu: 10 euros 
(adults), 6 euros (menors de 12 anys) i 
gratuït per a infants de fins a 3 anys.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

Dimarts 7
18.30 h
Lloc: Sala Joan Comellas

Presentació de treballs de recerca

Conferència a càrrec d’alumnes de 
segon de batxillerat dels instituts 
Maremar i Mediterrània, seguida d’un 
col·loqui. Acte per a socis i sòcies de 
l’Aula d’Extensió Universitària del 
Masnou (AEUM).
Ho organitza: AEUM. 

Dimecres 8
17.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Taller familiar de reciclatge  
“Story cubes”

Cal inscripció prèvia. Adreçat a 
famílies amb infants a partir de 3 anys. 
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines.

Dijous 9
18 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Presentació del cicle “Descobrim un 
país: Txèquia”

Conferència inicial del cicle per 
conèixer Txèquia des de les vessants 
culturals, històriques i turístiques. 
A càrrec de Gisa Mohr.
Ho organitzen: Biblioteca Joan 
Coromines i Associació UNESCO El 
Masnou.

Divendres 10
De 9 a 14 i de 17 a 20 h
Lloc: Pati de Ca n’Humet

(In)Forma’t 2023

Jornada d’orientació educativa  
del Masnou.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

Dissabte 11
A la tarda, hora pendent de concretar
Lloc: pendent de concretar

Festa de Santa Eulàlia

Cercavila per diversos carrers  
del municipi.
Ho organitza: Ajuntament i Colla 
Gegantera del Masnou.

Diumenge 12
11 h
Lloc: Plaça d’Ocata

Visita guiada a la Mina d’Aigua

Us convidem a submergir-vos sota 
terra per descobrir un tram de les 
mines d’aigua Cresta i Malet, que 
formen part d’un laberint de galeries 
de 27 quilòmetres. Inclou la visita al 
Centre d’Interpretació. Informació i 
reserves: www.elmasnou.cat/agenda 
i a l’Oficina de Turisme del Masnou  
(93 557 18 34 / turisme@elmasnou.cat).
Ho organitza: Museu Municipal de 
Nàutica del Masnou.

Dimarts 14
18 h
Lloc: Sala de les Lletres (Edifici Centre)

Xerrada: “Parlem de suïcidi”

Parlem del suïcidi sense tabús i amb 
claredat. Desestigmatitzem un tema 
tan actual.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou, en col·laboració amb 
l’Associació Ania.

18.30 h
Lloc: Sala Joan Comellas (Edifici Centre)

Conferència: “Àfrica en un món 
multipolar”

A càrrec d'Òscar Mateos Martín, 
seguida d'un col·loqui. Acte per a 
socis i sòcies de l’Aula d’Extensió 
Universitària del Masnou (AEUM).
Ho organitza: AEUM.

Dimecres 15
18.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Club de lectura: Apropiació 
indeguda

Novel·la escrita per Lena Andersson. 
Conduït per Mercè Pujadas Cid.
Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines.

Dissabte 18
10.30 h
Lloc: Sala de les Lletres (Edifici Centre)

Taller: Escolta les teves emocions

El reconeixement emocional és 
fonamental per poder fer una gestió 
de les emocions i els sentiments 
conseqüent. Dins el programa 
d’activitats “Seguim creixent”, que 
fomenta un espai de trobada per a 
dones amb tallers gratuïts i oberts a 
tothom. Les activitats proporcionen 
recursos a qui vol empoderar-se, 
trencar estereotips i créixer sense límits. 
Cal inscripció prèvia,  
a www.elmasnou.cat/agenda, 
igualtat@elmasnou.cat o 93 557 17 77.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

Diumenge 19
11 h
Lloc d’inici: Església de Sant Pere

Itinerari “El Masnou, terra de mar”

Passejada pels carrers, edificis i 
racons més sorprenents del Masnou. 
Comença a la plaça de l’Església 
i finalitza a Cal Ros de les Cabres. 
Informació i reserves:  
www.elmasnou.cat/agenda i a 
l’Oficina de Turisme del Masnou (93 
557 18 34 / turisme@elmasnou.cat).
Ho organitza: Museu Municipal de 
Nàutica del Masnou.

http://www.elmasnou.cat/agenda
http://www.elmasnou.cat/agenda
http://www.elmasnou.cat/agenda
http://www.elmasnou.cat/agenda
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SERVEI FARMACÈUTIC DE GUÀRDIES DEL MASNOU

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge
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GENER 2023

FEBRER2023

CARNAVAL
Del 16 al 22 de febrer
Rues i diversos actes festius 
organitzats per l’Ajuntament 
i diverses entitats del 
Masnou.

EXPOSICIONS

Fins al 5 de febrer
A l’Espai Casinet
Núria Fusellas: “Mutis”
“En el silenci apareixen les 
paraules que haurien de ser 
dites i escoltades. Mirades i 
observades. Pronunciades 
amb les mans. I llegides amb 
els peus. Quan he fet mutis.” 
Ho organitza: Ajuntament 
del Masnou. 

Del 28 de gener al 19 
de febrer
A la Casa de Cultura 
Lluís Ribas:  
“Tornar a l’ànima”
Inauguració: 28 de gener, a 
les 12 h. “També podria ser, 
pel que fa al títol d’aquest 
text, ‘retratar el retratista’, 
encara que seria limitat. 
Perquè de les moltes sèries 
pictòriques que acumula 
Lluís Ribas, també tindríem 
el paisatgista, el de la llum 
exterior a la manera de 
Sorolla, l’expert en grisalla 
a l’ombra del mestre Alumà 
i, segurament, moltes 
altres vessants pictòriques, 
sense oblidar el dibuix 
i la fotografia.” Marta 
Pessarrodona.
Ho organitza: Ajuntament 
del Masnou. 

Del 17 de febrer al 12 
de març
A l’Espai Casinet
Daniel Morata: 
“Els errors multiplicats”
Inauguració: 17 de febrer, a 
les 20 h. Un mar d’hipòtesis 
sobre l’especulació 
il·limitada dibuixa amb 
les desaparicions dels 
signes el fracàs destil·lat 
que emergeix de la decisió 
equivocada. La catalogació o 
l’arxiu dels errors multiplicats 

recorre a l’ull tàctil per 
enumerar el no-res quotidià. 
Afirmacions impermanents 
que s’esvaeixen i reapareixen 
al dia efímer, passatger, 
incansablement successiu 
a si mateix. Les restes 
d’ahir es recomponen 
en els desplaçaments de 
la mirada, que palpa els 
descarts i les indecisions 
emmagatzemades. 
Ressignificar el que és 
insignificant, apreciar 
l’accident, valorar l’error, 
el tanteig, allò provisional, 
volàtil, obsolet, fràgil, fugaç. 
Reformulacions sintàctiques 
en una mena d’aforismes 
plàstics.
Ho organitza: Ajuntament 
del Masnou.

Fins al 22 de gener
A l’Espai Casinet (Sala C)
“13 anys de procés 
independentista al 
Masnou” 
Ho organitza: Assemblea 
Nacional Catalana - Al 
Masnou Decidim.

ACTIVITATS PER  
A LA GENT GRAN
Activitats esportives, 
culturals i lúdiques. 
Programació febrer-juny 
2023. Més informació:  
www.elmasnou.cat/gent-gran, 
93 557 17 77 i  
gent.gran@elmasnou.cat.

RENOVACIÓ DEL DNI
Cal trucar al telèfon 
d’Atenció Ciutadana (93 
557 17 77), de dilluns a 
divendres, de 8.30 a 14 h, 
o els dijous, de 16 a 19 h, 
per reservar cita. Places 
limitades. Es donaran, 
prioritàriament, a la gent 
gran i a les persones 
amb mobilitat reduïda, 
així com a les persones 
empadronades al municipi. 
Les renovacions es fan un 
cop al mes, alternativament, 
a Els Vienesos (carrer de la 
Segarra, 12) i a Can Malet 
(ptge. de Marià Rossell, 11). 

AGENDA Del 20 de gener al 19 de febrerDel 20 de gener al 19 de febrer

WHATSAPP D’ATENCIÓ CIUTADANA
Cal entrar a l’aplicació i enviar un missatge que digui “Hola” al 
número 673 638 003. També s’hi pot accedir amb l’enllaç  
aju.cat/elmasnou. Entre moltes altres funcions, permet demanar 
cita prèvia a l’OAC.

DEIXALLERIA MÒBIL
Per a particulars del Masnou, Alella i Teià.
Horari: De dimarts a dissabte, de 9.30 a 13 h i de 16 a 19 h; 
diumenges, de 10 a 13.30 h. 
Ubicació
Del 24 al 29 de gener: av. de Pau Casals
Del 7 al 12 de febrer: aparcament del c. d’Amadeu I
Del 21 al 26 de febrer: Torrent de Can Gaio

ALTRES INFORMACIONS 
Centre de Formació de Persones Adultes del Masnou 
(CFPAM)
Places disponibles als cursos i al taller de conversa en català. 
Carrer d’Itàlia, 50, 1a planta / 93 557 18 82 / cfam@elmasnou.cat). 
Informació: www.elmasnou.cat/educacio.

Escola Municipal de Música del Masnou (EMUMM) 
Matrícula viva, cursos i tallers. Informació: www.emumm.cat / 
692 959 167 / escola@emumm.cat.

Tallers i activitats a l’Espai Jove Ca n’Humet
Informació al perfil d’Instagram @elmasnou_jove  
i a www.elmasnou.cat/joventut. 

ACTIVITATS D’ENTITATS
Bona part de les entitats publiquen les seves activitats estables a 
www.elmasnou.cat/agenda. 

http://www.elmasnou.cat/gent-gran
mailto:gent.gran@elmasnou.cat
file:///C:\Users\DomenecC\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\O31SF792\aju.cat\elmasnou
mailto:cfam@elmasnou.cat
http://www.emumm.cat
mailto:escola@emumm.cat
http://www.elmasnou.cat/joventut
http://www.elmasnou.cat/agenda
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PARTICIPACIÓ

Podeu seguir l’actualitat municipal a les comunitats 
virtuals de l’Ajuntament i donar-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

@PENNINKHOF

@RAMON BOADELLA

@E.BOSSIO

@EN_SOLEX

Tres tombs per la festa de Sant Antoni Abat al Masnou, al passeig de 
Prat de la Riba, el 17 de gener de 1960. Al matí es feia una missa i, al 
migdia, la benedicció dels animals i després es feien els tres tombs 
(tres voltes a la vila). La festa acabava amb un concert.

Procedència: Arxiu Municipal del Masnou, fons municipal, 
fotografia 7779.

Quan es reprendran les obres aturades de dues promocions 
d’habitatges protegits?
Es preveu que la construcció d’un dels edificis, el de la plaça Nova de 
les Dones del Tèxtil, pugui reprendre’s a finals d’abril. L’altra obra, la de 
l’avinguda de Joan XXIII, s’hauria de reprendre a finals d’estiu. Així ho han 
anunciat els organismes promotors d’aquests habitatges protegits (HPO), 
l’IMPSOL (Àrea Metropolitana de Barcelona) i l’INCASÒL (Generalitat de 
Catalunya). El primer és el promotor dels HPO de la plaça Nova de les Dones 
del Tèxtil. El segon, dels de l’avinguda de Joan XXIII. Els construeixen amb el 
concurs de l’Ajuntament, que hi ha aportat els terrenys.

Ambdues promocions es van aturar pels problemes sorgits amb les 
empreses constructores, que van abandonar els treballs. Això va obligar 
a fer tràmits administratius força complexos a l’IMPSOL i l’INCASÒL, per 
recuperar les obres i tornar a licitar-les. Han encetat això últim aquest mes 
de gener, cosa que permet fer la previsió esmentada per a la represa de 
les obres. La promoció de la plaça Nova de les Dones del Tèxtil es va aturar 
el juny del 2022. S’hi construeixen 67 habitatges protegits. D’aquests, 31 
s’adjudicaran en règim de lloguer i els altres 36, de compra. A l’avinguda de 
Joan XXIII s’hi creen 36 habitatges de lloguer per a persones majors de 65 
anys autònomes. De fet, es preveu que quatre es reservin a les que tinguin 
al seu càrrec fills o filles amb discapacitats. Les obres d’aquesta promoció es 
van aturar el juny del 2021.

Ajuntament del Masnou @elmasnou_cat (03-01-2023)
El primer dia de l’any es van cremar intencionadament diversos contenidors 
de brossa a #elMasnou.
El presumpte autor dels fets va ser detingut gràcies a l’avís d’un testimoni i 
l’actuació de la Policia Local, que vetlla per frenar actes vandàlics com aquests.
Prou #incivisme!

Ajuntament del Masnou @elmasnou_cat (10-01-2023)
Ja es pot demanar cita per inscriure’s com a sol·licitant dels habitatges 
protegits de la pl. de l’U d’Octubre.
S’adjudicaran en règim de compra; no n’hi haurà de lloguer.
Les persones empadronades a #elMasnou i les que hi treballen tenen 
prioritat.
Informació: https://bit.ly/3XfuxuM    

Ajuntament del Masnou @elmasnou_cat (02-01-2023)
Algunes de les darreres actuacions a #elMasnou per millorar l’estat de les 
voreres i l’accessibilitat s’han fet en aquests punts:
- C. de la Mare de Déu de Núria
- C. de Sant Felip
- C. de Pere Grau
- Entorn del Complex Esportiu
Properament hi ha previstes més actuacions similars.

Ajuntament del Masnou @elmasnou_cat (05-01-2023)
Avís
Amb motiu de la Cavalcada de Reis, avui es tallarà el trànsit de vehicles al 
tram central de l’N-II (entre la ctra. d’Alella i Torrent de Can Gaio), des de les 
16 i fins a les 20 h, aprox. 
També en resultaran afectades les línies d’autobús.
Informació: https://bit.ly/3GiEQHJ   

Ajuntament del Masnou @elmasnou_cat (07-01-2023)
Més de 600 persones ja utilitzen la T-ELMASNOU.
Des de la seva implantació, s’han incrementat els usuaris en un 24 %.
De cada 3 viatgers, un l’ha utilitzada (34,5 %).
Aquest augment ha fet tancar el 2022 amb prop de 150.000 usuaris.
Sol·liciteu-la: https://cutt.ly/HLNlyk8    

https://bit.ly/3XfuxuM
https://bit.ly/3GiEQHJ
https://cutt.ly/HLNlyk8
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Aquesta secció és un espai que l’Ajuntament cedeix als grups municipals que formen el consistori. Són, per 
tant, els responsables del contingut que s’hi publica. Als sis grups municipals se’ls dedica el mateix espai i 
se’ls demana un text amb les mateixes característiques. Aquí es publica el que cada grup municipal ha fet 
arribar al Departament de Comunicació.

Sílvia Folch 
Portaveu del Grup 
Municipal 
d’ERC-AM

Maria Llarás
Regidora del Grup 
Municipal del PSC

Tanquem el 2022 i encarem amb força 
el 2023
Tanquem el 2022, i ho fem amb la clara 
sensació d’estar fent les coses bé, posant 
les persones per davant en les polítiques 
públiques. Aquesta ha estat i és la tònica 
del nostre mandat, millorar el dia a dia 
del Masnou amb accions directament 
encaminades a fer un Masnou millor per 
als nostres veïns i veïnes.

Hem fet:
•  Un Masnou més sostenible: apostant 

per energies renovables, ajuts en la 
mobilitat, nou bus híbrid, prova pilot de 
recollida porta a porta, ampliació de la 
recollida comercial del paper i el cartró, 
zona verda per regular l’aparcament i 
resoldre un problema enquistat...

•  Un Masnou més saludable, amb nous 
espais per a la pràctica esportiva: parc 
de cal·listènia, l’ampliació del parc de 

skate o les pistes esportives a Vallmora, 
on també s’ha consolidat un espai de 
joc familiar i entreteniment amb la nova 
guingueta.

•  Un Masnou més acollidor i més 
còmode, amb més espais de prioritat 
per als vianants (carrer de l’Uruguai, 
la Selva i el Pallars), més accessibilitat 
en voreres i guals (com al carrer 
de Navarra), hem engegat el taxi a 
demanda per a la gent gran, hem fet 
millores en els entorns escolars...

•  Un Masnou més cívic i educatiu, amb 
espais coeducatius a les escoles, amb 
un Pla escolar municipal renovat o la 
gestió directa de les escoles bressol...

Encarem el 2023 amb la mateixa 
determinació, que els nostres veïns i 
veïnes se sentin orgullosos d’aquest 
poble que tant ens estimem; amb noves 

fites que resoldran temes pendents, 
com la remodelació del carrer de Rafael 
de Casanovas, la millora de l’entorn 
del carrer de Can Mandri, l’ampliació 
del Casal Cal Ros i dels jardins del 
Mil·lenari, els nous vestidors i l’ampliació 
del gimnàs amb nova maquinària al 
Complex Esportiu, la millora del passatge 
de la Riera, l’augment de places de 
les escoles bressols municipals, nous 
jocs infantils, aposta en millores en 
l’accessibilitat a l’espai públic... Tots 
aquests projectes, entre d’altres, veuran 
la llum aquest primer semestre.

Encara ens queden molts projectes per 
endavant, que sols es poden assolir 
treballant amb rigor i responsabilitat, 
que és l’única manera que coneixem, 
i sempre al servei de masnovins i 
masnovines.

Bon 2023!

entre la pandèmia i la inflació portem 
uns anys en què la majoria de veïns i 
veïnes no hem tingut respir.

Aquest 2023 sembla que anirà carregat 
d’eleccions: les possibles eleccions a la 
Generalitat i al Govern de l’Estat, que se 
sumaran a les que sí que se celebraran de 
ben segur, les eleccions municipals del 
proper mes de maig.

Unes eleccions municipals que esperem 
que serveixin per discernir, amb claredat, 
quins projectes polítics municipals 
representen una alternativa i quins 
volen sumar-se al model de poble del 
senyor Oliveras. A les passades eleccions 
vam veure com propostes polítiques 
que en campanya es presentaven com 
a alternativa, mesos més tard, o bé 
donaven la investidura a l’actual alcalde 
o, com en el cas del PSC, passaven de 

denunciar-lo a l’oficina antifrau a 
pactar-hi a canvi d’unes substancioses 
retribucions. La ciutadania mereix 
claredat, honestedat i transparència amb 
els pactes postelectorals abans d’emetre 
el seu vot.

Des de Fem Masnou presentarem 
una alternativa clara a l’actual equip 
de govern. Una alternativa que hem 
tractat de formular aquests quatre anys 
des de l’oposició. Necessitem dibuixar 
un futur on viure al nostre poble no 
sigui un luxe a l’abast d’uns quants. 
Un govern que avantposi el diàleg 
amb els veïns, les veïnes, les entitats 
del poble i, també, amb l’oposició a la 
política de fets consumats a la qual ens 
tenen acostumats el senyor Oliveras i 
companyia. Una alternativa que prioritzi 
la vida quotidiana per davant dels 
projectes maximalistes, que posi ordre 

en un espai públic avui abandonat a la 
seva sort i que faci una aposta decidida 
pel petit comerç i per la lluita contra 
l’emergència climàtica.

Nosaltres ho intentarem fer amb 
un projecte basat en el treball en 
equip i en la idea que la dedicació a 
la política institucional ha de ser un 
servei públic limitat en el temps, no 
una professió. Treballarem per posar 
la vida de les persones al centre 
de la política municipal i fer de la 
participació ciutadana l’eix de la nostra 
manera d’entendre la política. Davant 
del pessimisme generalitzat, nosaltres 
reivindiquem el futur, un futur que 
hem de recuperar.

Grup Municipal de Fem Masnou

i del nostre entorn, ha d’ocupar un lloc 
primordial en el món de la política. Com 
a dona que soc, estic segura que la meva 
sensibilitat vers aquesta tasca, la de 
cuidar, ha d’aportar la regeneració i la 
renovació del canvi que tant necessita 
el municipi.

Precisament, la meva candidatura a 
l’Alcaldia és, alhora, innovadora, perquè 
projecta en el Masnou una visió sensible 
del món i de les relacions amb i entre 
ciutadans i ciutadanes, que fins al 
moment no s’havia apreciat ni valorat.

Després de llargs lideratges masculins a 
la nostra vila, és el moment en el qual les 
dones hem d’ocupar un paper primordial 
i cabdal en la gestió d’un municipi, 

l’Alcaldia. La meva proposta recau en un 
model d’enfocament diferent en la gestió 
del sector públic, amb una economia 
més respectuosa amb el medi ambient, 
basada en les noves tecnologies i alhora 
en el mercat de proximitat, amb patrons 
que potenciïn el sentit de comunitat dels 
masnovins i masnovines, incentivant la 
cura del nostre entorn físic i cultural.

I en aquest sentit més estricte, cal 
promoure l’ètica de la cura com a 
disciplina que s’ocupa de les relacions 
entre les persones i de les seves accions 
responsables, motivada sempre per una 
sol·licitud: cuidar el Masnou.

Ara bé, aquesta cura vers la ciutadania 
des del sector públic ha de ser creativa, 

comprensiva i reivindicativa. Ha de 
ser, sens dubte, menys abstracta i més 
exemplar; cosa que poques vegades 
ha passat en la gestió del Masnou. No 
oblidem que cuidar és encarregar-se de 
la protecció, benestar o manteniment 
d’alguna cosa o d’algú en particular. 

És una perspectiva de vida que 
distingeix passat i present, per 
també conservar el futur. Construint 
polítiques públiques que mantinguin 
l’estabilitat del Masnou, sense 
atemptar contra la diversitat de totes 
les ciutadanes i ciutadans.

Justament, el que el Masnou necessita.

TRIBUNA POLÍTICA

Recuperem el futur

Volem començar desitjant-vos un molt 
bon any! Esperem que aquest ens porti 
més alegries que els anteriors, ja que 

Grup Municipal 
de Fem Masnou

La dona en la política. La cura com a 
mètode

El fet que el Masnou necessita cures no 
passa desapercebut. Sempre he cregut 
que la cura, en aquest cas de les persones 
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NECESARIOS-NECESSARIS

En 2006 nació un partido en Cataluña 
porque los dos grandes partidos 
nacionales habían abdicado de 
nuestra comunidad (PSC-PSOE y PP). 
Unos por acomplejamiento y ansias de 
poder, otros porque el nacionalismo 
catalán y vasco han sido sus valedores 
para alcanzar el poder cuando no lo 
han conseguido por mayoría absoluta.

Ciutadans, que fue el nombre con el 
que bautizaron a este partido nacido 
en plena negociación del Estatut, 
recogió el voto de los primeros 
catalanes hartos del enésimo 
intento de Convergència i Unió y 
de Esquerra Republicana de dividir 
a l os ciudadanos en catalanes y 
no catalanes, con unos derechos 
superiores de los unos sobre los otros. 

Gracias a los grandes partidos españoles 
y de su único interés electoral y de 
poder, los nacionalistas catalanes 
fueron dañando los derechos de los 
ciudadanos en Cataluña hasta llegar al 
año 2017, cuando esos derechos nos 
fueron vulnerados a través de un golpe 
de estado.

Fue entonces cuando nuestro partido 
adquirió su mayor dimensión: la defensa 
de la igualdad de derechos de todos 
los ciudadanos en Cataluña. Por ello 
ganamos las elecciones autonómicas, 
en votos y en diputados, algo solo 
conseguido por CiU en toda la historia de 
la democracia moderna en Cataluña.

Avui dia seguim amb els atropellaments 
que continuen perpetrant els partits 
nacionalistes, amb l’habitual indiferència 
socialista i la crònica absència del PP. 

És per aquest motiu que la presència de 
Ciutadans a la política catalana esdevé 
indispensable per seguir defensant 
uns drets diàriament trepitjats arreu i, 
molt especialment, els interessos de la 
ciutadania masnovina. Ha estat el nostre 
grup qui ha aportat idees en forma 
de propostes per millorar la neteja o 
lluitar contra la inseguretat ciutadana i 
ens hem quedat sovint sols defensant 
aquesta lluita.

Som NECESSARIS per seguir defensant 
els drets de la ciutadania i en aquest 
repte diari, que ja dura 17 anys, els 
regidors de Ciutadans hi tenim un 
compromís vital i irrenunciable.

Que sigui aquest any que encetem l’inici 
de la millora de la qualitat de vida de tots.

Feliç 2023!

Romà López
Portaveu del Grup 
Municipal de 
JxCAT-Units

bon estat del poble. Però només amb 
paraules no es pot canviar res. Caldrà 
alguna cosa més per fer-ho realitat: el 
lideratge d’un alcalde que confiï en 
el seu equip i no caigui en promeses 
electoralistes, que aprengui dels que 
en saben i escolti les necessitats del 
poble. Un bon consell: no repeteixi 
aquelles maneres de fer que han dut a 
mals resultats i que poden empitjorar el 
nostre futur.
  
Què volem? Que el Masnou sigui un 
poble net, acollidor, ecosostenible, 
segur i agradable per viure-hi amb 
dignitat, treballar-hi i gaudir-lo. I 
per fer-ho possible, què cal millorar? I 
la resposta depèn de les prioritats que 
es marqui el govern, que sovint no 

són les mateixes que les de la gent del 
carrer. Algú dirà que s’han de prendre 
decisions malgrat l’opinió contrària 
de la ciutadania. Però aquest no és el 
problema: manca transparència en la 
majoria de projectes i accions que duu 
a terme directament o indirectament 
l’Ajuntament. 

Per exemple, la reforma de l’estació 
d’Ocata havia d’acabar el mes de febrer i 
és evident que no serà així, però tampoc 
no en sabem res i les molèsties són 
creixents. O la realitat dels 38 habitatges 
de protecció oficial (HPO) a la futura 
plaça de l’U d’Octubre, que havien de 
ser de compra i en menor proporció de 
lloguer, i finalment només seran per 
adquisició. I la resta d’HPO projectat 

seguirà el mateix camí? No volíem 
lloguer per afavorir rotació segons 
les necessitats canviants del jovent i 
famílies? 

Necessitem un poble dinàmic, 
que s’adapti a noves realitats, i no 
hipotecar el nostre futur. No hi ha una 
planificació urbanística d’acord amb 
un projecte de vila oberta i adaptada 
als nous temps. Temps que ens duen 
temes complexos, certament, però que 
requereixen solucions globals que no es 
quedin en el curt termini.

Voldríem que els desitjos d’any nou 
que tenen masnovines i masnovins 
fossin compartits per l’actual equip 
de govern.

Stella Parodi
Regidora del Grup 
Municipal de Cs

TRIBUNA POLÍTICA

Any nou, vells costums

Iniciem any nou i, com sempre, és 
moment de bons propòsits. En l’àmbit 
del poble s’ha d’aprofitar per fer balanç 
i marcar-se nous reptes i fites. Amb un 
sol objectiu: millorar el dia a dia de 
tothom, per al seu benestar i per al 
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