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Iniciem aquest nou curs polític, un cop més, amb l’Onze de Setembre i els actes tradicionals 
de la Diada. Aquest curs comença amb un nou Govern de la Generalitat que ha d’emprendre 
una ambiciosa agenda social per donar resposta a la crisi i reintroduir el debat del nostre dret 
a l’autodeterminació i l’amnistia. Iniciem també el curs escolar, amb força normalitat, amb la 
comunitat educativa preparada per afrontar els reptes que vindran. Estem convençuts que si, 
malgrat les dificultats, el curs passat va tirar endavant, enguany iniciarem un curs escolar amb èxit. 

Hem passat un estiu tranquil pel que fa a temes de seguretat, després d’una segona quinzena de 
juny amb molts problemes. Malgrat tot, no podem abaixar la guàrdia i continuarem treballant 
en la mateixa direcció. Aprofito per felicitar dos departaments del nostre Ajuntament per la 
bona feina feta en aquest sentit: la Policia Local i els Serveis Socials.

Se’ns presenta una tardor amb molts reptes: la culminació dels treballs del Pla educatiu del 
municipi, l’inici del projecte Radars per a la gent gran i l’impuls de l’agenda vinculada a la lluita 
contra el canvi climàtic. Però voldria destacar l’acord assolit amb la Generalitat pel que fa a la 
mobilitat del nostre municipi i la comarca. La finalització del peatge de la C-32 ens obre una 
nova perspectiva: la pacificació de l’N-II. El Govern s’ha compromès a tirar endavant dos nous 
accessos a la C-32 estratègics per al nostre municipi, tres noves rotondes i iniciar el procés de 
pacificació de la Nacional. Per això, el Govern municipal ja ha fet els deures treballant projectes 
i propostes que ens permetran avançar cap a una nova mobilitat més sostenible que facilitarà 
guanyar espais per a la ciutadania al Masnou. 

Capgirar el model heretat d’altres èpoques, que configurava un municipi pensat només per 
residir-hi i on el cotxe era l’actor principal, és un objectiu irrenunciable. Aconseguir nous espais 
públics, més habitatge assequible per als masnovins i masnovines i un urbanisme que configuri 
espais de trobada prioritzant els vianants és el camí que hem iniciat aquests darrers anys. 

Atenció telefònica (OAC)
93 557 17 77

93 202 98 02 / 93 472 92 31
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ACTUALITAT

Setmana Europea de la Mobilitat
Fes salut. Mou-te de manera sostenible

Participeu en les 
activitats que 
s’organitzen al Masnou 
per promoure els 
desplaçaments 
sostenibles, segurs 
i saludables. També 
podreu conèixer els 
canvis que es volen fer al 
Camí Ral per treure espai 
als vehicles i atorgar-lo a 
les persones.

JORNADA LUDICOFESTIVA 
A L’N-II
Diumenge 19 de setembre, 
de 10 a 14 h
Activitats familiars per fomentar 
l’ús de la bicicleta.
Projecció del vídeo que mostra 
el projecte de transformació 
urbanística a l’N-II (Espai Casinet).
Activitats lúdiques en 
col·laboració amb entitats del 
Masnou.

DIA DEL TRANSPORT PÚBLIC
Dimecres 22 de setembre
L’autobús urbà (línia C19) serà 
gratuït durant tot el dia.
L’aparcament del port del Masnou 
serà gratuït per a totes les persones 
que aquell dia hi deixin el seu cotxe 
per moure’s en tren. Hauran de 
presentar el bitllet o l’abonament 

del tren a l’entrada del port més propera a 
la carretera d’Alella per obtenir un tiquet 
de sortida.
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ACTUALITAT

 Il·lustració de l'aspecte que tindrà el passeig, segons l'avantprojecte presentat. LOLA DOMÈNECH

La fi dels peatges a la C-32 engega la transformació 
de l’N-II en un veritable passeig
L’Ajuntament ha presentat l’avantprojecte de reurbanització del Camí Ral per 
reduir-ne el trànsit i ampliar-hi l’espai per a vianants i bicicletes

La fi dels peatges a l’auto-
pista del Maresme, la C-32, 
permet engegar una trans-

formació de gran envergadura 
per convertir el Camí Ral en un 
veritable passeig, ja que es preveu 
que l’autopista absorbeixi bona 
part del trànsit que suportava  
l’N-II. El fet de poder circular de 
franc a l’autopista és una fita 
històrica, reivindicada durant 
dècades per la ciutadania i els 
ajuntaments del Maresme. 

Sabent des de fa temps que 
s’eliminarien els peatges, l’Ajunta-
ment del Masnou va encarregar 
un avantprojecte de reurbanitza-
ció del Camí Ral, que es va presen-
tar públicament el 16 de setem-
bre, just després del tancament 
d’aquesta edició d’El Masnou Viu. 
Un dels continguts que s’hi van 
mostrar va ser el vídeo que s’ha 
elaborat per explicar i il·lustrar 
la transformació que s’hi vol fer. 
Es pot veure aquest audiovisual 
escanejant el codi QR que apareix 
en aquesta mateixa pàgina.

Els canvis urbanístics que es 
plantegen tenen l’objectiu de 
reduir dràsticament el trànsit de 
vehicles a l’N-II per convertir-la en 
un gran carrer amable i segur per 
a les persones. En primer lloc, se 
n’ampliaran les voreres i els espais 
exclusius per a vianants, amb 
noves zones d’esbarjo i estada. 
El verd s’imposarà al paisatge 
urbà, ja que s’enjardinarà la via i 
s’hi plantaran més arbres. Amb 
aquests canvis, a més de reduir 
dràsticament la contaminació, els 
sorolls i els perills del trànsit, es 
volen crear noves oportunitats 
econòmiques i comercials a la 
façana marítima del Masnou.

Pel que fa als canvis en la mobi-
litat, cal destacar la construcció 
d’un carril bici, que serà el tram 
masnoví de la via pedalable que 
recorrerà tot el litoral maresmenc 
si s’executen els projectes plan-
tejats en l’àmbit comarcal. L’espai 
per a les persones i les bicicletes 
s’aconseguirà restringint la circu-
lació de vehicles privats a un carril 
per sentit. Els autobusos, que 
milloraran les seves connexions 
amb les dues estacions de tren, 
també restaran protagonisme als 

vehicles privats en el repartiment 
de l’espai públic. A més, l’avant-
projecte preveu la construcció 
de tres noves rotondes al tram 
masnoví de l’N-II. La primera, a 
Can Teixidor, permetrà millorar 
notablement el trànsit de vehicles 
i la seguretat viària en aquesta 
zona i al tram més baix de la carre-
tera d’Alella. La segona s’ubicarà 
al torrent de Can Gaio i connec-
tarà l’N-II amb el barri d’Ocata. La 
tercera crearà un accés directe a 
la carretera nova de Teià i al sector 
de Voramar.

En paral·lel, i tornant a la C-32, la 
Generalitat de Catalunya preveu 
construir-hi nous accessos i millo-
rar-ne alguns dels existents, per 
fer-la més permeable als munici-
pis del seu voltant i desincentivar 
el trànsit per l’N-II. Dos dels nous 

accessos plantejats donaran 
servei al Masnou, sempre que 
s’executin les actuacions previs-
tes a l’Estudi sobre la mobilitat al 
Maresme, que va presentar el 27 
d’agost Jordi Puigneró, conseller 
de Territori i Sostenibilitat, en un 
acte que va tenir lloc a Mataró. 
L’un es construirà a l’actual àrea 
de descans de Vallmora i con-
nectarà l’autopista de forma 
directa amb el Masnou Alt i l’àrea 
d’influència de l’avinguda de Cusí 
i Furtunet. L’altre, a Teià, absorbirà 
el trànsit dels sectors de Santa 
Madrona i d’Ocata, així com el de 
la carretera nova de Teià. A més 
a més, es construirà una nova 
rotonda a l’accés que ja existeix a 
la carretera d’Alella, el del peatge, 
per millorar-hi la seguretat i la 
fluïdesa. 

 NOUS ACCESSOS

La Generalitat preveu construir 
dos nous accessos a l'autopista, 
que donaran servei al Masnou, 
i millorar el d'Alella

Vídeo del projecte
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SÍ ABSTENCIÓ NO
ERC, Fem Masnou, 
PSC, JxCAT-Units 
i Cs

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

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

ERC, PSC i CUP

ERC i PSC

ERC, PSC, Cs i CUP

ERC i PSC

ERC i PSC

CS

ERC, PSC i CUP

CUP

Cs i CUP

Fem Masnou, 
JxCAT-Units i Cs

Fem Masnou, 
JxCAT-Units i Cs

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

CUP

CUP

CUP

Fem Masnou, 
JxCAT-Units i Cs

Fem Masnou, 
JxCAT-Units

Fem Masnou i 
JxCAT-Units

Fem Masnou i 
JxCAT-Units

CUP

Reconeixement de fill predilecte  
al Sr. Jordi Pericot Canaleta

Reconeixement de fill predilecte 
al Sr. Juan Antonio Masoliver 
Ródenas 

Reconeixement de filla 
predilecta a la Sra.  
Carme Giralt Rosés 

Aprovació inicial de la 
rectificació dels estatuts de 
Serveis Urbans del Masnou, 
Empresa Municipal, SL 

Aprovació inicial de l'expedient 
14/2021, de Modificació per 
suplement de crèdit finançat 
amb romanent de despeses 
generals 

Festes locals any 2022: 
29 de juny i 31 d’octubre 

Adhesió al sistema central 
d’adquisicions de béns i serveis 
de la Generalitat de Catalunya 

Aprovació inicial de la 
modificació de l’article 3.1 del 
Reglament del Consell Municipal 
de Promoció Econòmica 

Compensació final del contracte 
de gestió indirecta de l’Escola 
Bressol Sol Solet (lot 1), amb 
motiu de la crisi sanitària 

Aprovació inicial de la 
Modificació puntual del Pla 
general d’ordenació urbana a 
l’àmbit del Casino del Masnou

Aprovació inicial de la 
Modificació puntual del Pla 
general d’ordenació del 
Masnou en l’àmbit del carrer 
de Can Mandri i de la parcel·la 
delimitada pels carrers 
d’Almeria, del Berguedà i de 
Pollacra Goleta Constanza 

Declaració institucional 
presentada pel Grup Municipal 
de Cs contra la dictadura i en 
suport al poble cubà
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INSTITUCIONAL

L’Ajuntament inicia l’expropiació del pati del Casino per 
convertir-lo en una gran plaça pública
La manca d’acord amb l’entitat invalida la proposta anterior, que preveia 
compensar-la amb aprofitaments urbanístics

El Ple municipal celebrat el 22 
de juliol, de forma telemà-
tica, va aprovar inicialment 

una modificació puntual del Pla 
general d’ordenació urbana del 
Masnou (PGOUM) en l’àmbit del 
Casino. A la pràctica, si aques-
ta modificació esdevé ferma, 
significarà l’expropiació del pati 
de l’entitat per convertir-lo en una 
gran plaça, a l’indret més cèntric 
del Masnou, just al límit entre el 
nucli antic i el barri d’Ocata. El 
Casino rebrà, a canvi, la compen-
sació econòmica que correspon-
gui. La proposta va tirar endavant 
amb 13 vots a favor, de l’Equip de 
Govern (ERC i PSC) i de la CUP, i 8 
en contra, de Fem Masnou, JxCAT-
Units i Cs.

El mateix punt d’acord invalida la 
modificació del PGOUM aprovada 
inicialment al Ple del 18 de febrer 
d’enguany, que preveia atorgar al 
Casino l’aprofitament urbanístic 
de dues porcions de l’actual pati 
per tal que les explotés. Aquest 
aprofitament era part de la com-
pensació que l’Equip de Govern 
plantejava a l’entitat. A més, va 
posar sobre la taula altres ofertes, 
com la rehabilitació del teatre del 
Casino, un equipament d’un gran 
valor històric i patrimonial. Val 
a dir, però, que la seva possible 
rehabilitació no queda compro-
mesa en sentit positiu o negatiu 
per cap de les dues modificacions 
del PGOUM. En qualsevol cas, la 
manca d’acord amb l’entitat ha 
fet decaure la del 18 de febrer 
i l’aprofitament urbanístic que 
incloïa com a compensació.

“Les reunions han estat molt 
cordials, però hi ha hagut una 
diferència de base que no 

s’ha superat. Nosaltres, com a 
Ajuntament, entenem que l’espai 
ha de quedar obert les 24 hores 
del dia, els 365 dies de l’any”, 
explicava el regidor d’Urbanisme, 
Ricard Plana, per donar a enten-
dre que l’Ajuntament canvia la 
qualificació del solar per crear-hi 
una plaça pública. L’entitat, per 
contra, vol mantenir l’espai com 
a pati privat, si bé estava oberta a 
pactar-ne l’obertura en determi-
nades dates i horaris. “En resum, 
l’Ajuntament proposa que tot 
l’espai del pati passi a ser espai 
públic, per a tots els veïns i veïnes, 
i que l’entitat sigui compensada 
econòmicament”, sintetitzava 
Plana per explicar la modificació 
aprovada al Ple de juliol. 

L’únic grup de l’oposició que va 
votar a favor de la modificació 
del PGOUM va ser la CUP. “Volem 
recuperar el pati per a l’ús de tot 
el poble”, va afirmar la seva por-
taveu, Mireia Noy. “La nostra pro-
posta seria més senzilla: tirar els 
murs avall i obrir un procés parti-
cipatiu per decidir què hi volem i 
com ho volem”, deia la regidora, 
alhora que considerava que la mi-
llor manera de demostrar l’interès 
públic d’aquest projecte hauria 
estat que l’Ajuntament presentés 
al Casino “una proposta sorgida 
del poble”. 

Frans Avilés, portaveu de Cs, va 
mostrar-se frontalment en contra 
d’aquesta modificació i va acusar 
l’Equip de Govern de no haver 
tingut mai “la voluntat real de 
consensuar una solució satisfac-
tòria per a les dues parts”. Avilés 
va advertir que l’expropiació 
podria suposar que l’Ajuntament 
hagi de pagar “una milionada” 
o, fins i tot, la desaparició de 
l’entitat. En la mateixa línia es va 
expressar Romà López, portaveu 
de JxCAT-Units, afegint que “el 
Casino proposa formalitzar l’accés 

EXPOSICIÓ PÚBLICA, 
PLE DEL 22 DE JULIOL

Aprovació inicial de la 
Modificació puntual del Pla 
general d'ordenació urbana a 
l’àmbit del Casino del Masnou. 
Del 26 de juliol al 27 
de setembre del 2021.

Aprovació inicial de la 
Modificació puntual del 
Pla general d'ordenació del 
Masnou en l’àmbit del carrer 
de Can Mandri i de la parcel·la 
delimitada pels carrers 
d’Almeria, del Berguedà i de 
Pollacra Goleta Constanza. 
Del 3 d’agost al 4 d’octubre 
del 2021.

Llegiu-ne la crònica sencera a 
www.elmasnou.cat. 

 CONTRAPROPOSTA

La propietat actual vol 

mantenir l'espai com a pati 

privat, si bé estava oberta 

a pactar-ne l'obertura en 

determinades dates i horaris

lliure a través d’un conveni”. López 
també va qüestionar “la valoració 
inicial”, preveient que “això anirà 
a parar a un tribunal expropiador 
que imposarà una compensació 
milionària”. “La manca d’acord 
amb l’entitat mostra el fracàs de 
l’Equip de Govern i la seva neces-
sitat d’imposar les seves propos-
tes”, va afirmar Amadeu Quintana, 
regidor de Fem Masnou. Com a 
resposta a les crítiques, el regidor 
d’Urbanisme va insistir en l’interès 
general d'aquesta modificació 
urbanística i va donar a entendre 
que la creació d’una plaça pública 
no és equiparable a l’obertura 
del pati de l’entitat només en les 
hores i els dies que es pactessin. 
També va posar l'accent en la 
densificació de la trama urbana 
de la zona: “Al Masnou centre no 
hi ha ni un metre quadrat d’espai 
lliure per habitant”. 

  El terreny s'ubica al centre del Masnou, entre el nucli antic i el barri d'Ocata. 
DOMÈNEC CANO
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INSTITUCIONAL

 INTERACTIVITAT

L'eina permet demanar cita 
prèvia, fer consultes, accedir 
a tràmits i gestions, avisar 
d'incidències...

Nou canal d’atenció ciutadana al WhatsApp
Per activar-lo, només cal enviar un missatge amb la paraula “Hola”  
al número 673 638 003

L’Ajuntament del Masnou 
ha obert un nou canal 
d’atenció ciutadana a través 

de WhatsApp, per tal que la 
ciutadania pugui fer consultes de 
forma àgil i còmoda i tingui un 
nou accés directe a informació de 
servei públic.

Per tal d’activar aquest nou canal, 
només cal enviar un missatge de 
WhatsApp amb la paraula “Hola” 
al número 673 638 003. Un cop 
fet això, la persona interessada 
rep un missatge per tal que 
conegui la normativa europea de 
protecció de dades personals i que 
decideixi si vol utilitzar el servei. Si 
la resposta és afirmativa, rebrà el 
menú principal del nou canal.

Entre les opcions que es poden 
escollir es troba la possibilitat de 
demanar cita prèvia a l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana (OAC) i altres 
serveis. L’eina és interactiva, 
perquè també es poden fer 
consultes a l’OAC –les respostes 
es rebran dins l’horari habitual 
de funcionament del servei–, 

accedir a tots els tràmits i gestions 
municipals, avisar d’incidències, 
fer queixes i suggeriments... 
Cadascuna de les opcions del 
menú principal permet fer 
diferents accions i accedir a nous 
continguts. Per exemple, si s’escull 
l’opció “Informació municipal”, el 
canal facilita diferents enllaços: 
ofertes d’ocupació, farmàcies 
de guàrdia, adreces i telèfons, 
notícies, agenda... En un altre 
apartat, al de “Tràmits i gestions”, 
s’accedeix a enllaços específics 
per comprar entrades, demanar el 
servei de recollida d’andròmines 

  Captura de pantalla del menú  
principal del nou canal. CEDIDA

o sol·licitar un certificat digital, 
entre d’altres.

A més a més, les persones 
que activin el canal rebran 
alertes a través del WhatsApp, 
sempre d’informació de servei, 
especialment per situacions 

d’emergència o per afectacions 
rellevants en subministraments 
bàsics, en la mobilitat o altres 
qüestions i situacions que 
requereixin la màxima difusió. 

Aquest nou canal se suma a 
la resta de portes d’entrada 
que faciliten la relació entre la 
ciutadania i l’Ajuntament. Té 
l’objectiu de complementar-les, 
tot oferint una nova via d’atenció 
ciutadana molt més directa, fàcil 
i còmoda. S’afegeix, per tant, a 
l’atenció presencial i telefònica de 
l’OAC (93 557 17 77). 
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EDUCACIÓ

Més seguretat viària en un itinerari escolar
S’enllesteix la reforma del carrer de Maria Ferrer Mosset i l’eixamplament 
de la vorera situada davant de l’Escola Ocata

  Aquest passatge per a vianants mena al pas zebra situat davant la porta princi-
pal del col·legi. DOMÈNEC CANO

  La façana d'aquest edifici patrimonial ha recuperat la seva esplendor.  
DOMÈNEC CANO

Com és habitual, l’Ajunta-
ment del Masnou ha apro-
fitat les vacances escolars 

d’estiu per fer obres de reforma i 
millora als centres educatius del 
municipi, prioritzant aquelles 
actuacions que es consideren 
més necessàries.

El projecte de més envergadu-
ra ha estat la rehabilitació de 
les cobertes i de la façana de 
l’Escola Ocata. Els treballs van 
començar a principis de juliol i 
van finalitzar la setmana ante-
rior a l’inici del curs 2021-2022. 
Els ha dut a terme l’empresa 
Construccions i Serveis Faus, SA, 
amb un pressupost de 98.787,75 
euros (IVA inclòs).

Finalitzades les obres estiuenques a les escoles
S’han rehabilitat les cobertes i la façana de l’Escola Ocata i s’han dut a terme 
actuacions menors en altres centres educatius

A banda, s’han dut a terme un 
conjunt d’actuacions en bona 
part dels centres educatius 
que, en total, suposen per a 
l’Ajuntament una inversió de 
140.367,10 euros (IVA inclòs). 
Dins d’aquest grup, hi ha actua-
cions a les escoles Rosa Sensat, 
Lluís Millet, Ferrer i Guàrdia i la 
mateixa Escola Ocata, així com a 
l’Escola Bressol La Barqueta. En 
concret, s’han fet reformes en 
lavabos i altres dependències, 
millores en canalitzacions d’ai-
gua i la reparació del paviment 
a la zona infantil de l’Escola 
Ferrer i Guàrdia. A més, s’han 
instal·lat umbracles al pati de La 
Barqueta, on també s’han reno-
vat les finestres d’una sala. 

La darrera setmana de juliol 
van finalitzar les obres de 
reforma del carrer de Maria 

Ferrer Mosset i d’eixamplament 
d’un tram de vorera situat 

visuals. Al capdamunt del carrer 
s’hi han mantingut dos ele-
ments que ja existien, però que 
han guanyat protagonisme amb 
la instal·lació de dos punts de 
llum: un til·ler, molt apreciat per 
l’alumnat de l’escola, i una font. 
Properament, s’hi vol instal·lar 
una escultura d’homenatge als 
i les mestres, obra de l’artista 
masnoví Jordi Alumà i Masvidal, 
que va morir a principis de juny. 

A banda, just a l’inici de les 
obres, es va aprofitar l’actuació 
per renovar el col·lector del 
clavegueram que passa per 
sota del carrer. En conjunt, 
s’ha dedicat una inversió de 
42.404,63 euros (IVA inclòs) a 
aquestes obres, executades per 
l’empresa B28 Construccions. 

davant l’accés central de l’Escola 
Ocata. Un pas zebra connecta de 
forma directa aquesta entrada 
amb el carrer que s’acaba de 
reurbanitzar.

L’objectiu principal del projecte 
ha estat la millora de l’accessibi-
litat i de la seguretat viària en un 
dels itineraris més utilitzats pels 
nens i nenes de l’escola. El carrer 
de Maria Ferrer Mosset salva el 
desnivell existent entre el carrer 
de Bonaventura Bassegoda i el 
passeig de Romà Fabra. El seu 
pendent, força pronunciat, i la 
configuració del carrer, ocupat 
per una jardinera central i dues 
escales laterals, l’han fet un espai 
lliure de vehicles i, per tant, idoni 
com a camí escolar i com a terreny 
de joc per als infants. 

Amb la reforma, les dues escales 
laterals han guanyat amplada, d’1 
a 1,5 metres cadascuna. També 
s’ha modificat la jardinera cen-
tral, on s’han eliminat barreres 

EL MASNOU VIU    SETEMBRE 202110



EDUCACIÓ

  L'alumnat de l'Institut Mediterrània torna a classe després de les vacances. 
DOMÈNEC CANO

El curs 2021-2022 s’inicia amb alguns canvis  
en el protocol contra la pandèmia
El que fins ara era el col·legi Lluís Millet s’estrena com a institut escola  
en incorporar l’ESO

Ajuts per a les activitats extraescolars
Les famílies poden rebre subvencions que cobreixin el cost total o parcial de les quotes

QUAN ES PODEN PRESENTAR LES SOL·LICITUDS?
Del 20 de setembre al 8 d’octubre.

 BASES DE LA CONVOCATÒRIA I MÉS INFORMACIÓ:
Web: www.elmasnou.cat/educacio
Adreça electrònica: educacio@elmasnou.cat
Telèfon: 93 557 18 00

 REQUISITS
 Estar empadronat/ada al Masnou.
 Que l’infant o adolescent tingui entre 3 i 16 anys.
 L’activitat extraescolar ha de tenir la seu al Masnou.
 Renda bruta mensual de la unitat inferior a 4.000 euros.

El curs 2021-2022 s’ha iniciat 
a tot Catalunya el 13 de se-
tembre, just abans de tancar 

aquesta edició de la revista. Al 
Masnou, prop de 3.500 alumnes 
d’educació infantil, primària, ESO 
i batxillerat han començat les 
classes amb normalitat, tot i que 
amb alguns canvis respecte al 
curs anterior. També cal sumar-hi 
l’alumnat dels cicles formatius de 
grau mitjà i de grau superior que 
ofereix l’Institut Maremar.

La Generalitat de Catalunya ha 
elaborat un pla d’actuació per als 
centres educatius en el marc de 
la pandèmia. El document conté 
les mesures que s’han de complir, 
si bé podrien variar al llarg del 
curs, en funció de l’evolució dels 
contagis de COVID-19. En qualse-
vol cas, tots els centres educatius 
disposen de marge per adaptar 
les disposicions del pla general al 
seu funcionament propi. 

Un dels canvis més rellevants 
respecte al curs passat és el fet 
que l’alumnat de més de 12 anys 
que s’hagi vacunat amb la pauta 
completa no ha de fer la qua-
rantena si es diagnostica un cas 

cada centre a l’hora d’implantar 
el seu propi pla, l’Ajuntament 
del Masnou va organitzar, el 3 
de setembre, una reunió amb 
representants de tots els equips 
directius. Per part de l’Equip de 
Govern, van assistir-hi l’alcalde, 
Jaume Oliveras, i la regidora 
d’Educació, Cristina Ramos.

> Nou institut escola
Més enllà dels canvis vinculats 
a la pandèmia, aquest curs 

positiu al seu grup de convivència 
estable, sempre seguint les pau-
tes indicades pel referent COVID 
corresponent.

A banda, els centres disposen 
aquest curs de més marge per  
decidir si recuperen les ràtios 
anteriors a la pandèmia o si 
mantenen els grups reduïts del 
curs 2020-2021. Una altra novetat 
és el fet que es puguin barrejar 
diferents grups alhora als patis 
exteriors, sempre respectant les 
mesures de seguretat establertes 
al pla d’obertura dels centres. Si 
ho fan, tot l’alumnat ha de portar 
en tot moment la mascareta, que 
és obligatòria per als i les estudi-
ants de primària, ESO, batxillerat, 
cicles formatius i altres estudis 
postobligatoris. Pot haver-hi al-
gunes excepcions, com les classes 
d’educació física. La mascareta no 
és obligatòria per als infants de 2n 
cicle d’educació infantil (3-6 anys), 
si bé pot ser recomanable. No 
està indicada per als més petits , 
d’entre 0 i 3 anys (1r cicle d’educa-
ció infantil).

Per coordinar l’inici del curs i 
conèixer les especificitats de 

s’estrena l’Institut Escola Lluís 
Millet. Fins al curs 2020-2021 era 
una escola d’educació infantil 
i primària. Ara ha incorporat el 
1r curs d’ESO. Anirà completant 
tots els cursos d’aquesta etapa, 
fins a 4t, els propers cursos, 
a mesura que l’alumnat vagi 
creixent. Manté tots els cursos 
d’educació infantil i primària, 
però ha suprimit una de les dues 
línies de P3 que tenia fins al curs 
passat. 
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HABITATGE

Representants dels 71 
habitatges protegits de 
Llevant, de l’Ajuntament 

i de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya van reunir-se el 20 de 
juliol per cercar solucions a les 
diverses problemàtiques que 
s’arrosseguen des de fa anys en 
aquestes comunitats situades al 
carrer de Salvador Espriu. Es trac-
ta de la primera reunió que han 
mantingut alhora totes tres parts, 
encara que anteriorment se n’han 
fetes moltes més, però sempre de 
manera bilateral.

Un dels problemes més rellevants 
és l’alta conflictivitat generada 
per algunes de les persones que 
hi viuen. D’entre aquestes, n’hi 
ha que han ocupat il·legalment 
pisos buits o sense adjudicar. L’ens 
que gestiona tots aquests pisos 
protegits és l’Agència de l’Habi-
tatge de Catalunya. Els darrers 
mesos, s’han reduït de dotze a 
quatre el nombre de pisos buits 
pendents d’adjudicar. Això ha 
estat possible, en part, gràcies a 
algunes accions dutes a terme per 
l’Ajuntament. Tanmateix, tant l’al-
calde, Jaume Oliveras, com la regi-
dora d’Habitatge, Maria Llarás, 
van oferir de nou a l’Agència de 
l’Habitatge tota la col·laboració i 
predisposició de l’Ajuntament per 
accelerar el ritme d’adjudicacions 
dels que romanen buits. Sobre 
la conflictivitat, generada, entre 
altres factors, per les ocupacions 
il·legals de sis pisos, tant des de 
l’Agència de l’Habitatge com des 
de l’Ajuntament es va lamentar 
que aquest assumpte es trobi 
encallat en processos judicials 
llargs i feixucs.

Davant les queixes de les veïnes 
presents sobre aquestes ocupa-
cions i la conflictivitat generada 

això, també es preveu la perma-
nència de llogaters o llogateres 
que acreditin les circumstàncies 
que donen dret a continuar 
residint-hi. A més, alguns dels ha-
bitatges es reserven a les meses 
d’emergència social, per a perso-
nes de col·lectius especialment 
vulnerables que pateixen una 
situació d’urgència habitacional.

Més enllà d’aquestes dues 
excepcions, i pel que fa al procés 
d’adjudicació d’aquests lloguers 
protegits, l’Agència de l’Habitatge 
ha renovat recentment el registre 
únic de sol·licitants. Aquesta 
mesura va ser qualificada com a 
positiva per part del mateix ens, 
perquè s’ha progressat notable-
ment en les adjudicacions de 
pisos buits i s’ha reduït la llista 
d’espera de sol·licitants. Un altre 
factor que ha influït en l’agilitació 

per algunes persones, l’Equip 
de Govern es va comprometre 
a mantenir-hi la pressió policial. 
L’alcalde, a més, va avançar que 
incorporaria aquest tema a la reu-
nió que ha sol·licitat amb la fiscal 
en cap de Mataró per abordar, 
entre altres qüestions, els proble-
mes d’inseguretat que ha patit el 
municipi el darrer mes de juny. 
Des de l’Agència de l’Habitatge 
es va explicar la renovació recent 
de les portes d’accés als edificis. 
Les noves incorporen un sofis-
ticat sistema de seguretat. Això, 
juntament amb l’adjudicació de 
pisos que estaven buits, hauria 
d’impedir que s’hi produïssin 
noves ocupacions. A banda, 
les veïnes van expressar altres 
queixes a l’Agència de l’Habitatge, 
vinculades al manteniment dels 
edificis. 

> Lloguers protegits
Els pisos de Llevant són habitat-
ges protegits en règim de lloguer 
i de rotació; és a dir, amb concessions  
limitades en el temps, perquè 
l’objectiu original de la promoció 
és facilitar l’accés a un habitatge 
a joves del municipi. No obstant 

de les concessions és el fet que 
la Junta de Govern modifiqués, 
l’any 2019, els criteris d’admis-
sió i puntuació de les persones 
sol·licitants. Aquests, a més de 
ponderar les circumstàncies 
socioeconòmiques, donen 
prioritat a les persones menors 
de 35 anys empadronades al 
Masnou. Aquell mateix any 
també es va fixar que els criteris 
de permanència en un d’aquests 
habitatges fossin estrictament 
econòmics. Finalment, l’any 2019 
també es va establir que es reser-
vava un màxim del 35% del total 
d’aquests pisos per a les meses 
d’emergència social.

L’Ajuntament, conscient de la 
complexitat de les problemà-
tiques generades en aquesta 
promoció d’habitatges protegits, 
ha sol·licitat al diari La Vanguardia 
que rectifiqui les informacions 
errònies que va publicar el 
24 d’agost a l’article titulat “El 
Masnou assetja els ocupes dels 
habitatges protegits”. Com que la 
resposta no ha estat satisfactòria, 
el consistori ha elevat la seva 
queixa a instàncies oficials. 

Aliança per accelerar l’adjudicació dels habitatges protegits de Llevant  
i acabar amb la conflictivitat
Representants del veïnat, de l’Ajuntament i de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya  
es reuneixen per explorar solucions a les problemàtiques d’aquestes comunitats

  Els edificis estan situats al carrer de Salvador Espriu. GOOGLE STREET VIEW

 ADJUDICACIONS

Els darrers mesos, s'han reduït 

de dotze a quatre el nombre  

de pisos buits
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OCUPACIÓ

Treball, talent i tecnologia per fomentar la construcció 
sostenible al Maresme
Deu ajuntaments s’integren en un nou programa que vol impulsar les empreses 
del sector i generar noves oportunitats d’ocupació

El Masnou és un dels deu mu-
nicipis maresmencs que tre-
ballen plegats en el projecte 

Construcció Tecnosostenible al 
Maresme, impulsat pel programa 
Treball, Talent i Tecnologia (TTT) 
de la Diputació de Barcelona. 
L’objectiu principal d’aquesta 
iniciativa és transformar el sector 
de la construcció vers la sosteni-
bilitat energètica i mediambiental 
i generar noves oportunitats a 

partir de la innovació i la capacita-
ció tecnològica.

El projecte identifica tres tipus de 
beneficiaris. D’una banda, profes-
sionals que vulguin millorar la seva 
ocupabilitat, ja sigui perquè es 
troben a l’atur o en situacions de 
precarietat laboral. En segon lloc, 
empreses relacionades amb la ca-
dena de valor del sector de la cons-
trucció que vulguin digitalitzar-se, 

transformar-se tecnològicament 
i ser més sostenibles, inclusives i 
competitives. Finalment, també 
vol ser útil per a qualsevol persona 
que vulgui accedir i conèixer les 
subvencions i els incentius que 
existeixen per rehabilitar i millorar 
l’eficiència energètica d’edificis.  

Se’n pot consultar més informació i 
participar-hi al web maresmetecno-
sostenible.cat o a través del Centre 

d’Empreses Casa del Marquès 
(www.casadelmarques.cat).  
Aquest programa tot just comença 
a caminar. Es desplegaran itineraris 
per formar persones i impulsar la 
capacitat productiva de les empre-
ses, un cop finalitzi la fase actual, 
d’anàlisi i diagnosi. Els municipis 
que s’hi han integrat són el Masnou, 
Argentona, Cabrera de Mar, Dosrius, 
Montgat, Vilassar de Mar, Premià de 
Dalt, Teià, Tiana i Òrrius. 

Quinze joves del Masnou 
han estat els seleccionats  
per participar en el 

projecte Cat Azubi, que permet 

o Àustria. És una modalitat que 
combina l’aprenentatge teòric 
amb pràctiques remunerades en 
una empresa del sector.

Els quinze joves masnovins ja es 
troben a Alemanya, des del passat 
mes de juny, a les ciutats de 
Schmallenberg, Trier, Willingen, 
Bad Schmiedeberg i Baiersbronn. 
Abans, van completar amb èxit 
una formació intensiva de 450 
hores per obtenir el nivell B1 d’ale-
many. Set dels alumnes masnovins 
estan cursant estudis d’FP dual de 
gastronomia; set més, d’hostaleria; 
i un, de mecatrònica. Per poder 
participar en aquest programa van 

que joves catalans aprenguin 
alemany i facin un cicle complet 
de tres anys de formació profes-
sional dual (FP dual) a Alemanya 

haver de certificar que complien 
els requisits: tenir entre 18 i 29 
anys, comptar amb el graduat 
d’educació secundària obligatò-
ria (ESO) i trobar-se a l’atur en el 
moment de sol·licitar-ho.

El projecte Cat Azubi és ges-
tionat per l’empresa Bridge 4 
Mobility i està subvencionat 
pel Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya, el Ministeri de Treball, 
Migracions i Seguretat Social, 
i el Fons Social Europeu, en el 
marc de la Iniciativa d’Ocupació 
Juvenil i d’acord amb els Projectes 
Singulars de Garantia Juvenil. A 
més de l’acompanyament previ, 
la subvenció inclou el primer 
mes d’estança i manutenció. 
L’Ajuntament del Masnou ha 
col·laborat amb la implantació 
d’aquest programa al municipi 
i amb l’acompanyament als i les 
joves que van interessar-s’hi. 

Quinze joves del Masnou cursen formació professional 
a Alemanya
Són els seleccionats pel programa Cat Azubi, que combina els ensenyaments  
teòrics amb pràctiques remunerades en una empresa

  Classe d'alemany a Ca n'Humet per a l'alumnat d'aquest projecte. CEDIDA
 REQUISITS

Per participar-hi calia tenir 
entre 18 i 29 anys, el graduat 
d'ESO i estar a l'atur
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OCUPACIÓ

  Imatge de recurs d'una empresa logística. SHUTTERSTOCK

 SOL·LICITUDS

 'SPEED NETWORKING'

Les persones interessades 
poden apuntar-s'hi en línia 
o presencialment, als serveis 
d'ocupació del Masnou, 
Alella o Teià

Es preveu organitzar una sessió 
d'entrevistes ràpides per posar 
en contacte els i les alumnes 
amb empreses

Fins al 30 de setembre estan 
obertes les inscripcions de tres 
cursos que començaran a l’oc-

tubre. Les persones que s’hi apuntin 
podran adquirir i millorar compe-
tències transversals i tècniques 
vinculades a tres sectors en què es 
preveu un increment de la demanda 
de mà d’obra a curt i mitjà termini: 
comerç, magatzem i neteja.

Les persones interessades poden 
apuntar-s’hi en línia, a la pàgina 
www.elmasnou.cat/cursos-ocu-

prioritat les persones que siguin 
usuàries del servei local d’ocupa-
ció d’algun dels tres municipis, les 
que estiguin a l’atur o en un ERTO 
i les que tinguin més de 40 anys o 
siguin joves d’entre 16 i 29 anys. 

Totes les formacions es faran 
presencialment, sempre que la 
situació sanitària ho permeti. A 
més, els i les alumnes participaran 
en sessions individuals i grupals 
i comptaran amb un acompa-
nyament tècnic per augmentar 

pacions-futur, o presencialment, 
als serveis d’ocupació d’Alella, el 
Masnou o Teià. Els cursos són gra-
tuïts i pot participar-hi tothom qui 
hi tingui interès. Tanmateix, a l’ho-
ra d’assignar les places, tindran 

les possibilitats de trobar feina. 
Addicionalment, es preveu 
organitzar una sessió d’entrevis-
tes ràpides per a cadascun dels 
sectors, per posar en contacte les 
persones que facin els cursos amb 
empreses del territori. 

Inscripcions obertes a tres cursos per treballar  
en sectors amb demanda de mà d’obra
El 30 de setembre s’acaba el període per apuntar-se a aquestes formacions sobre 
comerç, magatzem i neteja
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EN PORTADA

Montserrat Tura, conse-
llera del Govern de la 
Generalitat de Catalunya 

entre els anys 2003 i 2010, ha 
estat la ponent enguany de la tra-
dicional conferència que organit-
za l’Ajuntament del Masnou per 
iniciar la celebració de la Diada 
Nacional de Catalunya. 

La va pronunciar el vespre del 
10 de setembre, a la Sala Joan 
Comellas de l’Edifici Centre, 
acompanyada de l’alcalde del 
Masnou, Jaume Oliveras, i davant 
un auditori format per una 
quarantena de persones, entre les 
quals hi havia els exalcaldes Josep 
Azuara i Eduard Gisbert, a més 
de regidors i regidores de l’actual 
consistori, tant del Govern com 
de l’oposició. 

L’alcalde Oliveras va ser l’encar-
regat de donar la benvinguda a 
tothom i presentar la ponent. A 
més de consellera d’Interior i de 
Justícia, Tura va exercir d’alcal-
dessa de Mollet del Vallès entre el 
1987 i el 2003, així com de dipu-
tada del Parlament de Catalunya 

durant diverses legislatures, entre 
altres càrrecs. Des de fa uns anys 
ha tornat a treballar en la seva 
professió, la de metgessa.

Tura va començar el seu parla-
ment explicant com està vivint la 
pandèmia de la COVID-19 com a 
professional de la medicina. Entre 
altres reflexions, va subratllar que 
“mai cap virus no tracta tothom 
per igual”, tot assenyalant com les 
malalties colpegen amb molta 

més força els grups socials amb 
menys renda. “L’Amèrica del Sud 
representa el 8% de la població 
mundial i el 30% de la mortalitat 
registrada causada per la COVID-
19”, va exemplificar. També va 
posar sobre la taula qüestions 
com ara que el confinament no va 
ser tan perjudicial per a una per-
sona que viu en un habitatge gran 
i amb jardí com per a les famílies 
amb infants que han de compartir 
pisos petits. 

Va admetre que la seva visió del 
món “sempre s’ha decantat cap a 
aquestes diferències socials”. I va 
ser precisament aquest enfoca-
ment el que va fer de fil conduc-
tor quan va abordar l’assumpte 
central de la ponència: la Diada 
Nacional. “Jo, que també participo 

Montserrat Tura subratlla el paper de les lluites socials com 
a motor de la reivindicació nacional catalana
L’exconsellera de la Generalitat de Catalunya enceta la celebració de la Diada  
al Masnou amb una conferència

  L'exconsellera i l'alcalde, durant la conferència. RAMON BOADELLA

 En l'acte es va aplicar el protocol preventiu davant la COVID-19. RAMON BOADELLA

de la reivindicació per l’emancipa-
ció nacional —va sincerar-se—, 
vull també aportar una mirada 
més justa i parlar dels moviments 
socials que sempre han caracterit-
zat Catalunya.”

Va repassar episodis històrics, 
com la Guerra dels Segadors, la 
desfeta del 1714 i el Decret de 
Nova Planta o la Setmana Tràgica, 
entre d’altres, fins a arribar als 
nostres dies. Per a Tura, és una 
constant històrica catalana el fet 
que les lluites per la justícia social, 
protagonitzades per les classes 
populars, hagin estat sempre un 
motor de la reivindicació nacio-
nal, fins a imbricar-s’hi. Tura con-
sidera que les intervencions dels 
exèrcits castellans o espanyols 
han estat més motivades per 
sufocar les reivindicacions socials 
que no pas les nacionals. Fins i tot 
ha recordat que en alguns episo-
dis històrics van ser determinats 
sectors de les elits econòmiques 
catalanes els que van sol·licitar 
intervencions militars.

En arribar a l’actualitat, l’excon-
sellera va ser crítica amb els 
dirigents que van liderar el procés 
independentista, que va tenir el 
seu punt àlgid en la celebració 
del referèndum de l’1 d’octubre 
del 2017: “Es van prometre coses 
que no es podien complir i s’ha 
generat frustració. Ara cal tocar 
de peus a terra; però de peus, 
no de genolls, i evolucionar per 
aconseguir més competències, 
ja sigui amb independència o 
interdependència.” En qualsevol 
cas, Tura es va mostrar optimista i 
esperançada: “Trobarem la millor 
manera d’aconseguir més lliber-
tat fent ús de la nostra història i 
intel·ligència”.  

 OPTIMISME

"Trobarem la millor manera 
d'aconseguir més llibertat 
fent ús de la nostra història i 
intel·ligència"
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EN PORTADA

 ACTUACIONS

L'acte va comptar amb balls 
de la Colla Bastonera i la 
interpretació que la Coral 
Xabec va fer de "El Cant de la 
Senyera" i "Els Segadors"

El Masnou ha tornat a viure 
enguany una Diada Nacional 
de Catalunya limitada i 

adaptada a les restriccions decre-
tades per contenir la COVID-19. 
Així, tant la conferència que va 
obrir la celebració de l’Onze de 
Setembre (vegeu la pàg. 16) com 
la tradicional ofrena floral es van 
dur a terme tenint en compte les 
mesures vigents, com la limitació 
d’aforament o l’obligació que tot-
hom dugués posada la mascareta, 
entre d’altres. 

L’ofrena floral es va celebrar pels 
volts del migdia del mateix dia 
11, als jardins de Lluís Companys. 
Tal com s’havia fet l’any passat, 
la pandèmia va obligar a res-
tringir-hi l’accés. Només podien 
assistir-hi els i les representants 
designats de la quarantena d’en-
titats que van fer l’ofrena. L’actriu 
Bibiana Morales va ser l’encarre-
gada de presentar un acte que va 
comptar amb els balls “Gironella” i 
“No volem”, de la Colla Bastonera. 
La Coral Xabec va interpretar 
les peces que van servir per 
obrir i cloure l’acte: “El Cant de la 
Senyera” i “Els Segadors”. 

L’exalcalde Josep Azuara va pro-
nunciar el parlament d’enguany. 
Va repassar alguns dels fets més 
significatius de la història de 

ment, tot lloant les contribucions 
que van fer. “El record és el que 
ens permet estar vius i conscients 
en el nostre present”, va assegu-
rar. També va desitjar que l’any 
vinent es pugui celebrar la Diada 
“amb normalitat”: “Fa més d’un 
any que patim les conseqüències 
d’una COVID que ha fet molt de 
mal a la nostra societat i que s’ha 
endut molta gent estimada; però 
cal destacar que ens n’estem 
sortint, gràcies a l’esforç col·lectiu 
de molta gent.”

En abordar la qüestió nacional, 
l’alcalde va recordar que fa uns 
mesos es van indultar els presos 
i preses condemnats pel procés. 
“Però això no s’ha acabat; actual-

Catalunya i, en abordar la situació 
actual, va denunciar la persecució 
i la repressió que estan patint 
“persones innocents”. Azuara va 
assegurar que “l’esperit del 1714 
continua vigent” i va convidar els 
masnovins i les masnovines a no 
defallir. Dirigint la mirada al con-
vuls escenari global, va considerar 
que “la mancança de lideratges 
arreu del món provoca situaci-
ons espantoses”. En concret, va 
assenyalar la situació tràgica de 
les persones migrants, recordant 
que “el Mediterrani és un gran 
cementiri”. Finalment, va adreçar 
unes paraules de record i dol per 
les víctimes dels atemptats de l’11 
de setembre de 2001 als Estats 
Units d’Amèrica. 

Al seu torn, l’actual alcalde del 
Masnou, Jaume Oliveras, va agrair 
la participació d’entitats, regi-
dors i regidores i dels exalcaldes 
Josep Azuara, Eduard Gisbert i 
Pere Parés. Oliveras va dedicar 
unes paraules a les personalitats 
masnovines que han mort recent-

ment hi ha alcaldes i alcaldesses 
que continuen immersos en 
processos judicials”, denunciava. 
“Això només té una solució col·lec-
tiva i és aquesta la direcció en què 
hem de treballar”, assegurava, tot 
advocant per “sumar el màxim de 
gent possible a espais de diàleg”. 
“Només si avancem tots junts 
en sortirem”, va vaticinar. Fent 
una connexió històrica, va donar 
les gràcies a “tota la gent que ha 
lluitat pel país, pels drets socials i 
per la igualtat”, i va destacar que, 
“malgrat les derrotes, el país sem-
pre s’ha mantingut dempeus”. Va 
cloure el seu discurs encoratjant 
tothom “a seguir treballant per mi-
llorar el nostre municipi i avançar 
en la llibertat del nostre país”. 

El Masnou celebra la Diada Nacional amb el desig de tornar 
a la normalitat
Una quarantena d’entitats i representants de les diferents formacions polítiques 
van participar en l’acte institucional d’enguany

  Les entitats van dipositar les flors al peu del monòlit dedicat al president 
Companys. RAMON BOADELLA

  L'alcalde, Jaume Oliveras, va ser l'encarregat 
 de cloure l'acte. RAMON BOADELLA

  L'exalcalde Josep Azuara va pronunciar  
el parlament d'enguany. RAMON BOADELLA   Actuació de la Coral Xabec. RAMON BOADELLA
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ESPORTS

Un total de 142 parelles de 
jugadors i jugadores de 
vòlei platja van disputar 

el 4 de setembre els partits de 
la darrera jornada del Circuit 
Svatour 2021, que va tenir lloc a 
la platja d’Ocata. El torneig va co-
mençar el 15 de maig a Canet de 
Mar. Des d’aleshores, i durant tot 
l’estiu, s’han succeït les jornades 
en diferents municipis costaners, 
fins a la final del Masnou. Han 
estat, en total, nou etapes.

Les vuit parelles masculines i les 
vuit parelles femenines que havi-
en acumulat la millor puntuació 
en les vuit etapes anteriors van 
disputar al Masnou el Grand Slam. 
La parella Del Rosario-Vilà es va 
imposar a Srongari-Guillherme a 

masculines més i 50 de femenines 
van jugar desenes de partits en la 
categoria Open.

El vòlei platja va continuar ben 
present a la platja d’Ocata l’ende-
mà, el diumenge 5 de setembre, 
amb la final del Campionat de 
Catalunya de Vòlei Platja 2x2 
mixt. D’entre les vuit parelles que 

la final masculina, que va resultar 
espectacular i molt disputada 
(2-1). Quant a les dones, es va 
proclamar campiona la parella 
Atsarà-Montfort, en imposar-se 
a Orejas-Carpena. En paral·lel, 
durant aquell dissabte, 76 parelles 

s’havien guanyat el dret a parti-
cipar-hi, Lobo-Zerillo es va pro-
clamar campiona, en imposar-se 
2-0 a Enric-Prieto en la final. El 
pòdium el va completar la parella 
González-Vila. Aquesta competi-
ció ha estat possible després que 
la Federació Catalana de Voleibol 
hagi homologat la categoria, 
aquest mateix any.

Darrere l’organització d’aquest 
cap de setmana de vòlei platja 
hi ha una nova entitat esportiva 
masnovina: l’Associació SVAT 
(Sport Volley Amateur Tour). És 
un club esportiu de vòlei platja, 
creat a principis d’enguany, amb 
l’objectiu d’organitzar esdeveni-
ments de vòlei platja i promoure 
aquest esport. 

El Circuit Svatour de vòlei platja duu prop de tres-cents 
esportistes a la platja d’Ocata
El Masnou ha acollit la final d’aquest torneig i del Campionat de Catalunya

  Els campions masculins disputant  
la final. SVATOUR

  Tres regatistes del CN El Masnou van compartir podi amb altres joves europeus. 
CN EL MASNOU

  Un instant de la competició.  
CN EL MASNOU

  Una jugadora a punt de servir. SVATOUR

Roger Tomàs i Aina Riera, 
regatistes del Club Nàutic 
El Masnou, s’han proclamat 

subcampions juvenils de la Classe 
Europa en la Youth European 

al tercer lloc del podi. La Youth 
European Championship és una 
competició esportiva de vela cor-
responent a la Classe Europa.

El campió masculí d’enguany 
ha estat el suec Jonathan Lladó. 
L’alemanya Sophia Menke va ser la 
millor d’entre les noies. En aquesta 
edició hi van participar 83 esportis-
tes (51 nois i 32 noies), amb edats 
compreses entre els 14 i els 19 anys 
i procedents de Bèlgica, Dinamarca, 
Luxemburg, Itàlia, Finlàndia, França, 
Suècia, Alemanya i Espanya. El Club 
Nàutic El Masnou, com a amfitrió de 
l’edició d’enguany, es va encarregar 

Championship 2021, que va 
acollir l’entitat esportiva masno-
vina entre el 8 i el 12 d’agost. Dani 
Cabré, també del Club Nàutic 
El Masnou, va aconseguir pujar 

d’acollir les delegacions, aplicar els 
protocols preventius davant la pan-
dèmia i organitzar l’acte inaugural, 
celebrat el 7 d’agost, i el de l’entrega 
dels premis. Les personalitats insti-
tucionals i de l’àmbit esportiu que 
van participar-hi van destacar l’èxit 
rotund d’aquesta edició. 

Dos regatistes del Club Nàutic es proclamen al Masnou 
subcampions juvenils d’Europa

Un tercer esportista de l’entitat puja també al podi en l’edició d’aquest estiu 
de la Youth European Championship 2021
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CULTURA

 ESPAI ESCÈNIC

 OPORTUNITAT

El col·lectiu LACAM oferirà 
una activitat amb circ, 
dansa, teatre i instal·lacions 
plàstiques a la sala  
Iago Pericot

La mostra "Tornar a ser", 
d'Evru/Zush, respresenta una 
ocasió excepcional per veure 
obres d'aquest singular i 
reconegut artista al Masnou

El Masnou reprèn amb força 
la programació d’arts visuals 
del segon semestre del 2021 

amb tres exposicions que perme-
tran al públic contemplar obres 
de tres grans artistes. 

“Homenatge a Josep Igual” és 
el títol de la selecció de quadres 
amb la qual es vol recordar aquest 
pintor masnoví, mort el 2020. Es 
poden veure fins al 3 d’octubre a 
la Casa de Cultura. La seva obra es 
va centrar majoritàriament en el 
Masnou, com explica l’historiador 
Joan Muray: “Fou, segurament, el 
pintor que més ha pintat el seu 
poble, i el nostre. Si es pogués fer 
una recopilació de la seva ingent 
obra, veuríem tots i cadascun dels 
racons, dels carrers i de les places 
de la nostra vila. Seria com un 
àlbum per a les futures generaci-

català Jordi Bernadó. El públic hi 
podrà comprovar que Bernadó 
aconsegueix compartir una visió 
sorprenent de la realitat, ja sigui 
perquè capta moments i escenes 
que revelen les contradiccions de 
tota una societat o bé perquè de-
mostra una mirada poètica capaç 
de trobar una gran capacitat 
d’evocació emocional, transfor-
mant racons d’arreu del món en 
escenes pròpies d’un somni. El 
seu treball és present en galeries, 

ons de tal com era el Masnou de 
la seva època. La seva professió 
era la de dibuixant d’arts gràfi-
ques, i dominava el seu ofici a la 
perfecció, fet que es reflectia en 
les seves obres, tant en pintures a 
l’oli com en les aquarel·les, on tot 
era perfecte.”

A l’Espai Casinet, entre el 17 de 
setembre i el 17 d’octubre, s’hi 
instal·la la mostra “Miscelánea 
de placeres inútiles”, del fotògraf 

espais expositius, institucions i 
fires de molts països diferents.

A partir del 8 d’octubre, i fins 
al 31 del mateix mes, el públic 
masnoví podrà degustar a la Casa 
de Cultura un altre dels plats 
forts de tardor de la programació 
d’arts visuals: l’exposició “Tornar 
a ser”, d’Evru/Zush. Després de 
quatre anys d’inactivitat, l’artista, 
un dels més singulars i recone-
guts de l’art català de la segona 
meitat del segle XX i inicis del XXI, 
va tornar als espais expositius 
amb una sèrie de personatges 
màgics, amb cap humà i cos de 
serp: les nagues. La indagació de 
les possibilitats de la imaginació 
i l’exploració de tots els mons 
que s’amaguen sota la realitat 
ha estat una constant d’aquest 
artista, l’obra del qual es podrà 
veure com a ocasió excepcional al 
Masnou amb la col·laboració de la 
Galeria Senda.

> Arts escèniques 
Una dieta basada en les arts 
visuals resulta saníssima, però 
cal completar-la amb les arts 
escèniques. Per aquest motiu, 
la tardor portarà també noves 
exquisideses, que se serviran a 
l’Espai Escènic Iago Pericot. La 
programació de la temporada es 
presentarà en breu, poc després 
de la publicació d’aquesta edició  
d’El Masnou Viu. De moment, i 
per fer boca, el 2 d’octubre es 
podrà degustar a Ca n’Humet 
Maslumínic, el Masnou il·lumina. És 
un menú preparat pel Col·lectiu 
d’Artistes del Masnou LACAM, que 
tindrà circ, dansa, teatre i instal·la-
cions plàstiques com a ingredi-
ents. La sala obrirà a les 19.30 h.  
L’entrada serà gratuïta, però l’afo-
rament, limitat. Cal acudir-hi amb 
una mica d’antelació. 

Tres exposicions de gran nivell per assaborir la tardor

La programació d’arts visuals porta a l’Espai Casinet i la Casa de Cultura 
obres del pintor Igual, el fotògraf Bernadó i l’artista Evru/Zush
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COMUNITAT

Els professionals i els establiments que 
exerceixin la seva activitat al Masnou i 
que, sense pertànyer a l’àmbit sanitari, 

també aporten beneficis a la salut poden 
sol·licitar que se’ls inclogui a la Guia de la 
Salut 2022 del municipi. 

El període per demanar-ho va de l’1 al 20 
d’octubre. Han de fer-ho presentant una 
instància genèrica de manera telemàtica, 
mitjançant la pàgina web www.elmasnou.
cat/tramits-i-gestions. A la instància hi han de 
detallar la informació que volen publicar a la 
guia. A més de l’adreça, telèfon, web i altres 
dades de contacte, hi poden incloure una 
breu descripció dels serveis que presten. Cal 
disposar de la llicència d’activitat i adjuntar-hi, 

seguint les indicacions del correu electrònic 
que rebran de l’Ajuntament. 

La sol·licitud han de presentar-la tant els 
establiments i professionals que volen apa-
rèixer a la guia per primera vegada com els 
que ja hi han estat inclosos en anys anteriors. 
Ara bé, els que ja hagin figurat a la guia en 
edicions anteriors no han de tornar a certifi-
car la seva titulació i només han d’explicitar 
si volen mantenir la mateixa informació que 
van publicar a la guia del 2021 o bé detallar 
les modificacions que s’hi haurien d’intro-
duir. També han d’abonar la mateixa taxa. 
Per aclarir qualsevol dubte, cal adreçar-se a la 
Regidoria de Salut Comunitària (salutcomu-
nitaria@elmasnou.cat / 93 557 18 71). 

si escau, la titulació professional. És impres-
cindible abonar la taxa corresponent (33,95 
euros), després d’haver presentat la instància i 

Professionals i establiments poden demanar  
que se’ls inclogui a la ‘Guia de la Salut 2022’
Es pot tramitar la sol·licitud entre l’1 i el 20 d’octubre

L’Ajuntament del Masnou posa 
en marxa la desena edició del 
Grup de Suport Emocional i 

Ajuda Mútua (GSAM), que es reunirà 
cada dijous, des del 14 d’octubre 
fins al 16 de desembre, de 10.30 a 
12 hores. Per assistir-hi, cal reservar 
plaça trucant al 93 557 18 00 o escri-
vint un correu electrònic a ebasp@
elmasnou.cat.

Les sessions, que es reprenen després 
que l’any 2020 no es poguessin pro-
gramar a causa de la pandèmia, són 
un espai de relació, suport psicològic, 
intercanvi d’experiències i ajuda 
mútua adreçat a persones cuidadores 
no professionals; estan organitzades, 
conjuntament, per l’Ajuntament del 
Masnou i la Diputació de Barcelona, i 
són dirigides per una psicòloga de la 
Fundació Hospital. 

Desena edició del grup de suport per a cuidadors  
i cuidadores no professionals
Les sessions seran tots els dijous de 10.30 a 12 hores, des del 14 d'octubre  
i fins al 16 de desembre

  Imatge de recurs. SABINEVANERP/PIXABAY
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 XAVI BARCELÓ GIMÉNEZ

Mar Isnard 
Responsable d’infermeria a l’Atenció Primària Metropolitana Nord de l’Institut 
Català de la Salut (ICS)

Mare de dos masnovins i àvia des de fa tres 
mesos, Mar Isnard va arribar al Masnou fa 
trenta-tres anys, coincidint de forma casual 
amb el naixement de la seva filla. Amb més 
de trenta anys d’experiència sanitària, és 
l’actual responsable d’infermeria a l’Atenció 
Primària Metropolitana Nord de l’Institut 
Català de la Salut des de fa quatre anys i 
forma part de la Taula de Salut Comunitària 
(TASAC).

Des de la seva vivència professional i 
personal, Isnard explica com ha afectat la 
pandèmia el sector de la infermeria i com, 
unint forces i esforços, la TASAC ha treballat 
en conjunt amb el consistori per assessorar 
els responsables polítics sobre les mesures 
per a la no propagació de la COVID-19 entre 
els masnovins i les masnovines.

En plena cinquena onada i amb la campanya 
de vacunació en un punt molt avançant, 
Isnard també ha volgut ressaltar la 
importància del vaccí per a la salut de les 
persones.XAVI BARCELÓ

ENTREVISTA

"Va ser un encert acceptar 
que persones sense cap 
conflicte d’interessos 
puguem assessorar 
l’alcaldia i els membres 
del consistori en temes 
de salut comunitària"

Quan i com va decidir dedicar-se 
al món de la sanitat?
Més enllà de la meva germana, 
que és metge, i el meu pare, que 
treballava en gestió de centres 
de salut,  el que em va influir va 
ser que la meva parella, que és 
infermer. M’explicava el que feia 
a l’hospital i casos de pacients 
especials. 

Quina ha estat la seva trajectòria 
professional?
El 90% ha transcorregut a 
l’Atenció Primària Metropolitana 
Nord de l’Institut Català de la 
Salut (ICS). Vaig començar com 
a infermera d’Atenció Primària 
a Santa Coloma de Gramenet. 
Hi vaig estar setze anys, sis dels 
quals com a infermera assistencial 

i, després, ocupant càrrecs com 
a adjunta als equips d’atenció 
primària de Fondo i Santa Rosa. 
Aquests centres són centres 
complexos, amb un factor socio-
econòmic baix i amb problemes 
socials importants. Va ser una 
gran escola per a mi. 

El 2008 vaig passar a ocupar el 
càrrec d’adjunta i, del 2010 fins 
al 2013, de directora de l’equip 
d’atenció primària el Masnou-
Alella, una etapa també molt en-
riquidora en l’àmbit professional. 
Fins a aquest moment, sempre 
he compaginat l’assistència a 
pacients amb la gestió. A partir 
d’aleshores, he ocupat càrrecs 
de gestió al Barcelonès Nord i al 
Maresme i, des de fa quatre anys, 

com a responsable d’infermeria a 
l’Atenció Primària Metropolitana 
Nord de l’ICS, des d’on donem 
cobertura al 24% de la població 
de Catalunya.

És la cap d’Infermeria de la 
Direcció d’Atenció Primària de 
l’Àrea Metropolitana Nord de 
Barcelona de l’ICS. Des de quan té 
aquest càrrec i quines responsa-
bilitats ha assumit?
La meva responsabilitat és, d’una 
banda, liderar els projectes que 
tenen com a centre el treball 
infermer. D’altra banda, junta-
ment amb el director assistencial 
i la responsable d’atenció a la 
ciutadania, tirar endavant qual-
sevol projecte que va adreçat a 
l’atenció al ciutadà. 

Quina vinculació té amb el 
Masnou?
Vaig venir al Masnou fa trenta-tres 
anys, quan ens vam comprar una 
casa i just va néixer la nostra filla 
gran. Sortir de Barcelona al principi 
em va costar, però ràpidament ens 
vam acostumar a viure al poble. 
Ara, soc mare de dos masnovins i 
àvia des de fa tres mesos, i no puc 
sentir-me’n més orgullosa.

“Els professionals d’infermeria han estat cabdals 
per al control de la pandèmia”
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ENTREVISTA

També forma part de la Taula de 
Salut Comunitària (TASAC). Què 
és, quines tasques fa i què ha 
aportat la creació d’aquest òrgan 
al Masnou?
La Taula de Salut Comunitària 
(TASAC) va néixer de les inquie-
tuds d’un conjunt de persones del 
poble que, per la nostra trajec-
tòria, estem vinculades professi-
onalment a la salut i tenim com 
a objectiu, juntament amb la 
ciutadania, impulsar projectes 
relacionats amb la promoció del 
benestar dels masnovins. 

La nostra aportació més im-
portant és la nostra expertesa 
i coneixement en temes de 
salut des de diferents àmbits. 
Particularment, crec que va ser 
un encert acceptar que persones 
sense cap conflicte d’interessos 
puguem assessorar l’alcaldia i els 
membres del consistori en temes 
de salut comunitària, encara que 
la COVID ens ha fet prioritzar tas-
ques i unir forces forces enfront 
de la pandèmia. 

Com a infermera, com ha viscut 
la crisi sanitària produïda per la 
COVID-19?
Ha estat molt i molt dur, hi ha 
hagut molt de patiment a tots 
nivells. Els professionals d’infer-
meria han estat cabdals per al 
control de la pandèmia. En l’àmbit 
personal, crec que tots hem tret 
forces d’on no en teníem i el tre-
ball en equip ha estat la clau. 

Ara estem en un altre moment. El 
cansament pandèmic hi és, però 
la vacuna ens ha deixat respirar 
una mica. Col·laborar per muntar 
la campanya vacunal ha estat un 
plaer, és col·laborar en la solució. 

Què ha provocat aquesta 
crisi sanitària en el sector 
de la infermeria? 
Estar al dia dels protocols és un 
esforç important per a tots els 
professionals i ha portat els in-
fermers a desenvolupar les seves 
màximes competències, sobretot 
per a l’adaptació que s’ha anat 
fent de forma constant a uns pro-

tocols que han estat i segueixen 
sent molt canviants.

Precisament aquesta és una de 
les nostres funcions principals 
com a gestors: fer possible la seva 
difusió, aplicació i adaptació. 

He de dir que el Departament de 
Salut ho ha fet molt bé, tothom 
agafa la informació d’allà mateix, 
tant per al seguiment de la malal-
tia, com per als tractaments i tot el 
que fa referència a les vacunes.

Pel que fa al Masnou, com ha 
estat la pandèmia? 
El Masnou ha tingut una afectació 
a onades, com a tot arreu, però 
no amb la intensitat que altres 
municipis. L’esforç dels equips 
d’atenció primària del Masnou-
Alella i d’Ocata-Teià ha estat molt 
important per contribuir a donar 
suport a les residències i als do-
micilis, i per atendre els pacients 
amb alta complexitat. 

També ha estat clau el servei del 
CUAP de Badalona, que ens ha 
permès diagnosticar i tractar 
pacients de manera molt ràpida, 
sense haver d’anar a l’hospital i 
evitant ingressar-los si no era del 
tot necessari.

Com és això de les onades i per 
què sorgeixen?
Quan hi ha una transmissió 
comunitària important al final 

s’acaba produint una explosió 
de casos. Per controlar aquesta 
explosió s’han d’aplicar mesures 
extraordinàries, com les que 
s’han pres durant tota la pandè-
mia, per limitar les interaccions 
entre persones de diferents bom-
bolles. Aquestes onades perden 
força quan al virus li costa trobar 
persones susceptibles i li costa 
transmetre’s. 

El virus ha mutat. Quina 
diferència presenta la variant 
delta envers les altres?
Els virus muten constantment 
i de forma aleatòria. La variant 
delta, de moment, és la més 
contagiosa, que és la forma que 
ha trobat el virus de sobreviure i, 
per ara, no ha perdut virulència. 
És difícil de predir quin serà el 
següent pas d’aquestes mu-
tacions i, per tant, no podem 
abaixar la guàrdia i hem d’estar 
molt alerta. Hi ha altres variants, 
però actualment més del 90% 
de casos es corresponen a la 
variant delta. 

A Catalunya, més del 70% de la 
població té la pauta completa de 
vacunació. Com està sent tot el 
procés de vacunació?
Al principi va ser molt compli-
cat, pel fet que calia respectar 
els criteris de vacunació que 
marcava el Ministeri de Sanitat. 
Posteriorment es van anar 
vacunant pacients amb malalties 
greus i es va anar baixant per 
franges d’edat. D’altra banda, 
també hem tingut molts canvis 
de protocols amb les vacunes i 
diferents indicacions, canviants 
en funció de les edats a qui 
van dirigides, i que hem hagut 
d’adaptar. Com deia, ens hem fet 
experts a muntar punts de cri-
bratge i, ara, punts de vacunació 
poblacional.

Jo em quedo sobretot amb el 
moment en què vam posar la pri-
mera vacuna a la Metropolitana 
Nord, el 28 de desembre. Va ser 
molt emocionant, era el principi 
del final. 

Què diria a les persones que 
encara no s’han vacunat?
Que aixequin el cap i que mirin 
al voltant, que pensin que si hem 
pogut sortir d’aquesta situació ha 
estat gràcies a les vacunes, que les 
vacunes són segures i, sobretot, el 
millor per al bé comú. És respon-
sabilitat de tots contribuir per 
acabar amb aquesta situació i la 
vacuna és la solució. 

"L'esforç dels equips 
d'atenció primària del 
Masnou-Alella i d'Ocata-
Teià ha estat essencial per 
combatre la COVID-19"
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PUNT DE TROBADA

“Consumir productes de 
proximitat, de la terra, aquell 
que produeix qualsevol veí 

o pagès del poble de forma or-
gànica i ecològica i adquirir-lo de 
forma directa, sense intermediaris 
que els encareixen i dignificant la 
seva feina. Això és el consum res-
ponsable”, afirmen des de l’entitat.

L’any 2005 un grup d’amics del 
Masnou es van agrupar per donar 
resposta a les seves inquietuds 
sobre com incideixen les formes 
socials de compres i consum, 
més enllà de la tria d’un producte 
concret, però sí amb curiositat de 
conèixer aspectes tan rellevants 
com qui fa la producció i sota 
quins sous i condicions o l’impac-
te ambiental que genera.

Així, i després d’una primera i  
reeixida reunió a Ca n’Humet, 
es va crear la Cistella Verda, una 
associació sense ànim de lucre 
que es fonamenta en el coopera-
tivisme. Està formada per quaran-
ta-cinc famílies masnovines que 
compartien uns valors i preocu-
pacions sobre el consum i, el més 
important, volien contribuir a 
canviar-ho amb les seves accions. 

L’objectiu de l’entitat, però, va més 
enllà de ser un espai on poder fer 
un consum responsable o un lloc 
de trobada, sinó que també vol 
difondre aquest model a d’altres 
famílies del municipi per incidir 
en els seus hàbits de consum. Un 
dels punts més sòlids del projecte 
és la seva organització, que des 

per als menjadors de les escoles, 
l’entitat ha organitzat al llarg de la 
seva trajectòria diverses inicia-
tives per al foment del consum 
responsable.

D’altra banda, des de Cistella 
Verda asseguren que des de l’inici 
de la crisi sanitària s’han convertit 
en un dels llocs d’abastiment més 
segurs. “Evitar que el producte 
passi per diverses mans, saber 
d’on prové i conèixer el productor 
i com treballa ha estat essencial. 

del primer moment es va decretar 
com a assembleària i en què les 
famílies membres, a més, treba-
llen per comissions per tal d’anar 
tractant tots els assumptes que 
van sorgint.

Les famílies que l’integren 
s’autoabasteixen de productes 
de proximitat, justos, artesanals i 
ecològics per al seu consum diari 
i els adquireixen directament dels 
productors, defugint d’uns inter-
mediaris que, tal com asseguren, 
“a més d’encarir el producte, no 
garanteixen que en paguin un 
preu just, ni tampoc la qualitat 
ni el processos de tractament als 
quals el sotmeten”.

Però això no es tot, ja que, encara 
que la pandèmia ha dificultat les 
seves accions de difusió, des de 
la Cistella Verda s’han dut a terme 
diverses iniciatives per donar a 
conèixer la seva visió sobre el 
consum responsable. Des de 
xerrades, tallers, mercats d’inter-
canvi o cinefòrums fins a manuals 

A més, el fet de tenir un topall 
màxim de quaranta-cinc famílies 
ha evitat que es formin aglomera-
cions i ha facilitat l’organització.” 

Tal com comenten les famílies 
membres, un dels principals bene-
ficis de formar part de l’entitat és 
“la qualitat dels productes” i diuen 
que “al final, la despesa total no és 
gaire més alta que la de la compra 
en un supermercat. Hi sortim gua-
nyant”. De fet, afirmen que aquests 
productes, si no fos pels grups 
de consum responsables, serien 
molt exclusius i que aquest tipus 
d’activitat permet conèixer la gran 
varietat de productes originats a 
l'entorn proper, a més de contribuir 
a la seva preservació.

Si voleu conèixer més sobre l’enti-
tat, podeu consultar el web 
www.cistellaverda.cat o contac-
tar-hi per correu electrònic a 
hola@cistellaverda.cat. També 
organitzen jornades de portes 
obertes, com la que han pro-
gramat per al diumenge 26 de 
setembre, pocs dies després del 
tancament d’aquesta revista, a la 
plaça de Marcel·lina de Monteys, 
2, local C, a les 11 hores. 

“Fem un autoabastiment de cistella responsable i just 
amb tots els actors implicats”
Per a la Cistella Verda, el consum responsable és una forma de contribuir  
a la lluita contra el canvi climàtic

  Dues nenes seleccionen mongetes  
i altres aliments. CISTELLA VERDA

  Els tomàquets són un dels aliments 
estrella de l'estiu. CISTELLA VERDA

  Verdures i hortalisses al magatzem de l'entitat. CISTELLA VERDA

 ORGANITZACIÓ

L'entitat és assembleària i 
s'estableixen comissions per 
treballar diferents assumptes
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AGENDA Del 17 de setembre al 22 d’octubre de 2021

 SETEMBRE

Divendres 17
19 h
Lloc: Espai Casinet

Inauguració de l’exposició 
“Miscelánea de saberes inútiles”

Obertura de la mostra del fotògraf català 
Jordi Bernadó, que aconsegueix sempre 
una visió sorprenent de la realitat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

Diumenge 19
De 10 a 13 h
Lloc: Davant l’OAC (c. de Roger de Flor, 23)

Reparatruck

Furgoneta equipada amb eines i que 
compta amb l’assistència de personal 
tècnic que mostra com autoreparar 
petits electrodomèstics, bicicletes i 
aparells informàtics.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou. 
Hi col·labora: Consorci per al 
Tractament de Residus Sòlids Urbans  
del Maresme.

Dimarts 21
17.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Taller “Faulari”

A càrrec de Gabriel Milà. 
A partir de 7 anys. 
Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines.

Dimecres 22
18.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Presentació del llibre  
La lectora accidental

L’autora Emília Illamola explora en 
aquesta novel·la l’impacte que pot tenir 
l’escriptura en la vida real. 
Cal inscripció prèvia. Ho organitza: 
Biblioteca Joan Coromines.

Dissabte 25
11 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

L’Hora del Conte:  
Contes en clau de Rodari

A càrrec de Joan de Boer. Homenatge als 
contes i novel·les de Gianni Rodari. 
Espectacle per a nens de 4 a 10 anys. 
Cal inscricpió prèvia.
Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines.

Diumenge 26
D’11 a 14 h
Lloc: Plaça Nova de les Dones del Tèxtil

IX Fira d’Entitats del Masnou

Les entitats i col·lectius del Masnou 
s’apleguen un any més per fer una 
jornada festiva on es mostraran les 

espectacle infantil, espectacle juvenil, 
acte inaugural i espectacle musical per 
a gent gran. 
Organitza: Ajuntament del Masnou.

Dissabte 2
10.30 h
Lloc: sala polivalent (Can Malet)

Taller: Viu la teva sexualitat i 
sensualitat

Cal inscripció prèvia. Programa 
d’activitats “Empodera’t i creix”, un espai 
de trobada per a dones amb tallers 
gratuïts i oberts a tothom. 
Més informació: igualtat@elmasnou.cat 
o 93 557 18 00.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

19.30 h
Lloc: Espai Escènic Iago Pericot (Ca 
n’Humet)

Maslumina, el Masnou il·lumina

Mostra d’art interdisciplinari amb 
propostes artístiques com el circ, la 
dansa, el teatre i l’art plàstic en què el fil 
conductor és la llum. 
Ho organitza: LACAM (Col·lectiu 
d’Artistes de Circ Residents al Masnou). 
Hi col·labora: Ajuntament del Masnou

Diumenge 3
12 h
Lloc: Vinya testimonial del parc de Vallmora

Vi+ 2021 “Tasta el Masnou”, 
degustació de productes locals

A càrrec, d’Elisabet Vidal, sommelier 
oficial de la Ruta del Vi DO Alella.
Preu: 10 €. 
Informació i reserves a www.elmasnou.cat,  
a www.quedat.cat o a l’Oficina de 
Turisme del Masnou (93 557 18 34 /  
turisme@elmasnou.cat).
Ho organitza: Museu Municipal  
de Nàutica del Masnou.

Dilluns 4
17.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Taller de papallones i de construcció 
d’un refugi

A càrrec de l’Associació Gestió-
Natural. BiblioLab del projecte “Parcs i 
biblioteques, naturalment”.
Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines.

Dimarts 5
17.30 h
Lloc: sala polivalent (Can Malet)

Trobada del Grup Impulsor del 
Projecte Educatiu del Masnou (PEM)

Trobada per debatre els conceptes de 
vila educadora i ecosistemes educatius 
locals, treballar els reptes detectats en 
la diagnosi del PEM i preparar el Fòrum 
Educatiu Local. 
Més informació: www.elmasnou/pem. 
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

seves activitats, objectius i projectes 
per a aquest any. Més d’una trentena 
d’entitats ompliran la plaça d’activitats 
perquè tothom en pugui gaudir al llarg 
del matí. 
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

11 h
Lloc: Mina d’Aigua (plaça d’Ocata)

Escape room  
“El misteri de les mines d’aigua”

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

11 h
Lloc: Plaça de Marcel·lina de Monteys, 2 
(local C)

Portes obertes a la Cistella Verda

Es faran visites guiades en grups reduïts 
al local de l’entitat, per donar a conèixer 
el projecte des de dins.
Ho organitza: Grup per al Consum 
Responsable Cistella Verda.

Dimecres 29
18.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Club de lectura de clàssics catalans

Es comentarà la novel·la de Montserrat 
Roig Digues que m’estimes encara que 
sigui mentida, a càrrec de Jordi Nopca, 
periodista, escriptor i traductor català, 
actual redactor de l’Ara i coordinador de 
l’Ara Llegim.
Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines.

Dijous 30
19 h
Lloc: Sala Joan Comellas (Edifici Centre)

Presentació del llibre  
Les dones dels Laboratoris

A càrrec de l’autora, Francesca Niubó 
Prats. És el sisè número de la col·lecció 
“Quaderns d’Història Local del Masnou”. 
El llibre tracta sobre les dones que 
van treballar als Laboratoris del Nord 
d’Espanya (Cusí). Les persones que 
assisteixin a l’acte rebran un exemplar 
gratuït del llibre.
Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines.

 OCTUBRE

Divendres 1
De 17.30 a 20 h
Lloc: Plaça Nova de les Dones del Tèxtil

Festa Radars

Festa de presentació del projecte 
Radars, xarxa comunitària de prevenció 
i acció per al benestar de la gent gran 
del Masnou. Per a totes les edats: 

18.30 h
Lloc: Sala Joan Comellas (Edifici Centre)

Conferència: “Japó, el país de la 
memòria profunda”

Conferència a càrrec de Toni Arbonès 
Petit, seguida d’un col·loqui obert a la 
participació del públic assistent. Acte 
per a socis i sòcies de l’Aula d’Extensió 
Universitària del Masnou (AEUM). 
Ho organitza: AEUM.

Dijous 7
19 h
Lloc: Sala Joan Comellas (Edifici Centre)

Audiència pública per fer balanç  
del Pla d’actuació municipal

Inscripcions: www.elmasnou.cat/agenda.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

Divendres 8
19 h
Lloc: Casa de Cultura

Inauguració de l’exposició  
“Tornar a ser”, d’Evru/Zush

La indagació de les possibilitats de 
l'obra d'aquest reconegut artista es 
podrà veure com a ocasió excepcional 
al Masnou.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

Dissabte 9
11 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

L’Hora del Conte: Tocats de l’ala

A càrrec de Rosa Pinyol. 
Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines.

Diumenge 10
11 h
Lloc: Mina d’Aigua (plaça d’Ocata)

Visita a la Mina d’Aigua

Places exhaurides. 
Informació i reserves a 
www.elmasnou.cat/agenda i a l'Oficina 
de Turisme. Telèfon: 93 557 18 34. 
A/e: turisme@elmasnou.cat.
Ho organitza: Museu Municipal de 
Nàutica del Masnou.

Dijous 14
18.30 h
Lloc: Sala Joan Comellas (Edifici Centre)

Presentació del llibre Olivos de cal,  
de Fran Toro

Novel·la rural, hereva del Delibes 
més sobri. 
Olivos de cal, primera novel·la de Fran 
Toro, ha estat guardonada amb el Premi 
Nacional de Novel·la Ateneu Mercantil de 
València (2019).
Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines.
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SERVEI FARMACÈUTIC DE GUÀRDIES DEL MASNOU

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

1
FÀBREGAS

2
VIAMAR

3
DOMÍNGUEZ

4
AYMAR

5
AYMAR

6
RIERA

7
FÀBREGAS

8
VIAMAR

9
DOMÍNGUEZ

10
FÀBREGAS

11
OCATA

12
OCATA

13
FÀBREGAS

14
VIAMAR

15
DOMÍNGUEZ

16
AYMAR

17
OCATA

18
RIERA

19
RIERA

20
VIAMAR

21
DOMÍNGUEZ

22
AYMAR

23
OCATA

24
RIERA

25
FÀBREGAS

26
FÀBREGAS

27
DOMÍNGUEZ

28
AYMAR

29
OCATA

30
RIERA

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

1
FÀBREGAS

2
VIAMAR

3
VIAMAR

4
AYMAR

5
OCATA

6
RIERA

7
FÀBREGAS

8
VIAMAR

9
DOMÍNGUEZ

10
DOMÍNGUEZ

11
RIERA

12
RIERA

13
FÀBREGAS

14
VIAMAR

15
DOMÍNGUEZ

16
AYMAR

17
AYMAR

18
RIERA

19
FÀBREGAS

20
VIAMAR

21
DOMÍNGUEZ

22
AYMAR

23
OCATA

24
OCATA

25
FÀBREGAS

26
VIAMAR

27
DOMÍNGUEZ

28
AYMAR

29
OCATA

30
RIERA

31
RIERA

SETEMBRE

OCTUBRE

AGENDA Del 17 de setembre al 22 d’octubre de 2021

EXPOSICIONS
DE L’1 AL 25 DE SETEMBRE
Biblioteca Joan Coromines
“Faulari” 
Celebrem el 400 aniversari de Jean  
La Fontaine amb una exposició i un joc 
itinerant.
Horari: De dilluns a dijous, de 15 a 20 h; 
divendres i dissabte, de 9.30 a 13 h. 
Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines i Servei de Biblioteques de la 
Diputació de Barcelona.

DEL 9 DE SETEMBRE AL 3 D’OCTUBRE
Casa de Cultura
“Homenatge a Josep Igual” 
Exposició per recordar la tasca del pintor 
Josep Igual, mort el 2020. La seva obra 
es va centrar majoritàriament al Masnou. 
Horari: De dimarts a divendres, de 16 a 
20 hores; dissabtes, de 10 a 14 hores i de 
16 a 20 hores; diumenges i festius, de 10 
a 14 hores. 
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

DEL 17 DE SETEMBRE 
AL 17 D’OCTUBRE
A l’Espai Casinet
“Miscelánea de saberes inútiles” 
El fotògraf Jordi Bernadó aconsegueix 
sempre una visió sorprenent de la 
realitat, una mirada poètica amb una 
gran capacitat d’evocació emocional. 
És present en galeries, espais exposi-
tius, institucions i fires de molts països 
diferents.
Horari: Dijous i divendres, de 17  
a 20 h; dissabtes, d’11 a 14 i de 17 a 20 h; 
diumenges i festius, d’11 a 14 h. 
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

DE L’1 AL 25 D’OCTUBRE
A la Biblioteca Joan Coromines
“Dones de la mar” 
Exposició de la il·lustradora Sandra Uve, 

sobre les dones científiques, activistes 
mediambientals i algunes inventores 
vinculades als oceans.  
Horari: De dilluns a dijous, de 15 a 20 h; 
divendres i dissabte, de 9.30 a 13 h.
Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines.

DEL 8 AL 31 D’OCTUBRE
A la Casa de Cultura
“Tornar a ser” 
L'obra d'Evru/Zush, un dels artistes més 
singulars i reconeguts de l’art català de 
la segona meitat del segle XX i inicis del 
XXI, es podrà veure com a ocasió excep-
cional al Masnou.
Horari: De dimarts a divendres, de 16 a 
20 hores; dissabtes, de 10 a 14 hores i de 
16 a 20 hores; diumenges i festius, de 10 
a 14 hores. 
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

  ALTRES

9 I 10 D'OCTUBRE
Jornades Europees de Patrimoni
Visites guiades a Can Teixidor i a patis i 
safarejos de cases particulars vinculades 
a les mines d’aigua. 
Més informació: 
www.elmasnou.cat/agenda.
Ho organitza: Museu Municipal 
de Nàutica del Masnou.

DEL 25 DE SETEMBRE 
AL 17 D’OCTUBRE
Taller de fotografia “Il·lumina’t” 
Curs teòric i pràctic de fotografia, en 
quatre sessions de dues hores. Amb 
espai d’acollida per facilitar que els pares 
i mares puguin fer el curs. A càrrec dels 
fotògrafs Edu Gisbert i Helena Buira i la 
psicòloga Meritxell Heredia.  
Més informació a:  
www.elmasnou.cat/agenda.
Ho organitza: FEM Masnou.

DEIXALLERIA MÒBIL

Només per a particulars del Masnou, Alella i Teià.
Horari
De dimarts a dissabte, de 9.30 a 13 h i de 16 a 19 h; diumenges, de 10 a 13.30 h. 
Ubicació
Del 21 al 26 de setembre: aparcament del carrer d’Amadeu I.
Del 5 al 10 d’octubre: carrer del Torrent de Can Gaio.
Del 19 al 24 d’octubre: carrer d’Itàlia / plaça Nova de les Dones del Tèxtil.

ALTRES INFORMACIONS 

Inscripcions al club de lectura infantil 
Fins al 25 de setembre, a la Biblioteca Joan Coromines. Per a infants d'entre 7 i 9 
anys.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines.
Matrícula viva. Centre de Formació de Persones Adultes del Masnou 
Cal adreçar-se al CFPAM (c. d’Itàlia, 50, 1a planta / 93 557 18 82 / cfam@elmasnou.cat).  
Informació: www.elmasnou.cat/educacio.
Matrícula viva. Escola Municipal de Música del Masnou (EMUMM) 
Informació: www.emumm.cat / 692 959 167 / escola@emumm.cat.

Divendres 15
18 h
Lloc: Cementiri Municipal del Masnou

Inauguració de l’Espai Llum d’Estels

En record a les pèrdues gestacionals 
o perinatals. Cal inscripció prèvia a 
alcaldia@elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

Diumenge 17
11 h
Lloc: Plaça Nova de les Dones del Tèxtil

Diada de Salut Mental

Matí dedicat a la salut mental, amb 
activitats lúdiques i espectacles que 
oferiran diverses entitats solidàries.
Ho organitza: ESQUIMA i participants 
del Club Social.

11 h
Lloc: Escola Ocata (inici)

Itinerari “El modernista desconegut: 
l’arquitecte Bonaventura Bassegoda i 
Amigó

Conferència: “Com s’ha anat constituint 
l’estatus de la dona en l’islam” 

Acte per a socis i sòcies de l’Aula 
d’Extensió Universitària del Masnou 
(AEUM). A càrrec de Dolors Bramon 
Planas, seguida d’un col·loqui obert. 
Ho organitza: AEUM.

Dimecres 20
18.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Tertúlia literària: Joana E.

Cal inscripció prèvia. Club de lectura 
coordinat per Maria Carme Roca.
Joana E., escrita per Maria-Antònia 
Oliver, és una història contada amb la 

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

Dilluns 18
17.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Bibliolab “Antropo: de l’excavació  
al laboratori” 

Per a infants d’entre 9 i 11 anys.  
Cal inscripció prèvia. Activitat 
experimental per comprendre el 
procés d’excavació arqueològica d’un 
enterrament prehistòric.
Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines.

Dimarts 19
18.30 h
Lloc: Sala Joan Comellas (Edifici Centre)

veu de la Joana, amb la ingenuïtat, la 
saviesa, la racionalitat i la passió amb 
què ella s'exterioritzava.
Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines.
 
19 h
Lloc: Can Malet (2a planta)

Grup d’acompanyament mutu. 
Pèrdua gestacional

Grup d’acompanyament mutu (GAM) 
sobre la pèrdua gestacional, neonatal i 
perintal. El tercer dimecres de mes. 
Cal reservar a 
aniaasociacion.org@gmail.com.
Ho organitza: Associació Ania.
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA

@MARTA_ALBERTI

@NICOLEXTRA @DANIEL_MARTI_GARIN

@TXEWAKA

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

Per què s’ha retirat el pont que s’havia instal·lat per facilitar 
l’accés al tram de platja situat a l’altura del carrer del Brasil?
L’Ajuntament ha retirat el pont que s’havia instal·lat aquest juliol 
per accedir al tram de la platja d’Ocata situat entre els passos 
soterrats del carrer del Brasil i de la Mare de Déu de Núria. Format 
per una passarel·la i dos trams de graons, permetia salvar la rocalla 
per arribar a la platja.

S’ha desmuntat per seguretat, entre d’altres raons. En aquest 
indret, el mar s'ha endut la sorra i no en queda. Per tant, els graons 
acabaven directament a les roques i les onades. A finals de juliol 
sí que hi havia platja. Mesurava, aproximadament, uns 15 metres 
d’amplada. A principis de setembre havia desaparegut.

S’acosten el final de la temporada de platja i els temporals 
marítims típics de la tardor i l’hivern. Sense sorra, el mar colpe-
jaria i destrossaria el pont, tal com va passar amb el que hi havia 
anteriorment en aquest indret. Les brigades municipals han des-
muntat i emmagatzemat el nou punt amb la intenció d’instal·lar-lo 
l’any que ve, però l’indret exacte es decidirà aleshores. Quedarà 
col·locat en un tram de la costa on continuï havent-hi platja.

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (28-08-2021)
Adeu a Carles de la Torre.
L’Ajuntament d’#ElMasnou expressa el seu condol a la família i les 
amistats de Carles de la Torre i Campo, que ha mort aquest divendres, 
27 d’agost.
Més informació: www.elmasnou.cat/actualitat/noticies

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (09-08-2021)
Enhorabona als i les esportistes d’#ElMasnou a #Tokio2020:
@JordiXammar, bronze en 470 de vela, soci d’honor del  
@nauticmasnou. 
@rickyrubio9, entre els 5 millors jugadors de bàsquet.
@CristinaSAILOR, instructora del @nauticmasnou.
Anton Garrote, entrenador de Hermann Tomasgaard, bronze en vela.

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (26-07-2021)
Recordeu que la Policia Local d’#ElMasnou duu a terme campanyes 
anuals com el servei de “vacances segures” o l’aplicació mòbil 
DragAlert, de la campanya de comerç segur.
Consulteu-ne la informació al web de la Regidoria de Seguretat 
Ciutadana: www.elmasnou.cat/seguretat-ciutadana

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (28-08-2021)
Vacuna’t de la #COVID-19 sense demanar cita.
1a dosi a persones menors 12 anys.
A #apicsmetronord disposes de 13 punts de vacunació on adreçar-te:
De 16 a 20 h.
Consulta el llistat de punts de vacunació: https://canalsalut.gencat.cat

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (23-07-2021)
L’Aj. d’#ElMasnou inicia l’expropiació del pati del Casino per convertir-
lo en una gran plaça pública.
La manca d’acord amb l’entitat invalida la proposta anterior del 
#PledelMasnou, que preveia compensar-la amb aprofitaments 
urbanístics.
Més informació: https://bit.ly/36ZCRqt  

Membres de la policia local del Masnou, cap als anys cinquanta del segle XX.
Procedència: Arxiu Municipal del Masnou, fotografia 32638.
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Aquesta secció és un espai que l’Ajuntament cedeix als grups municipals que formen el consistori. Són, per tant, els res-
ponsables 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.

Albert Alfaro 
Regidor del Grup 
Municipal d’ERC-AM

Grup Municipal 
de Fem Masnou

Maria Llarás
Regidora del Grup 
Municipal del PSC

de la concessió de l’autopista més antiga 
de l’Estat i la pacificació de l’N-II. 

Aquesta lluita, finalment guanyada, ens 
obre les portes a transformar i a millorar 
de forma important la mobilitat municipal, 
l’espai públic del Masnou i el model de 
poble. Aquesta visió de transformació 
la compartíem en els darrers programes 
electorals municipals i, des del primer dia 
d’aquest mandat, hem estat treballant en 
les oportunitats de l’escenari postpeatges. 
Aquest compromís s’ha anat desenvolu-
pant amb diversos estudis i avantprojectes 
per tenir treballada una proposta general 
de com ens imaginàvem el municipi amb 
una pacificació valenta de l’N-II i la creació 
de nous accessos per connectar els dife-
rents barris del Masnou amb la C-32.

Aquest treball continu ha esdevingut lide-
ratge, de manera que des de l’Ajuntament 
del Masnou s’han promogut reunions amb 
els municipis veïns i se’ls han enviat comu-
nicats per reclamar i compartir els punts en 
comú d’aquest nou escenari, i també s’han 
programat reunions específiques amb 
tècnics i alts càrrecs del Departament de 
Territori. En aquestes reunions, hem pogut 
presentar els estudis realitzats vinculats als 
tres grans blocs treballats: els nous acces-
sos a la C-32, les noves rotondes a l’N-II i la 
pacificació de l’N-II amb la incorporació de 
la via ciclable.

Aquests estudis previs encarregats des de 
l’Ajuntament ens han permès treballar amb 
antelació i han esdevingut les propostes 

de referència de les actuacions que es 
portaran a terme els propers anys. 
Malgrat aquest treball previ, el camí 
continua. El diumenge 19 de setembre 
celebrarem la Setmana de la Mobilitat, 
amb un matí d’activitats de les diferents 
entitats del Masnou a l’N-II. Volem agrair, 
com sempre, la col·laboració del teixit 
associatiu del Masnou per fer realitat 
aquesta diada. Aquest èxit col·lectiu 
l’hem de celebrar tots els masnovins i 
masnovines. Des del Govern municipal 
seguirem treballant perquè les actuacions 
acordades es puguin realitzar amb la 
màxima celeritat possible.

Ara més que mai, revolucionem la mobili-
tat per millorar l’espai públic del Masnou.

La fi del peatge, una nova realitat 

Des de finals de la dècada dels anys 
seixanta, es van instal·lar els peatges a tot 
Catalunya per revertir a les arques estatals 
i autonòmiques la inversió feta en vies 
ràpides d’alta condensació de vehicles. 
Algunes eren de titularitat estatal i d’altres, 
de titularitat autonòmica. 

L’1 de setembre d’enguany, el Gobierno de 
España va donar per finalitzada aquesta 
concessió a les principals autopistes 
catalanes, com l’AP-7 i l’AP-2 i les vies C-32 
i C-33, de gestió pròpia de la Generalitat. 
Encara queden peatges a la C-16 i C-31, 
entre d’altres vies.

Aquesta “fita històrica”, com alguns l’han 
definida, dona pas a diversos escenaris i 
que generen certa inquietud, alhora que 
alegria.

La C-32 —autopista del Maresme— va 
des de Barcelona fins a Blanes. Les 
conseqüències d’aquesta nova realitat 
serà presumiblement l’augment de la 
circulació per la C-32 i la disminució 
del trànsit per l’N-II. Això donarà opció 

a pacificar els trams urbans de l’N-II 
que passen pel nostre municipi i poder 
gaudir d’aquesta via d’una manera més 
sostenible, segura i amable.

Però no podem oblidar que el nostre 
municipi toca amb l’autopista C-32 
pel nord i que tenim diverses àrees 
habitades a peu de l’autopista. Ara ens 
plantegem: quin futur els espera als veïns 
i veïnes del Masnou Alt, Santa Madrona i 
el polígon de la Bòbila que viuen a tocar 
de l’autopista? 

Doncs haurem de tornar a lluitar, cosa 
que els socialistes al Masnou ja vam 
fer durant els anys 2005-2008, i exigir 
a la Generalitat que posi pantalles a 
tot el recorregut de la C-32 que passa 

pel nostre municipi per controlar la 
contaminació acústica, la contaminació 
ambiental i els efectes nocius per a la 
salut d’aquesta nova situació. Si amb el 
trànsit que hi havia fins ara els veïns i 
veïnes del Masnou Alt havien de bregar 
amb la contaminació acústica, ara, que 
serà encara més concorreguda, no ho 
tindran fàcil. És per això que cal instar 
el Govern de la Generalitat a prendre 
mesures per revertir el soroll i així 
millorar la vida dels masnovins i les 
masnovines.

Incentivar el transport públic, millorar la 
xarxa de vianants del municipi, millorar 
la qualitat de l’aire i els sorolls està en 
mans de tothom. Posem-nos en marxa!

Pati del Casino: una bona idea que ens 
pot portar a la bancarrota

Quin veí o veïna del poble no ha pensat 
mai que seria una bona idea que el pati 
del Casino esdevingués un espai obert a 
la ciutadania? La idea, al nostre entendre, 
és bona, no és nova i les preguntes que 

ens hauríem de fer són dues: Com es pot 
aconseguir? I a quin preu?

Per aconseguir aquesta operació només 
hi ha dues vies: l’acord amb l’entitat o 
l’expropiació. Si un govern inicia aquest 
segon camí, cal que tingui molt clar, per 
responsabilitat, quin preu li farà pagar la 
justícia i si és assumible per l’Ajuntament. 
Avui dia l’acord amb l’entitat està lluny 
d’arribar i el Govern d’ERC i el PSC s’ha 
decidit per una expropiació que, a hores 
d’ara, és plena d’incerteses. La principal: 
el preu final que haurem de pagar. 

Oliveras (ERC) i Suñé (PSC), socis al Govern 
municipal, han optat per carregar el pes 
d’aquest projecte en les generacions 
futures, jugant a la ruleta russa judicial. 
El Govern municipal ha valorat el pati 

del Casino en poc més de tres-cents mil 
euros. Qualsevol persona que hagi mirat, 
encara que sigui per curiositat, què val un 
pis al Masnou sabrà que valorar aquest 
espai al centre del poble amb aquest preu 
no és realista. En els mateixos informes 
que incorpora l’expedient, per exemple, hi 
trobem un informe pericial que valora 
l’operació en més de tres milions d’eu-
ros. De tres-cents mil euros que vol pagar 
el Govern a tres milions d’euros que podria 
dir la justícia que hem d’acabar pagant, la 
diferència és notable.

La legislatura passada, quan era a l’oposi-
ció, el portaveu del PSC, parlant del pati del 
Casino, deia el següent al Ple: “Ja sabem 
com acaben les modificacions urbanís-
tiques sense l’acord amb els propietaris, 
així que m’estalviaré les explicacions del 

cas Kangeiso, que va costar a les arques 
municipals un milió i mig d’euros més 
les costes judicials i el temps perdut”. Fer 
canviar radicalment d’opinió els tres regi-
dors del PSC ha costat dos sous al Govern 
municipal i un augment considerable en 
les dietes del tercer membre del grup. Oli 
en un llum.

Com dèiem, una bona idea que pot portar 
els futurs governs municipals a retallar 
serveis públics per fer front a una indem-
nització milionària. Des de Fem Masnou 
seguirem defensant l’acord amb 
l’entitat per garantir un espai obert per 
a tothom, sense que la megalomania 
d’uns quants l’acabi pagant en un futur 
la ciutadania en forma de més retallades 
als serveis públics.

TRIBUNA POLÍTICA

Revolucionem la mobilitat, canviem el 
Masnou

L’alliberament de la C-32, l’autopista del 
Maresme, és un esdeveniment que hem de 
celebrar de forma col·lectiva. Fa massa dè-
cades que des de la societat civil i els actors 
polítics hem reclamat amb insistència la fi 
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Meritxell Blanch
Regidora  
del Grup Municipal 
de JxCAT-Units

Hem començat un nou curs polític i ho 
hem fet amb el nostre full informatiu 
Rep_lica, que ha arribat a casa vostra. Hem 
fet èmfasi en el dret de la ciutadania 
a debatre i decidir sobre el poble 
que volem tenir. Proposem una altra 
manera de fer les coses, més propera, 
més col·lectiva i més democràtica. I va 
de democràcia manifestar-nos durant la 
Diada per reclamar la fi de la repressió, 
l’amnistia i el dret d’autodeterminació.

#ProjectedeVila
Aquest mes presentem al Ple municipal 
una proposta per arribar a consensuar un 
projecte de vila i una agenda estratègica 
per als propers deu anys. Sabem que 
els partits de govern canvien, els regidors 
responsables també. Però cal consensuar 
plegats un full de ruta amb les prioritats 
que com a poble volem afrontar. Tant 
aquelles que siguin més senzilles com 
aquelles que són més complexes de 
gestionar. Un projecte de vila requereix 
una estratègia compartida, no només 
per part dels partits, sinó també apostant 
clarament per la participació de la gent en 
el disseny de les propostes i en les futures 
decisions.

#CamíRal
Des de l’1 de setembre ja no hi ha peatge 
a la C-32 i això té com a conseqüència 

immediata la reducció de cotxes a l’N-II. Si 
ho recordeu, en el punt 206 del programa 
electoral amb el qual ens vam presentar 
proposàvem pacificar el Camí Ral amb 
la intenció de recuperar la façana 
marítima. I ho volem fer a través de la 
participació ciutadana, per tal de fer 
possible un debat que generi propostes i 
enriqueixi futures decisions. L’objectiu de 
crear una via cívica per al gaudi de les 
persones i amb l’ús de transport públic 
i mitjans de transport no contaminants 
hauria de ser un repte compartit i 
consensuat per tothom. 

In Memoriam
Volem fer un reconeixement a l’amic 
i company Carles de la Torre, que ens 
va deixar a finals d’agost. Una persona 
entranyable, afable, propera, generosa, 
que mai no tenia un no i sempre estava 

disposat a col·laborar. Una persona que 
donava sense esperar res a canvi. En pau 
descansis. Et trobarem a faltar.

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

+info: 

Frans Avilés
Portaveu del Grup 
Municipal de Cs

Grup Municipal  
de la CUP-AM

¿Será una realidad a corto plazo la 
pacificación de la N-II?

Con la llegada del fin de los peajes en 
Cataluña (bueno, los peajes que depen-
dían del Gobierno de España, porque los 
que dependen del gobierno autonómico 
siguen vivitos y coleando), toma forma la 
posibilidad de transformar la N-II para que 
se convierta en una vía más urbana donde 
el coche pierda protagonismo en favor de 
las personas. 

Més de 683.000 famílies a qui s’ha 
interromput el subministrament elèctric 
el 2020... El 20% de les famílies del país 
no poden pagar la factura de la llum...

Es una noticia llena de esperanza para 
nuestra población, que lleva décadas sufri-
endo un exceso de tráfico. Pero lo cierto es 
que también hemos sabido que por parte 
de ADIF se quieren instalar unas pantallas 
opacas de entre tres y siete metros de altura 
junto a la vía del tren para minimizar el 
impacto sonoro, lo cual es una aberración, 
ya no solo por la agresión visual que genera, 
sino porque construir una especie de “muro 
de Berlín” es un claro retroceso al objetivo 
final, que no es otro que unir de forma 
natural el núcleo urbano con la playa.

ADIF lo tiene fácil. Si quiere reducir el 
ruido de los trenes, que soterren la vía del 

Cal mobilitzar-se!

Cal fer-ho en contra de les múltiples pujades 
en la factura de la llum teledirigides des de 
les grans empreses de l’IBEX, i en contra dels 
múltiples talls de llum a famílies que no 
poden pagar els subministraments bàsics.

Cal mobilitzar-se, també, contra els mili-
ons i milions d’euros de beneficis que 
acumulen les grans companyies ener-
gètiques. Si són serveis bàsics, s’ha de 
prohibir fer-ne negoci, és tot el contrari: 
màxim lucre, privatització d’un servei 
públic i espoli dels recursos que són de 
totes, com el buidat d’embassaments 
per recol·lectar el màxim benefici.

Cal protegir els serveis bàsics i essen-
cials per a les nostres vides –com l’accés 
a l’energia– del negoci i l’especulació, 
especialment enmig d’una pandèmia 
i una crisi social i econòmica sense 
precedents.

Què proposem?
La CUP El Masnou apostem per la recupe-
ració dels serveis essencials i proposem la 
municipalització del servei d’energia:

-  Proposem la creació d’un servei públic 
universal, que no deixi ningú enrere, per-
què mai més a ningú no li falti l’electricitat 
a casa.

-  Proposem descentralitzar les centrals 
productores i democratitzar l’accés a 
l’energia i la seva producció; des de la 
base, amb suport públic i també des de 
casa, amb la producció domèstica i amb la 
producció col·lectiva i democràtica creant 
comunitats energètiques ciutadanes, 
perquè cada veïna del poble pugui 
autoabastir-se de l’energia que genera la 
mateixa comunitat.

Per tot això, proposem i exigim que la 
nova empresa municipal SUMEM faci 
passos per esdevenir la futura  

propietària del servei elèctric municipal 
i per a la producció energètica.

És necessari que l’Equip de Govern s’ho 
agafi com una prioritat i treballi decidida-
ment per la sobirania energètica des de 
la base, des de cada llar i cada comuni-
tat de veïnes.

També proposem a tots els grups 
polítics municipals de treballar conjun-
tament una petició a la Generalitat per 
tal que iniciï els tràmits per a la creació 
d’una empresa pública elèctrica d’àmbit 
supramunicipal que acabi amb els oli-
gopolis energètics d’Endesa, Iberdrola, 
Naturgy, etc.

Perquè no volem que ens segueixin 
robant a cada factura de la llum: curt-
circuitem-los! Perquè l’electricitat és un 
dret i mai no hauria de ser un negoci.

Avancem cap a la sobirania energètica!

tren, pero claro, es mucho más costoso 
y han optado por la solución barata. 
Afortunadamente en el Ayuntamiento 
tenemos y pagamos a un teniente de 
alcalde de Relaciones Institucionales que 
es del PSC, partido con fuerte presencia 
en el Gobierno de España, así que no 
dudo que conseguirá que ADIF recon-
sidere su posición, y deje a un lado su 
proyecto de “muro de Berlín” y opte por 
el soterramiento de las vías del tren. 

Por último, en C’s consideramos que 
el Ayuntamiento no debe gastar un 
euro en pacificar la N-II. Allá por 2009, 
el Ministerio de Fomento presupuestó 

una partida de 400 millones de euros 
para iniciar los trabajos de reconversión 
de la carretera N-II cuando ésta pasó 
a ser titularidad de la Generalidad, 
avanzando una primera aportación de 
97,4 millones, cantidad que nunca llegó 
al Maresme. Es hora pues de reclamar a 
la Generalidad que destine ese dinero a 
pacificar la N-II, pues sin esa aportación, 
el Gobierno central no desbloqueará los 
más de 300 millones pendientes, com-
pletando así los 400 millones que deben 
servir para ejecutar todos los trabajos 
sin necesidad de aportación extra por 
los municipios.

TRIBUNA POLÍTICA
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