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Si algú es pensava que la guerra als Balcans seria el darrer conflicte d’aquestes característiques en sòl 
europeu, dissortadament s’equivocava. L’agressió de Rússia sobre Ucraïna ha portat la guerra de nou al 
continent europeu. A banda d’anàlisis geopolítiques per veure quin ha estat el trànsit d’un món bipolar 
a un món multipolar i errors comesos des del món que anomenem occidental, la realitat d’avui és la que 
és: l’existència d’un règim autoritari que està duent a terme una invasió a Ucraïna. Aquests dies estem 
veient la brutalitat de la guerra, el patiment de la població civil i els desplaçaments cap a altres països. Al 
Masnou, com en altres municipis del país, ja s’han iniciat les mostres de solidaritat: enviament de materials 
i preparatius davant la possibilitat de rebre població ucraïnesa desplaçada pel conflicte. L’Ajuntament ja 
ha decidit fer-hi una aportació econòmica. Volem insistir que cal prioritzar les aportacions econòmiques, 
que és la manera més efectiva de fer arribar la solidaritat. El Masnou compta amb una petita comunitat de 
població ucraïnesa amb la qual ja hem iniciat els contactes per posar-nos a la seva disposició. Continuem 
amb la solidaritat, però, sobretot, reclamem més que mai la fi de la guerra i el conflicte i el respecte als drets 
humans més elementals.

El dia 8 de març commemorem, un cop més, el Dia Internacional de les Dones, amb actes i reivindicacions 
per exigir la igualtat de drets, especialment en l’àmbit laboral, i acabar amb la xacra de la violència contra 
les dones. Aquest temps de pandèmia ens ha ensenyat moltes coses. El personal que més ha vetllat per 
la nostra cura i salut ha estat format per dones, sovint amb condicions laborals injustes. Des del Masnou, 
continuem treballant per una societat més justa i lliure entre dones i homes. 

FE D'ERRADES
A la pàgina 10 del número 138 d'El Masnou Viu (febrer 2022), on deia "La intervenció obligarà 
a fer un canvi de sentit al tram del carrer de Veneçuela més proper als jardins dels Països 
Catalans, per tal de desviar els vehicles des del carrer de l'Uruguai cap al de Puerto Rico", hi 
havia de dir: "La intervenció obligarà a fer un canvi de sentit de circulació, en un tram del 
carrer de l'Uruguai, per tal de desviar el trànsit provinent del carrer de Veneçuela cap al del 
Torrent de Can Gaio".
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INSTITUCIONAL

  Concentració ciutadana per condemnar 
la invasió d'Ucraïna. CEDIDA

La ciutadania, les entitats i 
l’Ajuntament del Masnou 
han posat en marxa 

diverses iniciatives humanitàries 
per ajudar el poble ucraïnès 
i, especialment, les persones 
refugiades que fugen de la guerra 
generada per la invasió d’Ucraïna 
que perpetra l’exèrcit rus des del 
24 de febrer. L’Ajuntament del 
Masnou ja s’ha posat en contacte 
amb la Generalitat de Catalunya 
per tal que l’alberg Batista i Roca 
pugui ser un centre d’acollida en 
cas de necessitat.

> Autocar solidari
La més recent és el viatge solidari 
que organitzen dues entitats per 
portar persones refugiades. En 
el moment de tancar aquesta 
edició d’El Masnou Viu ja havien 
reservat un autocar que ha de 
recollir persones que hagin 
aconseguit arribar a Polònia 
fugint d’Ucraïna per portar-
les fins al Masnou. Hi ha tres 
maneres de col·laborar-hi:

1.  Aportant diners. Es poden fer 
arribar per transferència al 
compte IBAN ES04 0081 0067 
0900 0150 0359 (indicant el 
concepte “Autocar Ucraïna”) o a 
través de Bizum, mitjançant els 
números de telèfon 607 66 77 
76 i 654 16 18 74.

2.  Oferint allotjament per a les 
persones que arribin.  Cal enviar 
un correu electrònic a  
solidaritat.cooperacio@elmasnou.cat.

3.  Fent voluntariat.  
Cal apuntar-s’hi al web  
www.vidasignificativa.org/ucrania. 

El viatge solidari és una iniciativa 
que organitzen Vida Significativa 
i Productors Solidaris. Hi 
col·laboren l’Ajuntament del 
Masnou, Ramon Clemente 

i Autocars Font. Productors 
Solidaris realitzarà una filmació 
documental d’aquest viatge 
humanitari.

> Campanya d’emergència
Es poden fer aportacions 
econòmiques a la campanya 
de suport a la població víctima 
del conflicte que lidera el Fons 
Català per a la Cooperació i el 
Desenvolupament. L’Ajuntament 
del Masnou ja està tramitant un 
ingrés extra de 10.000 euros, 
addicional a les aportacions 
regulars que hi fa. Tothom qui ho 
desitgi, pot fer-hi transferències, 
a través dels següents comptes 
bancaris:

  BBVA. Codi IBAN: ES91 0182 
6035 4102 0160 8531
  CaixaBank. Codi IBAN: ES79 
2100 3200 9625 0002 9627

Els recursos econòmics aniran a 
parar a un fons comú per dur a 
terme accions concretes que el 
Fons Català identificarà a partir 
de les peticions que presentin 
les entitats humanitàries i els 
municipis dels països veïns 
d’Ucraïna o d’aquest mateix 
país. En resum, es destinaran 
a la cobertura de necessitats 
bàsiques en les rutes de fugida 
(alimentació, salut, higiene...), 
a treballar per aconseguir 
desplegar dispositius sanitaris i 
humanitaris en territori ucraïnès 
i per dur a terme accions de 
suport als municipis dels països 
que estan fent la primera 
acollida.

> Aportació de material
Es pot donar material humanitari 
(sanitari, farmacèutic i 
d’higiene personal) portant-lo a 
l’Equipament Cívic Els Vienesos 

(c. de la Segarra, 14), de dilluns a 
divendres, de 15.30 a 20 h. La data 
límit per fer-ho és el 25 de març. 
Aquest dispositiu especial de 
recollida l’organitza l’Ajuntament 
del Masnou, en coordinació amb 
el Consolat General d’Ucraïna a 
Barcelona. Ha calgut fixar una 
data límit de recollida per motius 
logístics i en consonància amb 
les necessitats expressades pel 
Consolat.

   >  Llistat de productes 
necessaris

> Prou guerra!
Una cinquantena de persones 
van participar en la concentració 
convocada l’1 de març, davant 

El Masnou, amb el poble ucraïnès
S’engeguen diverses iniciatives d’entitats i de les administracions per ajudar les 
persones que fugen de la guerra

l’Ajuntament, per condemnar la 
invasió d’Ucraïna i exigir la fi de la 
guerra. L’alcalde, Jaume Oliveras, 
va ser l’encarregat de llegir la 
declaració del Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament 
(FCCD) i la Xarxa d’Alcaldes 
i Alcaldesses per la Pau de 
Catalunya sobre el conflicte 
d’Ucraïna. Entre els assistents hi 
havia persones que formen part 
de la petita comunitat ucraïnesa 
del Masnou. També hi van ser 
presents regidors i regidores 
del consistori, tant de l’Equip de 
Govern com de l’oposició. 
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INSTITUCIONAL SÍ ABSTENCIÓ NO

ERC i PSC

ERC, Fem Masnou, 
JxCAT-Units i CUP

ERC, PSC, 
JxCAT-Units, 
Cs i CUP

ERC, Fem Masnou, 
PSC i CUP 

ERC i PSC

ERC i PSC

ERC, JxCAT-Units 
i CUP 

Fem Masnou, 
JxCAT-Units i Cs

ERC, PSC, JxCAT 
Units i Cs

Fem Masnou i CUP

Fem Masnou

JxCAT-Units i Cs

CUP

Fem Masnou

Fem Masnou i CUP

Modificació de les ordenances 
fiscals de l’impost sobre 
l’increment de valor dels terrenys 
urbans i de la taxa per ocupació de 
terrenys d’ús públic.

Aprovació inicial de la 
denominació de la plaça de l’U 
d’Octubre.

Aprovació de la diagnosi i el pla 
de treball del Projecte educatiu 
del Masnou.

Resolució d’al·legacions sobre 
el canvi de gestió de les escoles 
bressol municipals i aprovació 
definitiva de la nova gestió.

Aprovació inicial de la 
modificació puntual del PGOUM 
per a la protecció del front 
tradicional de Can Targa i de les 
Cases de Mar.

Verificació del text refós de la 
modificació puntual del PGOUM 
a l’àmbit del Casino.

Moció presentada per JxCAT-
Units per pagar els impostos 
estatals a l’Agència Tributària de 
Catalunya.

Declaració institucional 
presentada pel PSC amb motiu 
del 8 de març, Dia Internacional 
de les Dones.

Moció presentada per JxCAT-
Units per implementar un 
procés de participació sobre 
l’estacionament regulat.
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* No s’inclouen els punts de l’ordre del dia del Ple que són de pur tràmit o en què no hi ha votacions. 
* Quan el total de vots no suma 21 significa que no hi eren presents tots els regidors i regidores.
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INSTITUCIONAL

El Masnou tindrà plaça 
de l’U d’Octubre 

El Ple del febrer va aprovar de forma inicial que l’actual plaça 
del Duc d’Ahumada passi a dir-se plaça de l’U d’Octubre, en 
memòria del referèndum organitzat l’1 d’octubre del 2017 

i de la mobilització popular que va motivar. El nou nom per a la 
plaça on actualment s’està construint una promoció d’habitatges 
protegits va obtenir 15 vots a favor (ERC, Fem Masnou, JxCAT-
Units i CUP) i 5 en contra (PSC i Cs). Diverses persones del públic, 
membres de l’Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural, 
entitats que han promogut que el Masnou tingui un espai públic 
que recordi l’efemèride, van fer un sonor aplaudiment un cop 
aprovada la proposta. 

  Futura plaça de l'U d'Octubre, on es construeix una promoció d'habitatge 
protegit. DOMÈNEC CANO

El Ple municipal celebrat 
el 17 de febrer va aprovar 
de forma provisional la 

modificació de l’Ordenança 
fiscal que regula l’impost sobre 
l’increment dels terrenys de 
naturalesa urbana, sovint 
conegut com la plusvàlua. La 
proposta va tirar endavant amb 
els 12 vots favorables de l’Equip 
de Govern (ERC i PSC), 4 vots 
en contra (JxCAT-Units i Cs) i 
4 abstencions (Fem Masnou i 
CUP). Només van votar 20 dels 21 
membres del Ple per l’absència 
de Meritxell Blanch (JxCAT-
Units). La modificació esdevindrà 
ferma quan superi el termini 
d’exposició pública i es resolguin 
les eventuals al·legacions.

Entre altres canvis, s’estableix que 
l’impost no s’ha d’aplicar en les 
transmissions d’immobles que no 
hagin incrementat el seu valor. 
D’aquesta manera, l’Ajuntament 
del Masnou adapta l’ordenança a 
la sentència 182/2021 del Tribunal 
Constitucional —que va declarar 
inconstitucional el mètode de 
càlcul vigent fins aleshores a tot 
l’Estat espanyol— i al Reial decret 
Llei 26/2021, aprovat pel Govern 
espanyol arran de la sentència.

Per tant, l’impost només s’ha de 
pagar quan s’obté un benefici 
derivat de la transmissió d’un 
immoble. En aquests casos, 
s’aplicarà un tipus del 23%. 
Aquest és també un canvi 
rellevant, ja que s’incrementa 
el tipus vigent fins ara, que era 
del 13,20%. La darrera variació 
destacable afecta la bonificació 
que s’aplica per transmissions 
mortis causa. Passa del 75 al 
95%. És a dir, es descomptarà 
el 95% de la quantia que cal 
pagar quan s’hereta un immoble 
d’un familiar ascendent o 
descendent de primer grau o del 

portaveus de JxCAT-Units i Cs. 
Ernest Suñé, portaveu del PSC i 
segon tinent d’alcaldia, va acusar 
López i Avilés de representar “la 
política de dretes en majúscula”. 
“Sense impostos no hi ha serveis ni 
es pot ajudar la gent. Els impostos 
són educació, salut, seguretat... 
Sense impostos només hi ha 
pobresa”, va manifestar. Els regidors 
i regidores de Fem Masnou i de la 
CUP no van participar en el debat. 

cònjuge, sempre que es tracti de 
l’habitatge habitual del causant.

Jaume Oliveras, alcalde i regidor 
d’Hisenda, va subratllar que “la 
mitjana dels tipus que apliquen 
els municipis del Baix Maresme es 
troba en el 25%; el tipus màxim està 
situat al 30%”. Els grups de l’oposició 
més crítics amb la modificació van 
ser JxCAT-Units i Cs. De fet, JxCAT-
Units va presentar una esmena 
“per congelar la plusvàlua”, en 
paraules del portaveu del grup, 
Romà López. És a dir, per deixar el 
tipus en el 13,20%. “En època de 
crisi i pandèmia [...], congelar els 
impostos seria un acte d’empatia”, 
va argumentar. L’esmena no va 
prosperar. L’únic grup que va 
votar-hi a favor va ser Cs, mentre 
que la resta de grups de l’oposició 
es va abstenir i l’Equip de Govern va 
votar-hi en contra. 

Frans Avilés, portaveu de Cs, 
va acusar l’Equip de Govern 
“d’afany recaptatori” i va 
afirmar que el Govern de l’Estat 
“està dissenyant un pla per 
compensar els ajuntaments per 
la pèrdua d’ingressos” derivada 
de la sentència del Tribunal 
Constitucional. Va suggerir esperar 
que l’Estat concreti aquesta 
compensació “en lloc de fer 
recaure l’esforç en els ciutadans”. 
En uns termes molt similars es 
va expressar Romà López: “És 
una pujada de més del 80%”, va 
exclamar. “Per què no redueixen 
la despesa generada pels salaris 
de l’Equip de Govern? És la més 
cara de la història del Masnou”, 
va afirmar, referint-se, en part, a 
l’entrada del PSC a l’executiu.

“Es graven els beneficis, no els 
ciutadans. Estan instal·lats en la 
demagògia antiimpostos, des 
d’una posició reaccionària i poc 
progressista”, va dir Oliveras als 

El Ple modifica l’impost de la plusvàlua
Només caldrà pagar-lo si s’obté benefici i el tipus s’incrementa fins al 23%

Crònica sencera

  EXPOSICIÓ PÚBLICA
  Modificació de les Ordenances 
fiscals reguladores de l’impost 
sobre l’increment de valor dels 
terrenys de naturalesa urbana 
i de la taxa per ocupació de 
terrenys d’ús públic. 
Del 22 de febrer al 4 d’abril.
  Modificació del preu públic 
1, per prestació de serveis 
d’atenció domiciliària (Junta de 
Govern Local del 17-02-2022). 
Del 22 de febrer al 4 d’abril.
  Aprovació inicial de la 
modificació puntual del Pla 
general d’ordenació urbana del 
Masnou per a la protecció del 
front tradicional de Can Targa i 
de les Cases de Mar.  
Del 25 de febrer al 25 de març.
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MOBILITAT

 TEMPORADA DE PLATJA

Les zones taronges només són 
vigents a l’estiu, entre l’1 de 
juny i el 30 de setembre

L’Ajuntament inicia 
la reordenació de 
l’estacionament regulat a la 

via pública, en consonància amb 
les actuacions previstes al Pla de 
mobilitat 2016-2021. Hi ha dues 
novetats principals. La primera és 
la implantació d’una prova pilot 
de zona verda en un sector del 
barri d’Ocata. Es preveu dur-la a 
terme passat l’estiu. 

La segona és la creació de dues 
noves zones taronges. A més, es 
repinten les places de zona blava i 
se’n marcaran prop de dues mil de 
blanques (d’aparcament lliure) a 
bona part dels barris del municipi. 
En el moment de tancar aquesta 
edició de la revista es preveia 
l’inici immediat dels treballs de 
pintat de les places de zona blava, 
taronja i blanca.

Zona verda
L’Ajuntament ha convocat una 
audiència pública per explicar 
la propera implantació d’una 
prova pilot d’aparcament regulat 
de zona verda en un sector del 
barri d’Ocata. Ha de tenir lloc el 
dijous 24 de març, a les 19 h, a 
la Sala Joan Comellas de l’Edifici 
Centre. Pot assistir-hi tothom, 
sense necessitat d’inscriure-s’hi 
prèviament. 

La zona verda serà una àrea 
d’estacionament preferent per 
a residents. S’ha escollit un 
sector d'Ocata d’acord amb 
les conclusions preliminars 
de l’Estudi per a la implantació 
d’una zona d’estacionament 
regulat integral al Masnou, que 
està enllestint la consultora 

c. de la República Argentina, c. 
de la Generalitat de Catalunya, 
c. del Parlament de Catalunya, 
c. de Josep Irla, c. de Joan Miró, 
c. del Pintor Domènech Farré, c. 
d’Itàlia, c. de Roger de Flor i c. de 
Barcelona (N-II). 

Per ara, en espera de les 
conclusions finals de l’estudi, es 
preveu que les places de zona 
blava que es troben dins d’aquest 
perímetre es mantindran com 
a tals. De fet, en aquest pla de 
reordenació de l’aparcament 
regulat, l’únic canvi que es duu 
a terme en relació amb les zones 
blaves és la creació d’un petit 
nou segment al tram del carrer 
de Puerto Rico comprès entre 
l’avinguda del President John 

Estudis Projectes i Mobilitat 
(EPIM). Juntament amb el nucli 
antic i els carrers que l’envolten, 
l'identifica com la zona amb 
més concentració de demanda 
d’aparcament per part dels seus 
residents i durant tot el dia. A 
això s’hi suma el fet que té el 
percentatge més gran (47%) 
de vehicles d’altres municipis 
que hi aparquen durant tot el 
dia. La temporada de platja 
afegeix molta més pressió a la 
demanda de places. Finalment, 
el turó del parc de Caramar 
esdevé una barrera física que 
tanca aquest sector d’Ocata, 
cosa que impedeix que els seus 
veïns i veïnes puguin buscar un 
lloc per aparcar a una distància 
raonable. 

El perímetre on es durà a 
terme la prova pilot de zona 
verda ressegueix el següent 
itinerari, que té l’inici i el final a 
l’Ajuntament: pg. de Prat de la 
Riba (N-II), av. de Joan Maragall, 

F. Kennedy i el carrer del Brasil. 
Això no suposa cap increment de 
places de zona blava; només es 
recuperen les que s’han eliminat 
al carrer del Brasil per la conversió 
d’aquesta via en zona de vianants. 
Per tant, es mantindrà el mateix 
total de places de zona blava que 
hi havia al Masnou (206) abans de 
l’inici d’aquestes obres que encara 
no han finalitzat.

Zones taronges
L’altra novetat rellevant en 
aquesta reordenació és la creació 
de dues noves zones taronges. 
L’una quedarà ubicada al carrer 
del Torrent de Can Gaio, entre 
l’Escola Bressol Municipal 
La Barqueta i l’N-II. L’altra, a 
l’aparcament del carrer d’Amadeu I  
(ctra. d’Alella), situat al sud de la 
rotonda que connecta aquesta via 
amb el carrer de Rosa Sensat. Això 
suposa un increment de 153 noves 
places de zona taronja, que se 
sumen a les 594 que hi havia fins 
ara. Totes estan situades a prop de 
les platges del municipi. Les noves 
s’afegeixen a les zones taronges 
que ja existien a Can Teixidor i en 
dos sectors de Voramar (Ocata).

Les zones taronges només són 
vigents a l’estiu, entre l’1 de juny 
i el 30 de setembre. Serveixen 
per prioritzar l’estacionament 
dels vehicles de residents 
durant la temporada de platja. 
Són gratuïtes per als vehicles 
de persones empadronades al 
Masnou i que tributen l’impost 
de vehicles de tracció mecànica 
al municipi. La resta de vehicles, 
exceptuant alguns supòsits 
previstos al reglament, han de 

Es convoca una audiència pública per explicar la 
prova pilot d’estacionament en zona verda que es 
farà en un sector d’Ocata

La reordenació dels aparcaments regulats que inicia l’Ajuntament inclou, a més,  
la creació de dues noves zones taronges

  El carrer de Fontanills es troba dins la zona on es farà la prova pilot de zona verda. 
DOMÈNEC CANO
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MOBILITAT

Tràmit: Distintiu zona taronja

pagar la taxa corresponent 
mitjançant els parquímetres.
Per aparcar gratuïtament 
a les zones taronges és 
imprescindible que el vehicle 
dugui en un lloc visible el 
distintiu que acredita aquest 
dret. L’Ajuntament del Masnou 
torna a prorrogar les etiquetes 
que s’havien expedit amb una 
validesa inicial per als anys 2019 
i 2020. Per tant, les persones que 
ja el tinguin no l'han de renovar, 

ja que manté la vigència durant 
tot el 2022, tal com es va fer 
l’any passat.

Qui no tingui el distintiu o l’hagi 
de renovar per haver canviat de 
vehicle o haver-ne adquirit un 
de nou, pot sol·licitar l’etiqueta 
a l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
(OAC). Per fer-ho, cal demanar 
cita prèvia a www.elmasnou.cat/
cita-previa, trucant al número de 
telèfon 93 557 17 77 o escrivint 

un missatge que digui “Hola” al 
canal WhatsApp de l’Ajuntament 
(673 63 80 03). Cal aportar la 
documentació que requereix 
el tràmit per a l’obtenció dels 
adhesius per a les zones taronja. 
S’ha decidit allargar un any més 
la validesa dels distintius actuals 
amb vista a la culminació del 
projecte que vol dur a terme la 
nova empresa pública SUMEM, 
SL per establir un nou sistema de 
gestió de l’aparcament regulat 

basat en una aplicació de telèfons 
mòbils que permeti automatitzar-
ne el control. 

  El carrer de Jaume I es troba dins la zona on es farà la prova pilot de zona verda. 
DOMÈNEC CANO

  Aparcament del carrer d'Amadeu I, que serà una nova zona taronja.  
DOMÈNEC CANO
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MOBILITAT

  El pas soterrat per accedir a la platja també s'ha hagut de tancar per les obres. 
DOMÈNEC CANO

Ja s’han iniciat els treballs de remodelació 
de l’estació d’Ocata
Renfe preveu que el baixador estigui fora de servei durant onze mesos

Tal com va anunciar, Renfe 
va iniciar el 7 de març les 
obres per fer accessible 

l’estació d’Ocata. Durant els 
primers dies s’hi han estat fent 
treballs preparatoris, com la 
retirada de pantalles informatives 
de l’estació i altres elements, la 
col·locació de tanques, prendre 
mesures, senyalitzar... L’operadora 
ferroviària preveu que les obres 
s’estendran durant onze mesos. 
Hi dedica una inversió de 
3.097.587,36 euros (IVA no inclòs).

Els trens han deixat d’aturar-se 
a l’estació, des del 7 de març, i 
continuaran passant-hi de llarg 
fins que no s’acabi la remodelació. 
També ha quedat clausurat el 
pas soterrat per a vianants que 

del Masnou. Funciona cada dia 
entre les 6 i les 22 h, amb una 
freqüència de pas aproximada de 
15 minuts. 

A més a més, i fins a nou avís, 
l’autobús C15 trasllada la 
parada de l’estació d’Ocata a la 

connecta el passeig de Prat de la 
Riba amb el passeig Marítim i la 
platja d’Ocata. El motiu és que el 
vestíbul de la nova estació serà 
alhora el nou pas soterrat per 
arribar a la platja. S’hi garantirà 
l’accessibilitat amb rampes i tres 
ascensors. 

Més informació a  
www.rodaliesdecatalunya.cat,  
www.renfe.com, l’app de Rodalies 
de Catalunya i al número de 
telèfon 900 41 00 41.

Transport 
Per tal de donar servei als usuaris 
i usuàries de l’estació d’Ocata 
mentre durin les obres, Renfe ha 
habilitat un autobús llançadora 
que la connecta amb l’estació 

del Masnou. Això implica que 
s’allarga el recorregut de la línia i, 
per tant, que la freqüència de pas 
aproximada sigui d’uns 40 minuts. 
En canvi, l’autobús C8 (808) 
escurça el temps d’espera perquè 
augmenta les expedicions, de 
dilluns a divendres laborables. 
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ESPAI PÚBLIC

En marxa la reparació d’una part de les 
cobertes del Cementiri

Una revisió tècnica va detectar que s’havien deteriorat les de la zona nord 
de l’equipament

A finals de febrer van 
començar els treballs 
per reparar les cobertes 

dels nínxols de la zona nord del 
Cementiri municipal, a l’extrem 
oposat d’on es troba l’entrada 
al recinte. La intervenció es 
duu a terme després que una 
revisió tècnica de l’Ajuntament 
hi detectés algunes afectacions, 
especialment a la zona 
esmentada.

Els treballs consisteixen 
en el sanejament de la 
superfície de les cobertes i en 
l’aplicació d’un tractament per 
impermeabilitzar-les i assegurar 
que no es filtra l’aigua de pluja a 
l’interior dels nínxols. Les obres, 
que s’han licitat a l’empresa 
Tradicus, SL per un import de 
31.375,30 euros, IVA inclòs, 
tenen una durada prevista i 
aproximada de tres mesos.  Vista aèria del Cementiri del Masnou. CEDIDA

 La nova instal·lació es troba als jardins de la Nimfa. CEDIDA

Ja es pot utilitzar el nou 
parc de cal·listènia que ha 
quedat instal·lat als jardins 

de la Nimfa. La cal·listènia és 
una disciplina esportiva basada 
en l’entrenament dels músculs 
utilitzant el pes del propi cos. 
Permet potenciar la força, 
l’agilitat, l’equilibri, la coordinació 
i la flexibilitat. 

El parc, obert i d’ús lliure, ocupa 
uns 200 metres quadrats. S’hi 
han col·locat una quinzena 
d’elements, com diferents 
tipus de barres o un banc 
inclinat, entre d’altres, que 
permeten fer exercicis bàsics i 
d’altres de més complexos. La 
creació del parc de cal·listènia 
ha suposat una inversió de 
41.600,77 euros (IVA inclòs). 
Va ser una de les propostes 
finalistes dels Pressupostos 
Participatius 2020-2021. No va 
quedar entre les guanyadores, 

l’obertura. Havia de tenir lloc el 
12 de març, però es va haver de 
suspendre a causa de la pluja. 
Finalment, s'ha reprogramat el 
dissabte 26 de març.  

però feia anys que l’Ajuntament 
l’estudiava com una millora de 
les instal·lacions esportives del 
municipi. De fet, l’equip tècnic 
del Complex Esportiu preveu 

Ja és obert el nou parc de cal·listènia

La creació d’aquest equipament va ser una de les propostes finalistes dels 
Pressupostos Participatius 2020-2021

utilitzar-lo per fer-hi activitats 
dirigides. 

L’Ajuntament havia organitzat 
una demostració per celebrar-ne 
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HABITATGE

  Cartell informatiu d'una de les noves 
promocions d'HPO que es construeix 
al Masnou. DOMÈNEC CANO

Ajuts a majors de 65 
anys per al pagament 
del lloguer
El 29 d’abril és la data límit per sol·licitar-los

Subvencions per al lloguer 
per a gent gran

Informació i bases

Habitatge amb protecció 
oficial Generalitat 

de Catalunya

Les persones grans que es 
trobin en risc d’exclusió 
social poden sol·licitar ajuts 

per pagar el lloguer que atorga la 
Generalitat de Catalunya. L’import 
màxim mensual de la subvenció 
és de 200 euros. El mínim, de 20.

El 29 d’abril és la data límit 
per demanar-los. El tràmit 
es pot fer telemàticament, al 
web habitatge.gencat.cat. 
Les persones empadronades 
al Masnou poden fer-lo 
presencialment a l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana (OAC), 
demanant cita prèvia (vegeu el 
requadre de l’Oficina d’Habitatge, 
en aquesta pàgina). 

Poden beneficiar-se’n les 
persones que enguany tinguin 
65 anys o més i que siguin titulars 
del contracte de lloguer del seu 
domicili habitual i permanent. 
S’estableixen, a més, uns límits 

màxims d’ingressos de la unitat 
de convivència, així com un 
import màxim del lloguer. A 
la demarcació de Barcelona, 
on es troba el Masnou, no pot 
superar els 800 euros (900 si 
algun membre de la unitat 
de convivència té alguna 
discapacitat o mobilitat reduïda). 
Es poden consultar tots els 
condicionants i accedir al tràmit 
telemàtic escanejant el codi QR 
adjunt a aquest text. 

Inscripció al Registre de sol·licitants d’habitatge 
amb protecció oficial de Catalunya
Cal constar-hi per optar als pisos masnovins, tant si ja existeixen com si es vol accedir 
als que s’estan construint

Per accedir a un habitatge 
amb protecció oficial 
cal inscriure’s al Registre 

de sol·licitants d’habitatge 
amb protecció oficial (HPO) 
de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya. Cal fer-ho si es té 
intenció d’optar a algun dels pisos 
de protecció oficial del Masnou, 
tant si ja existeixen com si es vol 
accedir als de les promocions que 
s’estan construint.
 
Tanmateix, existeixen alguns 
condicionants per constar-hi. 
Un d’ells són els ingressos de la 
unitat de convivència. El límit 
màxim es calcula d’acord amb 
l’índex de renda de suficiència 
de Catalunya (IRSC), el nombre 
de membres de la unitat 
familiar i la zona geogràfica. 
A més, el preu de venda o la 
renda pactada no pot superar 
el que legalment estableixi la 
Generalitat de Catalunya, tant si 
es tracta d’habitatges nous com 
d’usats.

Requisits per als sol·licitants
  Ser major d’edat o haver-se 
emancipat.
  Tenir necessitat d’habitatge, 
d’acord amb el que preveu la 
normativa.
  Residir en un municipi 
de Catalunya i estar-hi 
empadronat.
  Complir el límit d’ingressos que 
estableix la normativa.
  No trobar-se en les 
circumstàncies d’exclusió 
previstes en la normativa.
  No trobar-se en situació 
d’incapacitat per obligar-se 
contractualment, llevat si es 
compta amb representació 
legal o autorització judicial 
substitutòria.

Els requisits exigits per inscriure’s 
en el Registre s’han de complir en 
el moment de la presentació de la 
sol·licitud i mantenir-se durant el 
període de vigència.  

Com us hi podeu inscriure?
1.  De forma presencial, a l’Oficina 

d’Atenció Ciutadana (OAC) de 
l’Ajuntament del Masnou (c. de 
Roger de Flor, 23). Cal demanar 
el formulari per inscriure’s al 
Registre de sol·licitants de pisos 
de protecció oficial, emplenar-lo  
i demanar cita prèvia per 

aportar tota la documentació 
necessària.

2.  De forma telemàtica, a  
www.registresolicitants.cat i 
demanar cita prèvia per aportar 
tota la documentació necessària. 

Per poder fer el tràmit a 
l’Ajuntament del Masnou, cal 
estar-hi empadronat. 

Oficina Local 
d’Habitatge - OAC

Presta informació i assistència 
per fer els tràmits relacionats 
amb l’habitatge. Es troba a 
l’edifici de l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana (OAC), al número 23 
del carrer de Roger de Flor 
(habitatge@elmasnou.cat). 

Per rebre-hi atenció presencial, 
cal demanar cita prèvia:

•  Al web www.elmasnou.cat/
cita-previa. 

•  Al número de telèfon  
93 557 17 77.

•  Enviant un missatge que digui 
“Hola” al canal WhatsApp de 
l’Ajuntament (673 63 80 03) i 
seguint les instruccions. 
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PARTICIPACIÓ

La ciutadania del Masnou ha 
presentat 288 propostes 
entre el 2 i el 22 de febrer, 

període en què ha estat oberta 
la primera fase dels Pressupostos 
Participatius 2022-2023. A 
través d’aquest programa 
de participació ciutadana, el 
consistori destinarà mig milió 
d’euros dels exercicis 2022 i 
2023 a finançar les propostes 
guanyadores.

De les 288 propostes, 222 (77%) 
s’han presentat en línia, a través 
del web www.participa.elmasnou.
cat. Les 66 restants (23%) s’han 
fet arribar mitjançant butlletes 

de paper. Ara ja està en marxa la 
segona fase. 

Consisteix en l’anàlisi tècnica 
que duu a terme el personal 
municipal per determinar les 
propostes que s’ajusten als 
requisits del procés i que, per 
tant, podran passar a la següent 
fase. Un cop finalitzada aquesta 
avaluació, es faran públiques 
totes les propostes, incloent-hi 
les descartades i els motius pels 
quals s’han exclòs. 

Les que superin aquest filtre 
passaran a una altra etapa: la 
jornada participativa que es vol 

Presentades 288 propostes en la primera fase dels 
Pressupostos Participatius
Es preveu convocar una jornada participativa al maig per decidir les que passaran  
a la votació final

dur a terme al maig. Les 
persones que hi participin 
prioritzaran les propostes. 
Les que obtinguin la 
millor puntuació seran les 
opcions que es podran 
escollir a la votació final, 
que es preveu que es 
convocarà al juny. Podran 
votar-hi totes les persones 
empadronades al Masnou 
que tinguin 16 anys o més. 
Les que ho facin tindran 
l’última paraula per decidir 
quins projectes es faran 
realitat amb mig milió 
d’euros dels pressupostos 
municipals. 
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EDUCACIÓ

S’aprova el pla de treball i la diagnosi del Projecte 
educatiu del Masnou
En ser un document viu i en contínua revisió, tothom pot unir-se al grup impulsor i 
participar-hi per fer del municipi una vila educadora

El Projecte educatiu del 
Masnou (PEM) ha completat 
la primera fase, que es 

podria qualificar de teòrica, amb 
l’aprovació de la diagnosi inicial 
i del pla de treball del PEM, que 
s’han elaborat amb la participació 
d’un equip tècnic de la Diputació 
de Barcelona. 

El pla de treball per al període 
2022-2026 recull les accions 
concretes que es volen 
executar. És producte del procés 
participatiu que s’ha dut a terme 
durant prop d’un any, però que 
continua ben viu, ja que ara 

participatiu realitzat i la implicació 
de les persones que n’han format 
part. També va detallar els eixos que 
estructuren les accions del pla de 
treball: l’educació en tots els àmbits 
de la vida, l’educació al llarg de la 
vida i el Masnou m’educa. A més, 
s’hi inclou un apartat per enfortir 

comença la fase pràctica, oberta 
també a la participació de tota la 
ciutadania. Per tant, tothom qui 
vulgui implicar-s’hi pot fer-ho 
escrivint un correu electrònic a 
l’adreça educació@elmasnou.cat.

L’aprovació de la diagnosi i el pla 
de treball del PEM es va oficialitzar 
al Ple municipal del 17 de febrer. 
Va tirar endavant amb 17 vots a 
favor, de l’Equip de Govern (ERC i 
PSC) i de JxCAT-Units, Cs i CUP. Fem 
Masnou (3 vots) es va abstenir. 
Cristina Ramos, cinquena tinenta 
d’alcaldia i regidora d’Educació, 
va posar en valor el procés 

l’ecosistema educatiu del Masnou. 
“No és un pla del govern; és un pla 
de tota la comunitat educativa”, va 
subratllar l’alcalde, Jaume Oliveras, 
tot recordant que “és el segon cop 
que s’aprova un pla educatiu. El 
primer el va encapçalar la regidora 
Giol; aquest, la regidora Ramos”. 

  Primera trobada del PEM, juny del 2021. RAMON BOADELLA
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 EXPOSICIONS

La Biblioteca Joan Coromines 
acull la mostra "La mirada", 
d'Isabel Allende, i el recull 
d'obres "Còmics en femení"

Vídeo ‘Activa’t, dona!’
Esport femení al Masnou

Moltes gràcies a totes les 
persones que l’han fet 
possible i a les entitats 

esportives i de caràcter social 
que hi han col·laborat i que 
treballen dia a dia per assolir la 
igualtat efectiva: Asociación de 
Artes Marciales Nihon Tai-Jitsu 
Aspa, Associació Carving’s 
Maresme, Fundació Maresme, 
Club Atlètic Masnou, Club de 
Ball Esportiu Pas Bàsic, Club 
Deportiu Masnou, Club d’Escacs 
El Masnou, Club Escola Judo 
Rítmica El Masnou, Club Nàutic 
El Masnou, Club Ocata Vent, 

Club Patinatge El Masnou, Club 
de Petanca El Masnou Ramón y 
Cajal, Club Tennis Masnou, Club 
Volèibol Masnou, El Masnou 
Basquetbol, NEM Natació  
El Masnou. 

  Fotograma del vídeo. YOUTUBE

Un març farcit d’activitats per celebrar el Dia 
Internacional de les Dones
La pluja va obligar a ajornar l’acte central del 8-M, que s’ha reprogramat el 19 de març

Durant aquest mes de 
març, s’han programat 
una dotzena d’actes 

al Masnou amb motiu del Dia 
Internacional de les Dones, que 
es commemora el 8 de març. 
L’acte central, que s’havia de 
realitzar el 12 de març, es va 
haver d’ajornar per la pluja. En 
el moment de tancar aquesta 
edició d'El Masnou Viu s’havia 
reprogramat el dissabte 19 de 
març, a les 11 h, a la plaça Nova 
de les Dones del Tèxtil. Si tot es 
duu a terme tal com s’ha previst, 
a més de llegir el manifest 
d’enguany a favor de la igualtat 
efectiva, s’enregistrarà una 
flashmob oberta a la participació 
ciutadana i es podrà gaudir 
d’exhibicions de ball, entre altres 
activitats.

Els actes més festius i 
reivindicatius s’han aplegat 
enguany sota el lema “Soc dona, 
soc infinitament valuosa”. S’han 

que, a través de l’aventura que 
viuen la Jing, l’Angélica i la Laura, 
relata una història amb elements 
repugnants i violents que posa 
sobre la taula les coses que han 
de fer les dones per sobreviure 
en un món d’homes. A més, a la 
Biblioteca Joan Coromines es 

organitzat amb la col·laboració 
de diverses entitats del municipi, 
per tal d’oferir exposicions, obres 
de teatre, xerrades i d’altres 
activitats. La programació es va 
obrir el 2 de març amb la primera 
Trobada de Dones del Masnou, 
on una seixantena de persones 
van assistir a l’establiment de les 
bases per a la creació d’un nou 
espai d’assessorament, ajuda, 
suport i cohesió i on, a més a 
més, es va presentar el vídeo 
Activa’t dona!, que té l’objectiu 
de potenciar l’esport femení. La 
mateixa trobada també va servir 
per explicar la dinàmica de la 
flashmob que clourà l’acte central 
del Dia de les Dones.

També hi ha hagut temps per 
a la literatura trencadora. El 10 
de març, dues dones, So Blonde 
i Olga Artigas, van presentar a 
la Biblioteca Joan Coromines 
Cosas que pasan en la frontera. 
És un conte il·lustrat per a adults 

poden visitar durant tot el mes 
l’exposició documental "La mirada", 
d’Isabel Allende, i el recull d’obres 
"Còmics en femení". Encara en 
l’apartat cultural, val la pena 
destacar la nota humorística que 
la companyia Càmara de Teatre ha 
aportat al 8-M masnoví, a través de 
l’obra Fulana & Mengana, que van 
representar el 12 de març a l’Espai 
Escènic Iago Pericot. 

A banda, cal subratllar el nou 
recurs municipal que s’ha posat 
en marxa per atendre, amb 
perspectiva de gènere, les joves i 
adolescents del Masnou. Es tracta 
del Servei d’Informació i Atenció a 
les Dones (SIAD) Jove. Té un punt 
d’atenció presencial que s’instal·la 
a l’Espai Jove Ca n’Humet el tercer 
dijous de cada mes, entre les 
16.15 i les 19.45 h. Per acudir-hi, 
cal sol·licitar cita prèvia trucant al 
número de telèfon 653 363 150 
o enviant un correu electrònic a 
l’adreça siad@elmasnou.cat. 

  Primera Trobada de Dones. CEDIDA
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CULTURA

La Sala Joan Comellas de 
l’Edifici Centre va acollir el 3 
de març la presentació del 

llibre El metge Josep Torrubia Zea. 
Lliurepensador, maçó i socialista, 
una obra que reconstrueix la 
biografia de qui fou metge 
municipal del Masnou entre el 
1927 i el 1939, any en què va 
haver d’exiliar-se per sobreviure 
a la repressió franquista. Ja a 
França, l’ocupació nazi el va 
abocar a comprometre’s de nou 
amb la lluita antifeixista. Després 
de l’alliberament, va fundar el 
cèlebre Hospital Varsòvia, a Tolosa 
de Llenguadoc.

El llibre, de l’Editorial Afers, és 
fruit de la recerca realitzada pels 
historiadors Rosa Toran i Àlvar 
Martínez-Vidal amb el suport 
de l’Ajuntament del Masnou i la 
col·laboració de l’Arxiu Municipal. 
Davant un auditori ple, format per 
una cinquantena de persones, 
Toran i Martínez-Vidal van 
explicar força detalls del llibre, la 
investigació que han dut a terme i 
la rellevància de Torrubia. 

Entre el públic hi eren presents 
diversos descendents del doctor, 
vinguts des de França. Olga 
Torrubia va prendre la paraula al 
final de l’acte per parlar de “l’avi 
Pepe”. Per a ella va ser “un guia, 
una persona que traça el camí”, a 
més d’algú “molt afectuós, tendre 
i pacient”, capaç de “transmetre 
la seva passió per la música i la 
poesia”. Va advocar per “perpetuar 
la memòria de la nostra gent 
gran” i va agrair la publicació del 
llibre. D’aquesta manera, “el fil de 
la seva vida no es trencarà”.

Al principi de l’acte, l’alcalde, 
Jaume Oliveras, va assegurar 

la feina que ha culminat amb la 
publicació del llibre.

Martínez-Vidal va precisar que 
Sergi Torrubia, que va morir l’any 
2020, va lliurar-los documentació 
i la narració autobiogràfica que va 
escriure, Les valises de Figueres, “un 
material únic” que els va permetre 
aprofundir en el coneixement 
que tenien sobre Josep Torrubia: 
“No va tenir una vida lineal. En la 
seva llarga trajectòria –va viure 
92 anys–, va recórrer múltiples 
escenaris vitals. Va tenir una vida 
plena de projectes: alguns, de 
realitzats, i d’altres, de fracassats. 
Si s’esfondrava, sempre tornava a 
començar”. que “Josep Torrubia és un 

personatge que transcendeix 
el Masnou per la seva activitat 
política, social i professional”. 
“Forma part de la intel·ligència 
republicana al Masnou”, 
continuava l’alcalde, tot 
recordant que “va engegar la 
institució Montcelimar i altres 
projectes vinculats al Govern 
municipal republicà, juntament 
amb personatges com Joaquim 
Cusí i Pere Grau Pagès”. Oliveras 
va subratllar la influència que 
Dolores Zea Urbano, “una 
dona impressionat”, mare de 
Torrubia, va exercir sobre el 
seu fill. L’alcalde també va citar 
un dinar que havia compartit 
amb els dos autors del llibre 
i amb Sergi Torrubia, net del 
doctor, l’any 2018, a Montréjeau. 
Aquesta trobada va esperonar 

Al seu torn, Rosa Toran va posar 
en valor la “feina feta a quatre 
mans”: “Hem debatut i reflexionat 
molt”. La necessitat de saber més 
sobre el doctor Torrubia va sorgir 
a partir de la recerca que Toran va 
fer per escriure el llibre Història 
contemporània del Masnou, publicat 
per l’Ajuntament l’any 2017. La 
historiadora, després de fer una 
exposició molt precisa dels orígens 
de Torrubia, la seva formació i 
l’etapa masnovina, va abordar la 
persecució franquista que havia 
patit. Com que es va exiliar a França, 
no el van poder empresonar, però 
“el van condemnar a vint anys de 
presó per maçoneria, van expropiar-
li les cases que tenia al Masnou i el 
van expulsar del Col·legi de Metges 
de Barcelona”. “Causa molt dolor 
–incidia– llegir els informes de les 
autoritats municipals franquistes, de 
l’alcalde Millet, que el considerava 
responsable d’assassinats durant la 
guerra. Hi deien moltes barbaritats”. 
“La publicació de la seva biografia, 
d’una trajectòria tan rica, és una 
manera de fer justícia i desagreujar-
lo”, va concloure. 

Josep Torrubia, el metge masnoví antifeixista 
que va transitar múltiples vides
Es publica un llibre que fa un repàs exhaustiu a la vida d’aquest doctor 
lliurepensador, maçó i socialista 

  Portada de l'obra biogràfica. 
EDITORIAL AFERS

  Toran, Oliveras i Martínez-Vidal parlen sobre la rellevància de Torrubia.  
RAMON BOADELLA

  El públic va omplir l'aforament  
de la sala. RAMON BOADELLA

 "L'AVI PEPE"

Olga Torrubia, neta del doctor, 
va advocar per "perpetuar 
la memòria de la nostra 
gent gran"
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El Masnou ha creat la Taula 
per la Llengua, un grup de 
treball format per persones 

expertes en la matèria. El seu 
objectiu principal és proposar 
mesures per fomentar l’ús de la 
llengua catalana al municipi, un 
cop hagi elaborat una diagnosi 
de la situació en què es troba. 
Es va constituir el 23 de febrer, 
en la seva primera reunió. Van 
participar-hi set dels seus deu 
membres, en una trobada a la 
qual també va assistir l’alcalde, 
Jaume Oliveras.

Anna Torrijos, sisena tinenta 
d’alcaldia i regidora de Plans i 
Projectes Estratègics, és una de 
les persones que l’integren. Va 
exposar-hi un recull estadístic 
sobre els coneixements i 
usos lingüístics al Masnou 
i el Maresme, per tal que la 
Taula identifiqués de forma 
preliminar els àmbits en què 
hi ha més mancances. Per 
completar un primer mapa de 
la situació, es va fer un repàs de 
les accions que ja duen a terme 

al municipi diversos actors, 
com l’Ajuntament, els centres 
educatius o el Consorci per a la 
Normalització Lingüística (CPNL).

La primera tasca que s’han 
decidit a entomar és analitzar 
totes les dades disponibles 
i, especialment, l’informe Un 
marc sociolingüístic igualitari 
per a la llengua catalana, que 
es va presentar a Barcelona 
el 22 de febrer. Es va donar a 
conèixer en la primera reunió del 
Pacte Nacional per la Llengua, 
un projecte que impulsa la 

Generalitat de Catalunya per 
tal d’establir un diagnòstic 
comú sobre l’estat de la llengua 
i facilitar el treball conjunt 
entre múltiples actors per 
incrementar-ne el coneixement 
i l’ús, sempre tenint en compte 
els nombrosos indicadors que 
mostren una tendència negativa. 
Tot plegat, amb la voluntat de 
bastir nous consensos en la 
societat catalana per actualitzar 
les eines que s’han utilitzat 
des de la recuperació de 
l’autogovern, fa quaranta anys, 
per fomentar el català.

El Masnou crea la Taula per la Llengua
Neix amb l’objectiu de diagnosticar la situació del català i proposar mesures per 
fomentar-ne el coneixement i l’ús

Membres de la Taula 
per la Llengua

El Pacte Nacional per la 
Llengua ha d’obrir un procés 
participatiu que s’estendrà 
del març al juny d’enguany. 
Durant el primer mes es faran 
presentacions territorials, 
jornades i conferències arreu 
de Catalunya. A partir de l’1 
d’abril i fins al 30 de juny s’hi 
podran presentar propostes. I 
és precisament aquest un dels 
primers treballs que vol fer la 
Taula per la Llengua: consensuar 
les propostes que el Masnou 
durà al Pacte Nacional. A fi de 
comptes, es pot afirmar que la 
Taula masnovina pot entomar 
en l’àmbit local els objectius i les 
tasques del Pacte Nacional. 

  L'alcalde va acompanyar els membres d'aquest grup de treball en la seva primera 
reunió. CEDIDA

Premis Literaris Goleta i Bergantí
Adreçats a autors i autores de prosa i poesia d’entre 9 i 18 anys, s’hi poden 
presentar obres fins al 25 d’abril 

Ja és obert el període per presentar 
obres a la 43a edició dels Premis Goleta 
i Bergantí, de prosa i poesia. La data 

límit per fer-ho és el 25 d’abril del 2022. 
S’han de trametre a l’adreça electrònica 
goletaiberganti@elmasnou.cat.

Poden participar-hi autors i autores d’entre 9 
i 18 anys que resideixin al Masnou o estudiïn 
en un centre educatiu de la vila.

Categories i modalitats

 Grup A (de 9 a 11 anys)
 Grup B (de 12 a 14 anys)
 Grup C (de 15 a 18 anys) 

Per classificar els autors i autores, es tindrà 
en compte l’edat que tinguin abans del 25 
d’abril d’enguany. En tots els grups hi ha dues 
modalitats: prosa i poesia. Cada participant 

només pot presentar-hi una obra per 
modalitat.

Es poden consultar les bases dels premis a 
www.elmasnou.cat/premis-literaris-2022. 

   Més informació 
   A la Biblioteca Joan Coromines 
   (b.masnou.jc@diba.cat / 93 557 18 88). 
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CARNAVAL

El Carnaval torna a engrescar els carrers del Masnou
Ha generat una participació multitudinària als diversos actes programats des de la 
proclamació de la reina Carnestoltes

El Masnou ha tornat a gaudir 
d’un gran Carnaval, gràcies a 
la mitigació de la pandèmia,  

després que s’hagués hagut de 
cancel·lar l’edició del 2021. Un 
dels plats principals d’aquesta 
festa va tenir lloc el diumenge 27 
de febrer, amb la Rua de Carnaval 
i el Ball de Disfresses organitzats 
per l’Ajuntament. Es calcula que 
van assistir-hi unes 700 persones, 
aproximadament.

D’entre la multitud de veïns i 
veïnes que van unir-se a la gresca, 
cal destacar el centenar de 
persones que, ben orgulloses de 
la seva indumentària, van fer un 
pas endavant per participar en 
el Concurs de Disfresses. S’hi van 
inscriure, en les tres categories 
que es van convocar: catorze 
persones a títol individual, tretze 
grups (de dos a nou membres) i sis 
comparses (deu persones o més).

La Rua va començar als jardins 
dels Països Catalans i va recórrer 
diversos carrers desbordant 
alegria, amb l’animació de 
les comparses i els grups i la 
batucada dels Atabalats. Així 
van avançar fins a arribar a la 
destinació de la cercavila: la 

Més festa
Les celebracions van començar 
el dijous 24 de febrer, amb la 
proclamació de la República 
del Carnaval a càrrec de la reina 
Carnestoltes, després d’haver pres 
la vara d’alcalde al batlle, Jaume 
Oliveras. Va aplegar els seus més 
fidels seguidors i seguidores als 
jardins de Can Malet, als quals 
va seduir amb una xocolatada i 
amb la música del Combo Jove de 
l’Escola Municipal de Música del 
Masnou (EMUMM).

Ja el divendres 25, la diversió es 
va traslladar a les pistes de Pau 
Casals i als carrers del Masnou 
Alt, amb el Carnaval al Barri 
organitzat per l’Associació de 

plaça Nova de les Dones del 
Tèxtil. Allà va tenir lloc el Ball 
de Disfresses, amenitzat amb 
el ritme i la música del Grup 
Coloraines. En aquest punt de la 
festa, diversos concursants van 
tocar la glòria carnavalesca en 
saber que les seves disfresses 
havien estat les més ben 
valorades pel jurat.

Veïns i Veïnes del Masnou Alt. 
Hi va xalar d’allò més una bona 
multitud de persones, amb la 
cercavila, el concurs de disfresses 
i la xocolatada popular que hi va 
haver, així com amb la Batukada 
Sensatrons de l’Escola Rosa Sensat.

El vespre del dissabte 26 va 
arribar el torn de la festa més 
pocavergonya: la Rua Diabòlica. 
També va participar-hi una bona 
colla de gent, que va desfilar per 
diversos carrers del poble per fer 
gala de les seves disfresses. Van 
continuar la gresca a l’Altell de les 
Bruixes, on es troba el cau dels 
instigadors: la Colla de Diables.

El 2 de març, Dimecres de Cendra, 
va tancar el Carnaval d’enguany, 
amb l’enterrament de la sardina 
organitzat per l’Associació 
de Veïns i Veïnes del Masnou 
Alt. Després de sacrificar el rei 
Carnestoltes, cremant-lo a les 
pistes de Pau Casals, una colla de 
vídues van plorar dubtosament 
desconsolades. Una sardinada 
que van compartir amb altres 
veïns i veïnes les va ajudar a 
superar el mal tràngol i a recordar 
que ja queda menys d’un any per 
al proper Carnaval. 

  La Rua Diabòlica, la més canalla del Carnaval masnoví. RAMON BOADELLA

  Ball de Disfresses. CEDIDA

  El Masnou Alt va xalar com cal durant aquesta festa. RAMON BOADELLA

 PER A TOTS ELS GUSTOS

El públic va gaudir de la Rua de 
Carnaval, el Ball de Disfresses, 
la proclamació de la reina 
Carnestoltes, el Carnaval 
al Barri, la Rua Diabòlica i 
l'enterrament de la sardina
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CARNAVAL

Reina del Carnaval: Jefa índia. CEDIDA 
Premi: Coronació com a reina del Carnaval 2022 i entrades dobles per 
a l’Espai Escènic Iago Pericot.

Rei del Carnaval: Crispetes. CEDIDA

Premi: Coronació com a rei del Carnaval 2022 i entrades dobles per a 
l’Espai Escènic Iago Pericot.

Millor grup: El temps. RUBÉN DAVID FERNÁNDEZ

Premi: Entrades dobles per a l’Espai Escènic Iago Pericot.

Comparses - Millor posada en escena: 
Aus del paradís de les Escolàpies. CEDIDA

Premi: Una panera amb productes locals.

Concurs de disfresses
Aquestes són les disfresses individuals, de grup i de comparses que van ser premiades al Carnaval 2022.

Comparses - Millor disfressa i originalitat: Barbie limited edition 2022. CEDIDA

Premi: Una panera amb productes locals.
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 XAVI BARCELÓ GIMÉNEZENTREVISTA

Isabel Segura i Soriano
Historiadora, investigadora i assagista, especialitzada en història de l’àmbit  
feminista i membre de l’Associació Col·legial d’Escriptors de Catalunya

“Les dones som diverses i diverses són les expectatives 
vitals, els desitjos i la manera com ens organitzem”

Llicenciada en Història per la Universitat de Barcelona l’any 
1977, Isabel Segura és una d’aquelles persones habituals de les 
biblioteques i els arxius, que intenta passar sempre la calor i el 
fred a recer de llibres i documents. Fins i tot la podríeu trobar 
algun dia a la Biblioteca del Masnou, equipament al qual és 
assídua, sobretot a l’època estival.

Investigadora i assagista especialitzada en feminisme, Segura 
ha resseguit durant anys, a partir de llibres i de documents que 
ha anat investigant, els rastres de dones que ens han precedit, 
posant en el centre les accions col·lectives de les dones que han 
contribuït a millorar les condicions de vida de la societat.

Com a escriptora, ha publicat més d’una vintena de llibres 
sobre la defensa dels drets de la dona en l’educació i 
la professionalització, les vagues al sector del tèxtil o 
l’avortament i la maternitat lliure, entre altres temes centrats 
en la lluita feminista.

Fruit de la seva contribució, l’any 1993 va rebre el Premi 8 de 
Març - Maria Aurèlia Capmany, un guardó que reconeix les 
iniciatives i els projectes orientats a la defensa i promoció 
dels drets de les dones, per la publicació Guia de dones de 
Barcelona, un projecte amb el qual va detallar quina havia estat 
la participació de les dones en diferents moments històrics, des 
de l’etapa romana fins als anys setanta del segle XX.

En els teus llibres dones molta 
importància a l’estudi del pes 
de les dones en la història, des 
de com vivien i quins desitjos 
tenien les dones romanes fins 
a la Barcelona feminista. Quin 
ha estat el paper de les dones 
durant tota la història?

El paper de la dona ha estat 
complex i divers en cada període 
de la història, però, si l’haguéssim 
de definir de forma breu o en 
poques paraules, personalment 
diria que les dones han contribuït 
a la subsistència col·lectiva.

llibre. Un premi com aquest em 
va permetre investigar, durant 
un any, quina havia estat la 
participació de les dones en 
diferents moments històrics, 
des de l’etapa romana fins als 
anys setanta del segle XX, i vaig 
organitzar el material a partir de 
passejades per la ciutat. El premi 
em va permetre reorientar la 
meva vida professional i a partir 
d’aquell moment em vaig dedicar 
a la investigació i a l’escriptura.

L'octubre del 2021, Francesca 
Niubó va presentar el llibre 

L’any 1993 vas rebre el Premi 
8 de Març - Maria Aurèlia 
Capmany, un guardó que 
reconeix les iniciatives i els 
projectes orientats a la defensa 
i promoció dels drets de les 
dones, per la teva publicació 
Guia de dones de Barcelona, on 
precisament fas aquest recull 
històric. Què va significar per a 
tu rebre aquest guardó?

El premi el vaig aconseguir pel 
projecte d’investigació Guia de 
dones de Barcelona, efectivament, 
que després es va convertir en 

Les dones dels Laboratoris, que 
forma part dels “Quaderns 
d’Història Local” del Masnou 
i on es reivindica el treball i 
l’aportació de les dones a la 
societat a través del seu pas per 
la història del Masnou. També, 
l’any 2019, es va dedicar l’edició 
local al llibre Records de les 
dones del tèxtil. Treballadores 
del Masnou a la postguerra, de 
Marta Tabaras. Quin pes han 
tingut les dones en la història de 
la vila del Masnou?
Aquestes obres donen visibilitat 
a fragments de la diversitat en 

  Isabel Segura. Historiadora especialitzada en l’àmbit feminista. MARIONA COLOM SEGURA
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  Secció de telers de la fàbrica de Cal Soberano (entre 1900 i 1915). Les dones eren la mà d'obra majoritària.  
AUTOR DESCONEGUT / MUSEU MUNICIPAL DE NÀUTICA / ARXIU MUNICIPAL

l’experiència femenina al Masnou. 
Són obres cabdals per canviar 
els imaginaris i per mostrar la 
participació activa de les dones 
en la construcció del Masnou des 
de diverses perspectives. Aquests 
llibres no només són història, 
sinó que serveixen per acollir 
la diversitat de les experiències 
vitals de la gent del Masnou.

El 19 de març del 2011, 
Alemanya, Àustria, Dinamarca 
i Suïssa van celebrar, per 
primera vegada, el Dia de 
la Dona, però la història es 
remunta al 8 de març del 1857, 
amb les protestes a Nova York 
de les treballadores tèxtils 
sota el lema “Pa i roses”. Com 
ha estat l’evolució de les 
reivindicacions de les dones 
pels seus drets?

Si ens situem al segle XIX i 
rememorem la història de 
les treballadores del tèxtil de 
Nova York, immediatament les 
associem a les treballadores del 
tèxtil a Catalunya que durant 
la segona meitat d’aquell segle 
es manifesten i lluiten per 
aconseguir més bons salaris i més 
bones condicions laborals. Una 
de les primeres imatges que es 
conserven d’una vaga a Catalunya 
capta les treballadores del tèxtil 
d’Igualada en vaga, el 1881. 
Recordem que la industrialització 
a Catalunya s’inicià en el 
sector tèxtil i que la mà d’obra 
majoritària, en una proporció del 
80%, eren dones. 

Això ens porta a dir que la 
revolució industrial a Catalunya 
va ser cosa de dones. Durant 
els mateixos anys, l’accés a la 
formació i a la professionalització 
va ser una reivindicació comuna i, 
en alguns casos, davant la manca 
d’institucions, van ser grups 
de dones els que van crear els 
seus propis espais de formació 
i de creació cultural. Penso, per 
exemple, en l’Escola de Ciències, 
Arts i Oficis que va crear Clotilde 
Cerdà i Bosch a la Rambla de 
Barcelona o anys després l’Institut 

conscient, així privada com 
pública, així individual com 
col·lectiva”, paraules que va 
incloure des de la presidència 
dels Jocs Florals de 1917 al 
discurs que va adreçar al públic 
assistent i que després va 
quedar imprès, amb el títol “De 
civisme i civilitat”. Han passat 
més de cent anys des que 
Caterina Albert va sintetitzar 
la voluntat del moviment 
feminista.

Les dones som diverses i 
diverses són les expectatives 
vitals, els desitjos i la manera 
com ens organitzem. Per tant, 
els feminismes també són 
diversos; aquesta diversitat no 

de Cultura i Biblioteca Popular 
de la Dona, creats per Francesca 
Bonnemaison.

I des del darrer terç del segle XIX 
el dret de vot. Amb totes elles 
entrem al segle XX, durant el qual 
algunes de les reivindicacions 
del segle XIX es concreten i 
s’assoleixen, i es posa sobre la 
taula que el moviment és polític 
a partir de les Jornades Catalanes 
de la Dona, el 1976.

Fent una visió històrica de 
les lluites i reivindicacions 
feministes, quins factors 
consideres que han estat 
determinants? Quin pes té la 
dona en la societat actual i quin 
és el seu rol?
Des d’una perspectiva històrica 
i en paraules de Caterina 
Albert diria que “el feminisme 
aspira a la santa justícia de la 
defensa més elemental de tots 
els drets: lo dret a la vida, a la 
vida completa, així física com 

és un hàndicap, ans al contrari. I 
les dones també som diverses, i 
si alguna cosa ens és comuna, és 
acabar amb els estereotips que 
tant ens han complicat la vida a 
les dones i als homes.

Per la teva expertesa en 
feminisme, quins consideres 
que són els propers objectius 
que cal assolir?

Per la meva pràctica activa en 
feminisme, considero que cal 
recordar-nos, en part perquè a 
mi personalment em tornen a 
ser necessàries, les paraules de 
Caterina Albert de l’any 1917, 
amb la frase: “Lo dret a la vida, a la 
vida completa”. 

"El paper de la dona ha 
estat complex i divers  
en cada període  
de la història"

"Si alguna cosa ens és 
comuna, és acabar amb 
els estereotips que tant 
ens han complicat la vida"
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PUNT DE TROBADA

Entre els veïns i veïnes del 
Masnou hi ha mig centenar de 
persones d’origen ucraïnès. 

Des d’aquí, a milers de quilòmetres 
d’amics i familiars, segueixen amb 
horror i consternació la guerra 
brutal que està destruint el seu país. 
Dues masnovines d’origen ucraïnès 
accedeixen a parlar amb El Masnou 
Viu per denunciar la invasió que 
l’exèrcit rus perpetra contra Ucraïna 
i per demanar que, des de l’altre 
extrem d’Europa, tothom faci tant 
com pugui per ajudar les persones 
refugiades que aconsegueixen 
escapar de les bombes i els trets. 
Les converses amb cadascuna 
d’elles van tenir lloc els dies 3 i 4 de 
març, una setmana després de l’inici 
d’aquesta guerra.

L’una és Anastasia Guziuk. Fa sis 
anys que viu al Masnou. L’altra 
prefereix mantenir l’anonimat. 
En aquest article l’anomenem, 
fictíciament, Leysa. Atén amb 
amabilitat la trucada. Tot i mostrar 
una certa reticència inicial, acaba 
compartint de manera generosa 
els seus sentiments i les seves 
reflexions sobre l’absurditat i la 
crueltat d’aquesta guerra i, sense 
gaire optimisme, sobre les sortides 
que hi veu. 

L’Anastasia, un cop demanada la 
seva participació per elaborar aquest 
article, acudeix immediatament a 
l’Ajuntament, presta i determinada, 
per explicar com se sent i reclamar 
que s’aturi la barbàrie. Aconsegueix 
fer-ho amb enteresa, tot i trencar-se 
cada cop que rememora la situació 
en què es troben els seus amics i 
familiars i la devastació que l’exèrcit 
rus està causant a la seva ciutat, 
Txerníhiv. Està situada a poc més 
de 100 km de Kíiv, molt a prop de 
les fronteres amb Bielorrússia i 
Rússia. Es troba en un punt clau en 
una ruta principal per sotmetre la 
capital. És una de les ciutats més 
castigades des que, el passat 24 de 
febrer, Vladímir Putin ordenés envair 
Ucraïna.

Moscou, i l’annexió de la península 
de Crimea per part de Rússia. “Des 
d’aleshores, no ha parat d’augmentar 
la tensió. Abans no hi havia cap 
problema entre persones russòfones 
i de parla ucraïnesa. Jo vaig néixer 
a l’URSS. Els meus pares són russos 
i també ho és la meva llengua 
materna. Ningú no vol aquesta 
guerra. Jo pensava que s’acabaria en 
un dia; que Rússia canviaria el govern 
ucraïnès i prou. Però s’ha trobat al 
davant una gran resistència popular. 
Entenc el sentiment de defensa, 
l’heroisme i l’honor de salvar la pàtria, 
però el que més desitjo és que s’acabi 
la guerra i no ho veig a l’horitzó”, 
lamenta la Leysa, alhora que explica 
com, una setmana després de l’inici 
de la invasió, els amics i familiars amb 
qui ha parlat es mostren “animats i 
convençuts que lluitaran, aguantaran 
i guanyaran. [...] El poble eslau és molt 
solidari; de seguida s’han organitzat 
molts grups per resistir i ajudar-se 
els uns als altres. També ens estem 
movent els que som a l’estranger.” 

Ningú no té clar quin és l’objectiu 
final de Putin. Tampoc no 
aconsegueix endevinar-ho la Leysa: 
“Si vol posar un govern prorús, com 
el de l’expresident Ianukóvitx, haurà 
de mantenir l’ocupació d’Ucraïna, 
amb tropes militars, perquè tornarà 
a haver-hi protestes. [...] Soc molt 
pessimista amb el futur del país. 

“L’exèrcit rus està destruint tota la 
ciutat; no paro de rebre imatges 
d’amics i familiars sobre la 
devastació de Txerníhiv”, exclama 
l’Anastasia. “Estan atacant blocs 
de pisos, on viuen civils, escoles, 
hospitals... Ahir van matar un amic 
meu”, aconsegueix dir, tot reprimint 
el plor. “Falten medicaments i 
menjar. A les ciutats assetjades, 
com Txerníhiv, no hi arriba cap 
ajuda i la gent no pot entrar-hi ni 
sortir-ne.” Desitja amb fervor que els 
seus familiars puguin abandonar 
el país i acollir-los aquí, a casa seva, 
però no hi té gaire esperança: “El 
meu pare té una discapacitat i la 
meva mare també necessita ajuda. 
Sols no podran. Tant de bo puguin 
sortir, però no sabem si hi haurà 
evacuacions ni si comportaran 
massa riscos.”

El seu relat il·lustra el patiment 
extrem de les persones més 
vulnerables, sobretot en conflictes 
en què no es respecten les 
convencions humanitàries més 
bàsiques. La seva àvia viu en 
una residència per a persones 
discapacitades. “Estan tancats al 
soterrani des de fa dies, perquè 
van envoltar l’edifici amb mines 
antipersona i una de les residents 
va morir en esclatar-li’n una. No 
sabem com està, ni si tenen aigua 
ni menjar. Només vull que la gent 
d’aquí sàpiga què està passant. 
Ningú no podia imaginar que, al 
segle XXI, pogués passar això en un 
país europeu, democràtic i sobirà. 
Això no pot passar.” No confia 
gaire en les negociacions que hi 
ha en marxa per establir corredors 
humanitaris: “La gent té por que no 
siguin una trampa. Ja va passar l’any 
2014, quan es van establir corredors 
per sortir del Donbass. Els russos 
van disparar totes les persones que 
estaven en un autobús d’evacuació.”
La Leysa també cita el 2014 com 
l’any en què va germinar la llavor 
d’aquest conflicte, arran de la 
declaració d’independència de 
Donetsk i Luhansk, amb la tutela de 

Espero que no el destrossi. Ara 
estan marxant-ne moltes dones 
i nens. Ja hi havia molts joves 
fora del país, emigrats. No sé qui 
hi quedarà per reconstruir-lo. 
És molt trist.” L’Anastasia sí que 
hi veu una sortida. Creu que és 
imprescindible que la comunitat 
internacional es planti davant 
d’aquesta invasió i té l’esperança 
que el poble rus i determinats 
sectors del poder econòmic i 
militar d’aquell país s’aixequin i 
tombin el règim de Putin.

De moment, tant la Leysa com 
l’Anastasia estan implicades en 
grups d’ucraïnesos emigrats que 
s’organitzen per fer tant com 
poden. Clamen per atendre totes 
les persones refugiades. Ja s’han 
ofert per acollir-les i ajudar-les, 
com a traductores i en tot allò que 
calgui. Totes dues es mostren molt 
agraïdes pel suport i l’ajuda que 
està prestant la gent d’aquí. “Jo sí 
que demano que tothom qui pugui 
acollir s’ofereixi –diu l’Anastasia–, 
perquè espero que sí que s’acabin 
establint corredors i pugui sortir-
ne més gent. També és necessari 
que hi hagi voluntaris, incloent-hi 
advocats i altres professionals que 
puguin assistir les persones que 
arribin amb la paperassa i tot allò 
que puguin necessitar.” 

“Ningú no podia imaginar que hi hagués una guerra així en 
un país europeu”
La petita comunitat ucraïnesa del Masnou clama, des de l’horror i la consternació, 
per la fi de la invasió del seu país per part de l’exèrcit rus

 Parc urbà de Txerníhiv, abans de la guerra. ROMAN LEVENKO / SHUTTERSTOCK
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AGENDA Del 18 de març al 22 d’abril

  MARÇ

Divendres 18
17 h
Lloc: Ca n’Humet

Espai familiar: Jocs sensorials
Per a famílies amb infants a partir de 
2 anys. Dos torns, a les 17 i a les 18 h. 
Cal inscripció prèvia a https://lleureka.
org/activitats/. Ho organitza: Lleureka 
Projectes Educatius.

19 h
Lloc: Sala Joan Comellas (Edifici Centre)

Homenatge a Jordi Pericot
Acte de lliurament de la distinció de Fill 
Predilecte de la Vila del Masnou a Jordi 
Pericot i Canaleta.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

Dissabte 19
16 h
Lloc: IES Mediterrània

Escoles obertes, juguem als patis
Els menors de 12 anys han d’anar-hi 
acompanyats d’una persona adulta.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou, amb la col·laboració de les 
escoles i instituts públics del municipi.

19 h
Lloc: Espai Escènic Iago Pericot

Dansa i teatre: Mostra Biennal Iago 
Pericot

Iniciativa per donar suport als projectes 
de companyies i professionals joves. 
Patrícia Hastewell inicia l’espectacle 
a la placeta de Ca n’Humet a les 19 h. 
Alicia Pírez i Patrícia Hastewell actuaran 
dins l’Espai Escènic a les 20 h, ambdues 
amb espectacles de dansa. Clàudia 
Serrahima actuarà a la sala B, amb 
una mostra del seu teatre d’objectes 
No sabem res del campo, a les 21 h. Cal 
inscripció prèvia a www.quedat.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

Diumenge 20
11 h
Inici: Església de Sant Pere

Itinerari: “El Masnou, terra de mar”
Passejada pels carrers, edificis i 
racons més sorprenents del Masnou. 
Informació i reserves a www.elmasnou.
cat/turisme i a l’Oficina de Turisme  
(tel. 93 557 18 34 / turisme@elmasnou.cat).
Ho organitza: Museu Municipal  
de Nàutica del Masnou.

11.30 h
Lloc: Espai Casinet

Taller familiar: Flors i violes
A càrrec de Nicole Gagnum. Activitat 
familiar pensada per a grans i menuts, 
a partir dels 5 anys. Places limitades. 
Cal inscripció prèvia, al formulari 
disponible a www.elmasnou.cat/
agenda. Més informació:  
cultura@elmasnou.cat / 93 557 18 51.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

Dimarts 22
18.30 h
Lloc: Sala Joan Comellas (Edifici Centre)

Conferència: “L’economia social i 
el cooperativisme com a eines de 
transformació”

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

Dijous 24
18 h
Lloc: Casal de la Gent Gran d’Ocata

Taller: Llauna, bric... i bingo!
Inscripcions: www.elmasnou.cat/
agenda / gent.gran@elmasnou.cat / 
93 557 17 77 / presencialment al casal. 
Taller per conèixer de manera lúdica la 
gestió dels residus al Maresme.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

18.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Tast de vins DO Alella i vi de Portugal
Activitat del cicle Descobrim Portugal 
i Biblioteques amb DO. A càrrec de la 
sommelier Eli Vidal. Cal inscripció prèvia.
Ho organitzen: Biblioteca Joan 
Coromines i Associació UNESCO El Masnou.

Divendres 25
17 h
Lloc: Ca n’Humet

Espai familiar: Construccions gegants
Per experimentar amb materials i 
construir estructures molt grans. Per a 
famílies amb infants a partir de 3 anys. 
Dos torns, a les 17 i a les 18 h.  
Cal inscripció prèvia a 
https://lleureka.org/activitats/. 
Ho organitza: Lleureka Projectes 
Educatius.

18.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Recital de poesia portuguesa 
Amb obres d’escriptors i escriptores, 
com Fernando Pessoa, Sophia de Mello 
Breyer, Florbela Espanca i Herberto 
Helder. A càrrec d’Alexandre Nunes, 
poeta.
Ho organitza: UNESCO el Masnou.

Dissabte 26
10 h
Lloc: Ca n’Humet

Mercat d’Intercanvi 
El Masnou Vintage Market. Porta-hi 
roba, còmics i videojocs que ja no 
utilitzis i dona’ls una nova vida.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

10.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Taller: Potencia les teves fortaleses
Dins el programa “Creixement infinit”.  
Cal inscripció prèvia, al formulari que 

es pot trobar a www.elmasnou.cat/
igualtat. Més informació:  
igualtat@elmasnou.cat / 93 557 18 00.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

12.30 h
Lloc: Jardins de Can Malet

Concert vermut amb el duet 
Alquimistas

Duet de veus, guitarra espanyola 
i ukelele, amb un repertori que va 
del folk llatinoamericà a temes en 
anglès o portuguès, passant pel rock 
llatí dels noranta. A partir de 60 anys. 
Inscripcions: www.elmasnou.cat/
agenda / gent.gran@elmasnou.cat / 93 
557 17 77. 
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

16 h
Lloc: Escola Ocata

Escoles obertes, juguem als patis

Els infants menors de 12 anys han 
d’anar-hi acompanyats d’una persona 
adulta. Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou, amb la col·laboració de les 
escoles i instituts públics del municipi.

Diumenge 27
11 h
Lloc: Cementiri Municipal del Masnou

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

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

Dijous 31
18.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Conferència: “4G, 5G, 6G... Cap a una 
societat hiperconnectada”

A càrrec d’Albert Cuesta, dins el cicle 
Altres Veus. 
Ho organitzen: Biblioteca Joan 
Coromines i Xarxa de Biblioteques 
Municipals de la Diputació de 
Barcelona.

  ABRIL

Dissabte 2
12 h
Lloc: Espai escènic (Ca n’Humet)

Concert de l’EMUMM

Concert de l’Escola de Música 
Municipal del Masnou (EMUMM) amb 
la participació dels seus conjunts 
instrumentals i vocals. 
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

Dilluns 4
19 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Conferència: “Podem prevenir el 
càncer?”

Dins de la Setmana de la Salut. A càrrec 
del Dr. Esteve Fernández, director 

d’Epidemiologia i Prevenció de 
l’Institut Català d’Oncologia (ICO). 
Hi haurà torn de preguntes.
Ho organitzen: Taula de Salut 
Comunitària del Masnou (TASAC) i ICO.

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

Taller d’autoprotecció
Dins de la Setmana de la Salut. Taller 
d’autoprotecció, suport vital bàsic i 
d’ús del desfibril·lador. 
Adreçat a tota la ciutadania. 
Cal inscripció, fins al 4 d'abril (12 h): 
salutcomunitaria@elmasnou.cat /  
93 557 18 00. Ho organitzen: Ajuntament 
del Masnou i Diputació de Barcelona.

Dijous 7
De 13 a 18.30 h
Lloc: Plaça Nova de les Dones del Tèxtil

Ruta de la Prevenció del Càncer
Dins la Setmana de la Salut. 
Professionals de l’àmbit de la sanitat 
donaran pautes per prevenir els 
càncers més freqüents i parlaran de la 
importància del diagnòstic precoç.
Ho organitzen: Taula de Salut 
Comunitària del Masnou (TASAC) 
i Institut Català d’Oncologia (ICO). 
Hi col·laboren: Helping Cáncer i 
l’Associació Espanyola contra el Càncer 
(AECC).

Divendres 8
18 h
Lloc: Platja, davant el baixador d’Ocata

Classe oberta: En forma a la platja
Dins de la Setmana de la Salut. 
Mostra de les activitats dirigides 
que es realitzen al Complex Esportiu 
Municipal. Ho organitza: Ajuntament 
del Masnou.

Dissabte 9
10.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Taller: Trenquem etiquetes i 
estereotips

Dins el programa “Creixement infinit”.  
Cal inscripció prèvia, al formulari que 
es pot trobar a www.elmasnou.cat/
igualtat. Més informació:  
igualtat@elmasnou.cat / 93 557 18 00.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

Diumenge 10
11 h
Lloc: Centre d’Interpretació de la Mina 
d’Aigua, pl. d’Ocata, 7 

Visita guiada a la Mina d’Aigua
Us convidem a submergir-vos sota terra 
per descobrir un tram de les mines 
d’aigua Cresta i Malet. Visita guiada en 
català. Informació i reserves a www.
elmasnou.cat/turisme i a l’Oficina de 
Turisme (tel. 93 557 18 34 / 
turisme@elmasnou.cat). 
Ho organitza: Museu Municipal de 
Nàutica del Masnou.
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AGENDA Del 18 de març al 22 d’abril

SERVEI FARMACÈUTIC DE GUÀRDIES DEL MASNOU

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge
1

AYMAR
2

OCATA
3

OCATA
4

FÀBREGAS
5

VIAMAR
6

DOMÍNGUEZ
7

AYMAR
8

OCATA
9

RIERA
10

RIERA
11

OCATA
12

DOMÍNGUEZ
13

FÀBREGAS
14

AYMAR
15

AYMAR
16

AYMAR
17

AYMAR
18

AYMAR
19

DOMÍNGUEZ
20

FÀBREGAS
21

VIAMAR
22

RIERA
23

FÀBREGAS
24

FÀBREGAS
25

DOMÍNGUEZ
26

FÀBREGAS
27

OCATA
28

RIERA
29

FÀBREGAS
30

VIAMAR

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge
1

VIAMAR
2

DOMÍNGUEZ
3

AYMAR
4

OCATA
5

RIERA
6

RIERA
7

VIAMAR
8

DOMÍNGUEZ
9

AYMAR
10

OCATA
11

RIERA
12

FÀBREGAS
13

FÀBREGAS
14

DOMÍNGUEZ
15

AYMAR
16

OCATA
17

RIERA
18

FÀBREGAS
19

VIAMAR
20

VIAMAR
21

AYMAR
22

OCATA
23

RIERA
24

FÀBREGAS
25

VIAMAR
26

DOMÍNGUEZ
27

DOMÍNGUEZ
28

RIERA
29

FÀBREGAS
30

VIAMAR
31

DOMÍNGUEZ

ABRIL

MARÇ

EXPOSICIONS

De l’1 al 31 de març
A la Biblioteca Joan Coromines
“Entre vinyetes” 
Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines.

Del 4 al 27 de març
A l’Espai Casinet
Nicole Gagnum:  
“Violets are Blue”
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou.

De l’11 de març al 3 d’abril
A la Casa de Cultura
Alumnes de l’Escola Ocata:  
“Cada racó, un record”
Ho organitzen: Ajuntament del 
Masnou i Escola Ocata.

Del 25 de març al 22 d’abril
A la Sala C de l’Espai Casinet
Obres d’alumnes del batxillerat 
artístic de l’IES Mediterrània
Inauguració: 25 de març, a les 19 h. 
Ho organitzen: Ajuntament del 
Masnou i IES Mediterrània.

De l’1 al 24 d’abril
A l’Espai Casinet
Jordi Navarro: “Evolució i canvis 
de l’obra”
Inauguració: 1 d’abril, a les 19 h. 
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou.

Del 8 d’abril al 8 de maig
A la Casa de Cultura
Natalie Clark: “L’origen de la 
matèria”
Inauguració: 8 d’abril, a les 19 h. 
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

TALLER: UKELELE PER A GENT GRAN
A partir de 65 anys. Vuit sessions d’una hora, entre el 31 de març i el 26 de maig.  
Cal inscripció prèvia: formulari disponible a www.elmasnou.cat/agenda / 
gent.gran@elmasnou.cat  / 93 557 17 77. Professora: Laia Casanellas. A càrrec 
de l’Escola Municipal de Música del Masnou (EMUMM), que hi aportarà els 
instruments. Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

8-M, DIA INTERNACIONAL DE LA DONA
Durant tot el mes de març. Taller d’autodefensa a l’Espai Jove de Ca n’Humet, 
on també es posarà en marxa el Servei d’Informació i Atenció a les Dones 
(SIAD) Jove. A la Biblioteca Joan Coromines, dues exposicions: “Còmics en 
femení” i “La mirada” (sobre l’obra d’Isabel Allende).

SETMANA DE LA SALUT
Del 7 al 14 d’abril. A banda d’actes puntuals (consulteu la resta de l’agenda), 
s’organitzen activitats que s’estendran durant la setmana: 
- Control gratuït de la tensió i del colesterol a totes les farmàcies del Masnou. 
- Exposició sobre el càncer de còlon. A la 1a planta de l’Edifici Centre. 
- Portes obertes als tallers de ioga kundaliní en cadira, txikung i sòl pelvià de 
l’Associació Afibromare. Consulteu www.elmasnou.cat/agenda.
Ho organitzen: Ajuntament del Masnou, farmàcies del municipi, Associació 
contra el Càncer a Barcelona i Associació Afibromare.

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

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

DEIXALLERIA MÒBIL
Per a particulars del Masnou, Alella i Teià.
Horari
De dimarts a dissabte, de 9.30 a 13 h i de 16 a 19 h; diumenges, de 10 a 13.30 h. 
Ubicació
Del 22 al 27 de març: c. del Torrent de Can Gaio.
Del 5 al 10 d’abril: c. d’Itàlia (pl. Nova de les Dones del Tèxtil).
Del 19 al 24 d’abril: av. de Pau Casals.

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

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

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

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

CAMPUS: L’AVENTURA DE NAVEGAR A VELA
Entre l’11 i el 15 d’abril. Diversos grups, per a infants i adolescents d’entre 4 i 17 
anys. Més informació: www.nauticmasnou.com / 93 555 06 05. 
Ho organitza: Club Nàutic Masnou.

Dimarts 12
18.30 h
Lloc: Sala Joan Comellas (Edifici Centre)

Conferència: “L’obesitat: l’epidèmia 
del segle XXI”

A càrrec del Dr. Carles Paytubi Garí, 
llicenciat en medicina i cirurgia per la 
Universitat Autònoma de Barcelona. 
Dins de la Setmana de la Salut, l’Aula 
d’Extensió Universitària del Masnou 
(AEUM) ofereix aquesta conferència de 
manera gratuïta. Ho organitza: AEUM.

Dimecres 13
Hora: 17 h
Lloc: Els Vienesos

Jornada de donació de sang
Doneu el millor de vosaltres, doneu 
sang. Reserveu hora a: 
donarsang.gencat.cat.

Ho organitza: Banc de Sang i Teixits. 
Hi col·labora: Ajuntament del Masnou.

19.45 h
Lloc: Cinema La Calàndria

Òpera en directe: La traviata
Més informació i entrades: 
www.cinemalacalandria.com. 
Producció de Ricard Eyre per a la 
Royal Opera, amb l’aclamada estrella 
de l’òpera Pretty Yende en el rol de 
Violetta. Preus: 15, 17 i 20 euros.
Ho organitza: Cinema La Calàndria

Diumenge 17 
11 h 
Inici: Escola Ocata

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

Us convidem a conèixer la trajectòria 
personal i professional d’un dels 
arquitectes més importants del 
Modernisme al Masnou i a Catalunya. 
Itinerari guiat en català. Informació i 
reserves a www.elmasnou.cat/turisme i 
a l’Oficina de Turisme (tel. 93 557 18 34 
/ turisme@elmasnou.cat). 
Ho organitza: Museu Municipal de 
Nàutica del Masnou

Dijous 21
17.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Xerrada: “Coneguem el tritó del 
Montseny”

Per a infants. Xerrada amb debat 
participatiu sobre un dels amfibis més 
amenaçats d’Europa i que viu només al 
Montseny. El tritó es presentarà com un 
titella que explicarà com viu, ensenyarà 

imatges i engrescarà a pensar i 
debatre què es pot fer per ajudar-lo 
a sobreviure. Activitat emmarcada 
en el projecte “Parcs i Biblioteques, 
naturalment!”. Ho organitza: Biblioteca 
Joan Coromines.

Divendres 22
18.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Taller: Com detectar el càncer de 
mama

Sobre l’autoexploració mamària i amb 
la conferència: “Noves tecnologies 
per a la detecció precoç del càncer de 
mama”, a càrrec de la Dra. Laura Vidal, 
oncòloga i responsable científica de 
Helping Cáncer TV.
Ho organitza: Associació 
Helping Cáncer.
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PARTICIPACIÓ

Podeu seguir l’actualitat municipal a les comunitats 
virtuals de l’Ajuntament i donar-vos d'alta al butlletí 

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

Les fotos que més
agraden a les xarxes

Imatges del record Pregunta freqüent

Piulades més vistes

@MASNOUALTLLEURE

@MRIFAB

@XESKA_

ARXIUMUNICIPAL

Fotografia de grup de les treballadores de la fàbrica de Cal Soberano, 
l'any 1910.

Autor desconegut. Procedència: Fons Joan Maresma i Pujadas.  
Arxiu Municipal, fotografia 13517.

Quin és el calendari de les preinscripcions per al curs vinent?

El 4 de març del 2022 es va publicar l’oferta inicial del nombre de places 
escolars per centre i curs per al curs 2022-2023. Per a les preinscripcions 
d’educació infantil de segon cicle i educació primària, el termini de 
presentació de sol·licituds és del 7 al 21 de març. Les d’educació secundària 
obligatòria (ESO) s’han de presentar del 9 al 21 de març. Els centres 
educatius publicaran el 21 d’abril la llista de sol·licituds amb la puntuació 
provisional.

Pel que fa als estudis postobligatoris, les sol·licituds de preinscripció per a 
batxillerat i cicles formatius de formació professional de grau mitjà s’han de 
presentar del 20 al 26 d’abril. Per als cicles d’arts plàstiques i disseny de grau 
mitjà, el termini és del 17 al 23 de maig. En el cas dels cicles formatius de 
formació professional de grau superior i els cicles de formació professional i 
d’arts plàstiques i disseny de grau superior, cal presentar les sol·licituds entre 
el 25 i el 31 de maig.

Un cop fetes les preinscripcions, caldrà parar atenció al calendari 
dels següents tràmits o consultes relacionades amb les sol·licituds i, 
posteriorment, el procés culminarà amb la matriculació. Es pot consultar 
tota la informació relativa al procés de preinscripció i matrícula per al curs 
2022-2023 al web www.elmasnou.cat/educacio.

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (18/02/2022)
Comunicat de l’Equip de Govern referent a la implementació de 
l’àrea verda a #ElMasnou: https://bit.ly/3rWu4kq

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (06/03/2022)
Demà comencen les obres de Renfe a l’estació d’Ocata.
Recordeu que l’estació restarà fora de servei.
A més del bus llançadora habilitat, la línia C8 augmentarà la 
freqüència de pas i d’expedicions.
Més informació: http://ow.ly/5Yv050Iaek0 i http://ow.ly/bKrg50Iaek1

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (03/03/2022)
Moltes gràcies per la visita i pel suport al futbol base!
L’@atmasnou i el @cdmasnou, dues peces cabdals per a l’esport a 
#ElMasnou!

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (01/03/2022)
#ElMasnou, preparat per celebrar el Dia Internacional de les Dones.
Sota el lema “Soc dona, soc infinitament valuosa”, el programa acull 
prop d’una dotzena d’actes durant tot el mes de març.
Més informació: http://ow.ly/6H1R50I6YxR

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (01/03/2022)
#ElMasnou condemna la invasió d’Ucraïna per part de l’exèrcit rus.
Es convoca la ciutadania a la concentració per la pau i en solidaritat 
amb el poble ucraïnès:
- Avui, 1 de març
- 19 h
- Davant l’Ajuntament
L’Aj., adherit al manifest del @FonsCatala: https://bit.ly/3C247mQ
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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.

Sílvia Folch
Portaveu del Grup 
Municipal d’ERC-AM

Grup Municipal 
de Fem Masnou

Maria Llarás
Regidora del Grup 
Municipal del PSC

crida la necessitat de tornar a recuperar-
la i de gaudir dels nostres carrers, places 
i parcs; de reprendre la nostra vida social 
que tant hem trobat a faltar.

Des de fa un temps, el nostre municipi 
disposa d’un espai natural únic, el parc 
de Vallmora, una gran zona verda que 
dona resposta a bona part d’aquesta 
necessitat, i que ofereix un entorn 
immillorable com a espai de trobada 
de masnovins i masnovines de totes 
les edats, amb àmplies i diverses àrees 
de jocs infantils que s’han convertit 
en cita de nombroses celebracions 
familiars. També amb zones per a la 
pràctica de l’esport, amb itineraris 
saludables que tant es poden fer a peu 
com corrent, i que creuen diferents parts 

del parc. Properament s’hi posaran en 
funcionament dues pistes polivalents, 
que incrementaran els espais disponibles 
per poder practicar esports com el 
bàsquet o el futbol sala, i donaran sortida 
també a les necessitats de les nostres 
entitats esportives. Les escoles han 
optat per incloure el parc de Vallmora en 
sortides i excursions, ja que és un medi 
natural divers i amb interès pedagògic 
per la seva biodiversitat.

El Govern municipal ha fet una aposta 
clara i ferma per potenciar aquest parc, 
i això és un fet inqüestionable, no tan 
sols pel que fa al seu manteniment i 
atenció diària, ja que s’hi dedica una 
part important del pressupost dels 
serveis de jardineria del municipi, sinó 

també per la seva projecció any rere any, 
amb nous serveis i usos. Com enguany, 
amb la nova guingueta que d’aquí a poc 
temps obrirà les portes, o el projecte 
d’un nou espai per a gossos, un correcà 
de grans dimensions perquè puguin 
córrer i fer exercici.

Tot plegat fa que el parc de Vallmora 
sigui un parc de referència i un reclam: 
lloc de passejades, de lectura, d’oci a 
l’aire lliure o de repòs a qualsevol de 
les seves bancades enjardinades… 
És un entorn social i de gran riquesa 
paisatgística, amb unes magnífiques 
vistes panoràmiques al Masnou, que 
alegra i millora la qualitat de vida 
dels nostres veïns i veïnes, i també de 
visitants. 

El Govern de l’Estat i el de la Generalitat 
fa anys que mantenen el nostre poble 
en una situació de precarietat pel que 
fa al transport públic, amb la passivitat 
dels grups municipals que han governat 
el nostre municipi o amb molt poca 
efectivitat en les gestions realitzades. Cal 
recordar, per exemple, que el Masnou és 
l’únic municipi de la xarxa de Rodalies que 
constitueix per si sol una zona, de manera 
que les persones usuàries han de pagar 
dues zones per a qualsevol desplaçament. 
A això cal sumar-hi unes instal·lacions, 
les de l’estació del Masnou, que també 
presenten unes condicions més que 
millorables des de fa força anys.

Amb aquesta reforma projectada a 
l’estació d’Ocata ens trobem de nou amb 

una planificació més que millorable. 
Per tal de pal·liar les dificultats que 
comportarà el tancament de l’estació es 
plantegen alternatives insuficients: un 
autobús llançadora que passarà cada 
15 minuts i acabarà el seu horari a les 
22 h. Aquesta alternativa ens sembla 
clarament insuficient i així ho vam 
traslladar en el mateix moment en què 
el Govern municipal ens va informar de 
la situació. Cal una major freqüència del 
bus llançadora i que el seu horari sigui el 
mateix que el del servei de Rodalies.

D’altra banda, la dependència del tren és 
un fet que el nostre grup ha denunciat 
repetides vegades al Ple, i hem proposat 
un servei d’autobús exprés cap a la ciutat 
de Barcelona, tal com en disposen altres 

poblacions del voltant, que aconsegueixi 
alleugerir el nombre de passatgers als trens 
de Rodalies i representi una alternativa 
real quan el servei de rodalies funcioni de 
forma deficient, que, com bé sabem, és 
més sovint del que ens agradaria. 

Per tot això, Fem Masnou vol demanar al 
Govern municipal que defensi de forma 
efectiva un nou model de mobilitat per 
al nostre municipi amb un transport 
públic de qualitat, amb preus més 
econòmics i alternatives al tren. Com 
hem dit més d’una vegada, la millor 
política contra l’emergència climàtica, en 
matèria de mobilitat, per tal de reduir l’ús 
del vehicle privat, és un transport públic 
de qualitat.

Escoltem la ciutadania i millorem 
el Masnou

Arran de la petició de moltes persones 
dels barris a tocar de l’autopista, els i 
les socialistes del Masnou vam elaborar 
una proposta per instal·lar pantalles 
acústiques a tot el traçat de l’autopista 

que finalment ha estat aprovada al 
Parlament de Catalunya. Una molt bona 
notícia que demostra com des del treball 
municipal es pot millorar la vida de les 
persones.

La suspensió de l’activitat parlamentària 
promoguda per l’independentisme durant 
el mes de febrer de 2022 va posposar 
aquest debat durant dues setmanes a la 
Comissió de Territori del Parlament, arran 
d’una declaració institucional que vam 
presentar els socialistes a l’Ajuntament 
del Masnou per a la instal·lació de 
mampares protectores a la C-32 a l’altura 
del Masnou Alt i Santa Madrona per reduir 
la contaminació acústica que fa anys que 
pateixen les veïnes i veïns. Finalment, es va 
aprovar al Parlament amb les abstencions 
d’ERC i JxCat.

Una altra demanda que fa anys que 
estàvem esperant és la millora de l’estació 
d’Ocata, que s’ha iniciat el 7 de març. 
Aquesta obra, promoguda per Adif (Renfe), 
tindrà una durada d’un any i servirà per 
tenir una estació accessible –fins ara no ho 
era– i segura. 

Per cobrir el tancament de l’estació hi 
haurà un bus llançadora que transitarà 
entre l’estació del Masnou i Ocata i 
que hauria de facilitar el trasllat entre 
estacions i cap a la zona més allunyada 
d’Ocata. Una obra del Govern d’Espanya 
que posa de nou el Masnou al centre de 
les solucions.

I parlant d’accessibilitat, també tenim 
les obres del carrer de Navarra, que ens 
deixaran un tram de carrer amb voreres 

més amples, perquè cotxets i cadires 
puguin transitar-hi amablement.
I el carrer de l’Uruguai, a Ocata, a l’altura 
de la plaça dels Països Catalans, recollint 
una demanda dels socialistes, es tornarà 
totalment per a vianants, fet que sens 
dubte afavorirà el comerç del carrer 
i la mobilitat, alhora que donarà una 
major qualitat al barri. Una proposta que 
estimem que aviat quedarà enllestida. 

Calen espais pensats per a la ciutadania, 
de qualitat, accessibles, sostenibles, que 
puguin ser promotors del municipi i del 
comerç, que ofereixin oportunitats per 
passejar i que, sobretot, ens mostrin que el 
Masnou canvia cap a millor.

Els i les socialistes del Masnou seguim 
treballant pel present a tots els barris, 
posant la mirada al futur.

TRIBUNA POLÍTICA

Parc de Vallmora, un espai 

de vida al Masnou

Després de molts mesos en què la vida 
se’ns ha vist alterada per les restriccions 
socials imposades per la pandèmia, ens 

Reforma de l’estació d’Ocata

En primer lloc, cal celebrar que finalment 
es portin a terme aquestes obres de 
remodelació d’una estació amb unes 
instal·lacions desfasades, des de fa molts 
anys, i més tenint en compte la quantitat de 
persones usuàries que la utilitzen cada dia.
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los vecinos por la conducta de algunos 
menores, y no tan menores, extranjeros 
que en su día fueron acogidos, somos 
la décima población de más de 20.000 
habitantes en Cataluña donde se cometen 
más robos violentos o con intimidación por 
cada mil habitantes. 

A eso hay que añadir que el fenómeno de 
la ocupación de viviendas sigue en auge. 
Desde Cs llevamos tiempo denunciando 
que las okupaciones ilegales deben 
frenarse, de ahí que ya en septiembre 
de 2020 presentamos en el Pleno una 
moción para la elaboración de un plan 
municipal en contra de la okupación ilegal 
de viviendas. Lamentablemente, todos los 
grupos municipales votaron en contra, sí, 
todos, aunque algunos de ellos ahora se 

llevan las manos a la cabeza al conocer los 
estragos que causan los okupas. Algunos 
nos tildaron de alarmistas, mentirosos y 
demás improperios, pero la realidad es 
muy tozuda, y los problemas no se arreglan 
mirando a otro lado, o con actuaciones 
puntuales, como hace el Gobierno 
municipal.

Es cierto que cuando la situación se 
descontrola, entonces vienen refuerzos 
de los Mossos d’Esquadra y cerramos el 
centro de menas. Y es cierto que cuando 
la ocupación sale en la prensa (noticia 
en La Vanguardia titulada “Ocupas ricos 
en pisos de protección oficial”), entonces 
todos corriendo a ver al conseller de 
turno para pedirle que haga algo, pero 

siempre son parches, nunca soluciones 
permanentes.

Nosotros siempre hemos reclamado un 
plan integral de seguridad a largo plazo, que 
garantice más y mejores medios materiales 
a nuestra policía local, que obligue a la 
Generalitat a destinar de forma permanente 
agentes de los Mossos d’Esquadra para que 
patrullen en nuestra localidad, la instalación 
de más cámaras de seguridad y vigilancia, 
la detección de zonas conflictivas para 
reforzar la seguridad, etc., con la esperanza 
de que en Masnou se respire seguridad 
y libertad. Lamentablemente, hasta 
ahora no hemos conseguido doblegar al 
Gobierno municipal de ERC+PSC, que sigue 
centrando sus esfuerzos en sacar adelante 
sus pelotazos urbanísticos.

Romà López
Portaveu del 
Grup Municipal 
JxCAT-Units

Més pressió fiscal i menys empatia

En el passat Ple del febrer vam viure com 
el Govern ERC-PSC tornava a apujar els 
impostos. No és pas un acudit. Després 
d’apujar impostos i taxes l’octubre de 2021, 
entre d’altres l’IBI i la taxa de recollida 

selectiva comercial (enmig d’una crisi 
econòmica), ara toca la plusvàlua, la qual 
ha passat d’un tipus del 13,2% al 23%. Tot 
adornat pel discurs que apujar impostos és 
d’esquerres i justificant-se a la vegada que 
al Masnou estem molt per sota de la resta 
de municipis semblants al nostre.

Davant d’aquesta proposta, el nostre 
grup municipal va presentar esmenes 
per congelar els impostos i van ser 
rebutjades pel Govern, amb l’excusa 
que congelar impostos és de partits 
conservadors. Al nostre entendre, 
apujar impostos en temps de crisi 
i pandèmia és sinònim de manca 
d’empatia envers els nostres ciutadans 
i ciutadanes i, en canvi, congelar-los és 
de sentit comú.

Però tot això té una explicació molt clara: 
el pacte de Govern d’ERC amb el PSC no 
ha sortit de franc. L’alcalde ha comprat 
els vots del PSC, però els ha comprat amb 
els diners dels masnovins i masnovines. 
La despesa dels salaris de l’Equip 
de Govern s’ha disparat fins a més de 
450.000 euros anuals, i d’algun lloc han 
de sortir els diners.

La política del Govern ERC-PSC es pot 
resumir amb: pujades contínues 
d’impostos als ciutadans, ser el govern 
més car de la història, deixadesa, 
sensació d’inseguretat i pelotazos 
urbanístics com el del Càmping Masnou, 
que beneficien particulars, destrueixen 
la identitat del nostre model de poble 
i ens acosten cada cop més al de l’àrea 
metropolitana.

Davant d’aquest despropòsit, el 
nostre grup municipal actua amb 
rigor i responsabilitat, fent una 
política proactiva i constructiva, 
presentant propostes a cada Ple sobre 
les problemàtiques que ens trasllada 
la ciutadania; alhora que denunciem i 
lluitem contra totes aquelles injustícies 
i irregularitats que detectem. Treballem 
per millorar el Masnou, preservar-ne la 
identitat i fer del nostre municipi un lloc 
millor per viure.

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

Frans Avilés
Portaveu del Grup 
Municipal de Cs

TRIBUNA POLÍTICA

La delincuencia en El Masnou  
sigue disparada

Aunque es cierto que el desmantelamiento 
del centro de menas que durante bastante 
tiempo tuvimos en Masnou ha ayudado 
a rebajar la presión criminal que sufrían 
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