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De mica en mica anem recuperant la normalitat. La mascareta amb la qual hem conviscut durant 
dos anys, tot i que a l’inici de la pandèmia el problema era trobar-ne, sembla que s’usarà només 
en àmbits molt concrets. A la pandèmia hi hem afegit una guerra, aquesta vegada en territori 
europeu, amb conseqüències humanes, socials i econòmiques lamentables. El Masnou, que ja 
comptava amb una comunitat ucraïnesa important, l’ha doblada amb l’arribada de refugiats de 
la guerra que assola el seu país. Les iniciatives solidàries per part d’entitats, particulars i famílies 
acollidores i la tasca duta a terme des de l’Ajuntament han permès acollir aquestes persones. 

En un altre ordre de coses, a la tardor preveiem una experiència pilot de l’àrea verda 
d’aparcament al Masnou, que va acompanyada d’un increment de l’àrea taronja. En aquest 
número d’El Masnou Viu se n’explica el funcionament, les condicions i on s’aplicarà, tal com 
s’està exposant en diferents trobades amb el veïnat afectat. És normal, com ha passat en altres 
municipis, que aquesta aposta generi una certa incertesa, però val a dir que les experiències 
d’aquesta nova gestió de l’aparcament han funcionat de manera positiva. El Masnou ja porta 
força retard en la gestió sostenible de la mobilitat i la creació d’àrees prioritàries per a vianants, 
i és el nostre objectiu anar invertint aquesta tendència, en favor de la qualitat de vida de 
masnovins i masnovines. 

Finalment, en l’àmbit cultural, en el punt de llibre que edita l’Ajuntament, recordem la figura 
de Joan Fuster amb motiu del centenari del naixement d’aquest intel·lectual de Sueca, al 
qual dedicarem un acte sobre la difusió del seu pensament. D’altra banda, hem celebrat el 
reconeixement com a Fill Predilecte de la vila de Jordi Pericot, i enguany programarem també 
els dedicats a Carme Giralt i a Juan Antonio Masoliver. És un goig comptar també al Masnou amb 
escriptors com el recentment guardonat Ricard Sunyol. Us desitjo una bona diada de Sant Jordi. 
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EN PORTADA

Una vuitantena de persones 
van assistir a l’audiència 
pública que va convocar 

l’Ajuntament el 24 de març per 
explicar la prova pilot de zona 
verda d’estacionament que 
s’implantarà, passat l’estiu, en un 
sector d’Ocata.

El fet que s’omplís la Sala Joan 
Comellas de l’Edifici Centre 
demostra l’interès i la polèmica 
que ha generat aquest projecte. 
Això es va fer molt explícit en 
el torn obert de paraula, quan 
una vintena de persones van 
agafar el micròfon per mostrar-
s’hi en contra i plantejar dubtes. 
Tanmateix, una va alçar la veu per 
expressar el seu suport i felicitar 
l’Equip de Govern per “la valentia” 
de dur-lo a terme. Una part de 
l’auditori aplaudia quan escoltava 
opinions del seu grat i, per contra, 
remorejava i feia brogit quan se 
sentia contrariada.

Això últim va passar també a la 
primera part de l’audiència, quan 
Ramon Estrada, de la consultoria 
Estudis Projectes i Mobilitat 
(EPIM), exposava les conclusions 
de l’Estudi per a la implantació 
d’una zona d’estacionament 
regulat al Masnou, els objectius 
que es persegueixen amb la 
zona verda i els avantatges 
que comportarà per als veïns 
i veïnes del sector. Va precisar 
que la regulació que es planteja 
al Masnou és molt similar a la 
d’altres municipis i va afirmar que 
els compromisos per reduir les 
emissions contaminants obliguen 
a regular l’estacionament.

Albert Alfaro, regidor de Mobilitat 
i Via Pública, va destacar que 
la zona verda “s’implanta per 

avançar que es vol incentivar 
el transport públic abaratint el 
bitllet de l’autobús urbà. Per 
fer-ho, es vol crear un títol propi 
subvencionat per l’Ajuntament. 
A més, a partir del setembre 
prestarà el servei un nou vehicle, 
de tipus híbrid. 

> Preguntes i queixes
La major part de les persones 
que van intervenir en el torn 
de preguntes es van mostrar 
contràries a la implantació 
d’aquesta zona verda. Davant 
d’això, el regidor Alfaro va 
insistir en el fet que ara només 
se'n fa una prova pilot: “Hem de 
comprovar què succeeix i fer-hi 
els ajustos que calguin”.

Una petició recurrent va ser que 
es descarti la zona verda i se 
substitueixi per una de taronja. 
Tant Alfaro com Estapé van 
respondre que la zona taronja 
no s’adequa als objectius que 
es persegueixen. La zona verda 
incentiva la rotació de vehicles 
més que no pas la taronja, 
una modalitat que és vigent 
només durant la temporada de 

beneficiar els residents, perquè 
tinguin prioritat per estacionar 
en un barri amb molta pressió de 
vehicles forans que hi aparquen”. 
Alhora, es preveu que la zona 
verda redueixi notablement 
el trànsit de vehicles que hi 
busquen aparcament. El regidor 
va anunciar que s’organitzarà una 
reunió amb els veïns i veïnes del 
sector “abans que s’implanti la 
prova pilot” .

L’alcalde, Jaume Oliveras, que va 
cloure una audiència pública que 
va durar prop de dues hores, es 
va mostrar determinat quan va 
afirmar que la creació d’aquesta 
zona verda “no serà una acció 
aïllada”: “Cal continuar recuperant 
espai per als vianants, que han 
de ser la prioritat, i, per tant, cal 
restar-lo als cotxes.” També va 

platja, entre l’1 de juny i el 30 
de setembre. La zona taronja 
és gratuïta per a les persones 
empadronades al Masnou que hi 
tributen l’impost de vehicles de 
tracció mecànica.

Una persona va plantejar que la 
pressió de vehicles que cerquen 
aparcament en aquesta zona es 
traslladaria a les limítrofs. Se li va 
explicar que la prova pilot servirà 
per veure els efectes que provoca 
i que és possible que els resultats 
recomanin estendre la zona 
verda allà on s’encomani aquesta 
pressió. A banda, es va qüestionar 
el mètode de l’estudi presentat i, 
per tant, les dades i conclusions 
que se n’han extret.

Finalment, entre altres queixes, 
es va acusar l’Equip de Govern 
d’implantar la zona verda amb 
afany recaptatori. El regidor de 
Mobilitat va respondre que les 
tarifes per a residents seran molt 
reduïdes (24 euros en total per a 
tot l’any) i no cobriran "ni de bon 
tros" els costos de gestió, dels 
quals s’encarregarà l’empresa 
municipal SUMEM, SL.  

Debat obert per la implantació d’una zona verda 
d’estacionament a Ocata
Els residents del sector on s’implantarà la prova pilot tindran prioritat per 
aparcar-hi, tal com es va detallar a l’audiència pública del 24 de març

  TORN OBERT DE PARAULA

Una vintena de persones  
van agafar el micròfon  
per mostrar-s'hi en contra  
i plantejar dubtes

  Els veïns i veïnes van omplir la Sala Joan Comellas. DOMÈNEC CANO
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INSTITUCIONAL SÍ ABSTENCIÓ NO

ERC, PSC i Cs

ERC, PSC, 
JxCAT-Units, 
Cs i CUP

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

ERC, PSC i Cs 

ERC, PSC, Cs i CUP 

Fem Masnou, 
JxCAT-Units i CUP

Fem Masnou

Fem Masnou, 
JxCAT-Units i CUP

Fem Masnou 
i JxCAT-Units

Cs

Rectificació de l’inventari 
general de béns i drets de 
l’Ajuntament del Masnou en 
data 31 de desembre de 2021.

Declaració de compromís de 
lluita contra el frau, del Sistema 
d’Integritat Institucional (SII) 
i del Pla de mesures antifrau 
(PMA).

Canvi de denominació social 
de l’empresa adjudicatària del 
contracte de manteniment de 
jardineria.

Aprovació inicial de les bases 
del Concurs d’Instagram de 
Turisme.

Ratificació del Decret d’Alcaldia 
d’aprovació de l’Acord de la 
Cimera de Qualitat de l’Aire.

Moció presentada per JxCAT-
Units sobre el nomenclàtor de 
carrers amb nom de dones.

Declaració institucional 
presentada pel PSC amb motiu 
del Dia de l’Eliminació de la 
Discriminació Racial 
(21 de març).

Declaració institucional 
presentada per JxCAT-Units de 
suport al poble d’Ucraïna i per la 
fi de la guerra.

Declaració institucional 
presentada per JxCAT-Units per 
a mesures complementàries 
de mobilitat davant la reforma 
integral de l’estació d’Ocata.
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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 Ple municipal del 17 
de març va aprovar per 
unanimitat una declaració 

institucional “de suport al poble 
d’Ucraïna i per la fi de la guerra”. El 
text original, presentat per JxCAT-
Units, es va modificar abans de 
sotmetre’l a votació, integrant-hi 
les esmenes plantejades per ERC i 
Fem Masnou.

Romà López, portaveu de JxCAT-
Units, va llegir una declaració 
que deixa ben clar “el rebuig 
del consistori contra la guerra” 
i condemna “el conflicte armat 
i les agressions de la Federació 
Russa sobre la població, el 
territori i la sobirania d’Ucraïna”. 
També expressa la predisposició 
del municipi per “oferir espais 
d’acollida i refugi al Masnou” 
per a les persones que arribin a 
Catalunya fugint de la guerra. 
De fet, el mateix document insta 
l’Ajuntament a demanar a la 
Generalitat de Catalunya que es 
pugui utilitzar l’alberg Batista i 
Roca si es necessita com a espai 
d’acollida. A banda, expressa 
la determinació del municipi 
per participar “en accions 
d’ajuda i assistència”, explicita la 
solidaritat del Masnou envers la 
població ucraïnesa i demana “la fi 
immediata de les hostilitats”.

Val a dir que l’Ajuntament ja 
està duent a terme una part 
substancial de les accions que 
es recullen a la declaració en 
solidaritat amb el poble ucraïnès, 
tal com va detallar l’alcalde, 
Jaume Oliveras, a l’inici de la 
sessió plenària. Ja en el torn 
d’intervencions, just abans 
de votar la declaració, Yulay 
Martínez, regidora d’Acció Social, 

va incidir en “la importància de 
fer pressió per aturar aquesta 
barbàrie” i va recordar el paper 
cabdal que tenen els ajuntaments 
a l’hora d’acollir persones 
refugiades, per ser l’administració 
més propera a la ciutadania. Va 
aprofitar, a més, per recordar 
el viatge solidari que s’ha dut a 
terme (vegeu la pàg. 9). 

Les regidores de Fem Masnou 
i de la CUP, Isa Redaño i Mireia 
Noy, respectivament, també 
van condemnar sense embuts 
aquesta guerra, van exigir 
“l’aturada immediata de les 
agressions” i van fer explícita la 
seva solidaritat envers el poble 
ucraïnès. Ara bé, també van ser 
les dues veus amb més matisos 
respecte a l’actitud dels governs 

occidentals. Ambdues van 
celebrar que els països de la Unió 
Europea acullin sense traves les 
persones ucraïneses que fugen de 
la guerra, però van denunciar que, 
per contra, “es rebin amb cops de 
porra les que arriben des d’altres 
parts del planeta”, en paraules 
d’Isa Redaño. “La solidaritat ha 
de ser amb totes les persones 
refugiades, vinguin d’on vinguin” 
va afirmar Noy, tot recordant els 
milers de persones que moren 
intentant creuar el Mediterrani 
(més de 20.000, segons Nacions 
Unides, entre el 2014 i el 2020).

Tant Noy com Redaño van 
censurar el discurs bel·licista, 
advocant per la desmilitarització, 
la diplomàcia, el diàleg i la 
pacificació. Redaño, a més, va 
criticar la cursa armamentista i va 
manifestar que se sent preocupada 
pel protagonisme creixent de 
l’extrema dreta en els dos bàndols 
d’aquesta guerra. D’una banda, al 
cantó rus, “representat per Putin, 
un personatge homòfob, misogin 
i totalitari”. “També per l’extrema 
dreta ucraïnesa, normalitzada pel 

EXPOSICIÓ PÚBLICA
 Aprovació inicial de les 

bases reguladores del Concurs 
d’Instagram de Turisme.
Del 24 de març al 6 de maig del 
2022.

Crònica sencera

El Ple del Masnou condemna per unanimitat  
la invasió d’Ucraïna per part de l’exèrcit rus
El Masnou se solidaritza amb el poble ucraïnès i es compromet a oferir ajuda i espais 
d’acollida per a persones refugiades

 CONSENS

El text original, presentat 
per JxCAT-Units, es va 
modificar abans de votar-lo 
per integrar-hi les esmenes 
d'ERC i Fem Masnou

govern, dins de l’exèrcit, amb grups 
com el batalló Azov, els primers 
a rebre les armes pagades amb 
els nostres impostos”. Finalment, 
va expressar “admiració per les 
persones que protesten a Rússia 
contra aquesta guerra; s’ho juguen 
tot. Són la nostra esperança”. “No a 
la guerra!”, va exclamar per tancar la 
seva intervenció.

Monika González, regidora del 
PSC, va prendre la paraula per 
mostrar el seu agraïment a les 
entitats del Masnou “que fan 
possible l’acollida de persones 
que escapen de l’horror de 
la guerra i que arribaran amb 
l’esperança d’iniciar un nou 
projecte de vida. [...] Condemnem 
les accions derivades d’aquesta 
guerra provocada pel govern de 
Putin i esperem que ben aviat 
s’arribi a una solució pactada que 
dugui la pau”. Els membres de Cs 
van votar a favor de la declaració, 
com la resta de regidors i 
regidores del Ple, però no van 
participar en aquest debat. 

  Tots els regidors i regidores van votar a favor de la declaració institucional. 
YOUTUBE
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INSTITUCIONAL

Unes cinquanta persones 
van assistir el 8 d’abril a 
l’acte que havia organitzat 

l’Ajuntament per donar la 
benvinguda a les persones 
refugiades de la guerra d’Ucraïna. 
La gran majoria eren dones i 
infants que han aconseguit 
escapar de l’horror generat per la 
invasió que perpetra l’exèrcit rus 
des del 24 de febrer al seu país. 
A l’acte també hi van participar 
representants d’entitats que 
col·laboren en l’acollida, així com 
regidors i regidores del consistori.

L’alcalde, Jaume Oliveras, 
va dedicar unes paraules 
d’agraïment a les famílies que 
acullen refugiats i refugiades, 
així com a les entitats i persones 
que estan col·laborant en tot 
allò que poden. També va 
demanar un aplaudiment per 
a Vitaliia Tolkachova, que va 
traduir simultàniament totes 
les intervencions. Al final de 
l’acte, Oliveras va desitjar “que 
la guerra s’acabi d’una vegada” i 
que totes les persones refugiades 
puguin retrobar-se aviat amb els 
seus familiars. Mentrestant, va 
assegurar que l’Ajuntament farà 
tot el que calgui perquè tinguin 
la millor acollida possible al 
Masnou.

Una part de les persones que 
es refugien al Masnou han 
arribat gràcies al viatge solidari 
organitzat per Vida Significativa 
i Productors Solidaris, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament 
del Masnou, Ramon Clemente, 
Autocars Font, Siegfried AG 
i moltes veïns i veïnes a títol 
individual. Van recollir prop 
d’una cinquantena de persones 
a Polònia i les van dur fins al 

Masnou. Algunes s’han quedat 
aquí i d’altres han continuat el 
seu camí fins a altres pobles i 
ciutats. A l’acte esmentat, van 
prendre la paraula dues de les 
persones que havien organitzat 
el viatge i que havien coordinat 
sobre el terreny la recollida 
de refugiats i refugiades: 
Annie Montero, de Productors 
Solidaris; Helena Ramon, de Vida 
Significativa, i Iryna Cheryapkina 
masnovina d’origen ucraïnès. 
Entre altres assumptes, van 
destacar la valentia i l’enteresa 
de les persones refugiades i la 
gran onada de solidaritat de 
la ciutadania, les entitats, les 
empreses i els comerços del 
Masnou.

> Acollida
A dia d’avui, al Masnou s’hi 
refugien 44 persones provinents 
d’Ucraïna. Una part va arribar 

El Masnou dona la benvinguda a les refugiades i 
refugiats d’Ucraïna
Famílies, entitats, comerços i voluntaris i voluntàries de la vila es bolquen per acollir 
les persones que han escapat de l’horror de la guerra

amb el viatge solidari esmentat; 
la resta, pel seu compte. La gran 
majoria són dones i infants, que 
ja estan escolaritzats en diversos 
centres educatius del Masnou i de 
Premià de Mar. Totes les persones 
refugiades s’allotgen en domicilis 
particulars, si bé l’Ajuntament 
ha proporcionat habitatges 
d’emergència provisionals fins 
que s’han traslladat a una llar. 
Una part conviuen amb amics i 
familiars d’origen ucraïnès que ja 
residien aquí. La resta, en cases 
de masnovins i masnovines que 
s’han ofert per acollir-los. Val 
a dir que l’Ajuntament està en 

contacte amb la Generalitat de 
Catalunya per tal que s’habiliti 
l’Alberg Batista i Roca com a 
centre d’acollida.

Quant a la resta de necessitats, 
l’Ajuntament, i de manera 
especial els Serveis Socials 
municipals, s’ha encarregat de la 
primera acollida i d’atendre les 
primeres necessitats, així com de 
fer les gestions imprescindibles 
perquè tinguin accés a serveis 
bàsics com l’atenció sanitària i 
l’escolarització, entre d’altres. 
També se’ls estan oferint 
classes de català i de castellà, i 
ja hi ha infants i altres persones 
refugiades que fan esport, 
ja sigui al Complex Esportiu 
Municipal o en diverses entitats 
del municipi. També n’hi ha 
que s’han apuntat a activitats 
lúdiques i culturals de l’ampli 
teixit associatiu masnoví. 

 SUPERVIVENTS

La gran majoria de les 44 
persones refugiades a la vila 
són dones i infants que ja 
estan escolaritzats

  La Sala de Plens es va quedar petita per rebre les ucraïneses i ucraïnesos que ja són al Masnou. DOMÈNEC CANO
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INSTITUCIONAL

El passeig del Bellresguard estrena els rètols que 
l’identifiquen amb el nou nom
Es tracta del carrer on es troba la Casa del Marquès i que ha deixat de dir-se Joan Carles I 

Una trentena de persones van assistir 
el 9 d’abril a la descoberta oficial del 
rètol que s’ha col·locat al costat de la 

Casa del Marquès per identificar el passeig 
del Bellresguard. Aquest acte institucional 
culmina el canvi de nom d’aquesta via, que 
abans s’anomenava passeig de Joan Carles I. 
La majoria dels assistents eren veïns i veïnes 
de la zona, si bé també van participar-hi 
diversos regidors i regidores del consistori i 
l’exalcalde Eduard Gisbert.

L’encarregat de descobrir el nou rètol va ser 
l’alcalde, Jaume Oliveras, que va recordar que 
el canvi de nom havia sorgit “de la recollida de 

signatures impulsada per Jordi Torramilans i 
altres veïns de la zona”. A partir d’aquí el tràmit 
va seguir el procés habitual. En primer lloc, 
el Consell Municipal de Patrimoni Cultural 

va elevar la petició al Ple municipal, que va 
aprovar la modificació definitiva el 17 de juny 
del 2021. 

Tal com es va explicar en l’acte, el nou nom està 
molt relacionat amb la història de l’indret. Tot ell 
constituïa la finca del Bellresguard, promoguda 
pel matrimoni format per Romà Fabra i Marcel·lina 
de Monteys. Contenia el palauet de la Casa del 
Marquès —construït entre el 1902 i el 1904—, 
l’actual parc del Llac, la casa dels masovers i bona 
part dels terrenys de la zona, ocupats ara per 
edificis residencials i equipaments, entre els quals 
hi ha el Centre d’Empreses Casa del Marquès, de 
l’Ajuntament del Masnou. 

  Un bon nombre de veïns i veïnes van assistir a l'acte 
institucional. CEDIDA

Ahmed Idriouich va arribar 
al Masnou fa més de 
quaranta anys, provinent 

de Mzora, un llogaret rural situat 
a mig camí entre Tànger i Larraix, 
al nord del Marroc. Va emigrar sol, 
sense conèixer l’idioma, i va haver 
de treballar de valent en diversos 
oficis fins que va poder reunir 
la seva família al Masnou. La 
seva història és la de tantíssimes 
persones que han hagut de 
deixar-ho tot enrere per buscar 
una vida millor. 

El 26 de març, l’Ajuntament del 
Masnou va dedicar-li un acte 
de reconeixement a la sala 
de plens de la Casa de la Vila. 
Visiblement feliç i emocionat, 
envoltat de familiars i amistats, 
va relatar breument el seu camí 
vital, marcat pel treball, l’esforç 

i la integració. Com tants altres 
jubilats, tal com va recordar ell 
mateix, ja es troba en el moment 
de descansar i gaudir dels fruits 
de la feina feta. “Ho va sacrificar 
tot per aconseguir un futur millor 
per a tots nosaltres”, va afirmar la 
seva filla, Fàtima Idriouich, que 
afegia que el seu pare sempre ha 

transmès valors com “el respecte, 
la integritat i la tolerància”.

Ja al final de l’acte, l’alcalde, 
Jaume Oliveras, va lliurar-li 
una placa commemorativa en 
reconeixement a la seva tasca 
en favor de la integració de la 
comunitat marroquina, formada 
per “masnovins arrelats al 
municipi des de fa molts anys i 
que duen a terme molts projectes 
en comú amb la resta de la 
societat”. Hamza Driouech, un 
dels membres de la comunitat, 
va qualificar Idriouich com “l’avi 
de tots els joves del Masnou” 
i destacava la tasca que duu a 
terme des de fa anys l’Associació 
Cultural Islàmica Al Taqwa, de 
la qual Idriouich va ser un dels 
impulsors i de la qual actualment 
és el president d’honor. “Ahmed, 

moltes gràcies pel teu esforç i per 
haver fet créixer la comunitat.”

Per a Najat Driouech, diputada 
masnovina del Parlament de 
Catalunya, Idriouich il·lustra 
paraules com “solidaritat, 
cooperació, mediació i somriure”. 
També se’l pot qualificar de pioner. 
En tots els fenòmens migratoris 
sovint hi ha una figura que obre 
camí a amics i familiars. I Idriouich 
ha estat aquest guia, segons la 
diputada. A banda, Driouech va 
alertar sobre la proliferació dels 
discursos d’odi, xenòfobs i racistes. 
En part, s’alimenten, segons va dir, 
de l’ocultació de la diversitat com a 
motor per al progrés de qualsevol 
societat. “Sovint falten referents 
i l’Ahmed n’és un”, va afirmar per 
subratllar també la importància 
d’aquest acte institucional. 

Reconeixement a Ahmed Idriouich, un dels artífexs de 
la integració de la comunitat marroquina al Masnou
Familiars i amistats van acompanyar-lo en un acte organitzat per l’Ajuntament per 
homenatjar-lo

  Idrouich, amb una vestimenta  
tradicional marroquina, al costat  
de l'alcalde. RAMON BOADELLA
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INSTITUCIONAL

  L'alcalde lliura el títol honorífic a Jordi Pericot. RAMON BOADELLA

  El Fill Predilecte, amb la seva família. 
RAMON BOADELLA

Jordi Pericot ja és Fill Predilecte del Masnou
L’Ajuntament li atorga la distinció més gran del municipi per les seves aportacions en 
l’art, el disseny gràfic i la docència

CRÒNICA SENCERA

“Em considero un jugador de 
la vida”, va sincerar-se Jordi 
Pericot i Canaleta en l’acte 

en què se li va lliurar la distinció 
de Fill Predilecte de la Vila del 
Masnou, que va tenir lloc el 18 de 
març, en una Sala Joan Comellas 
plena a vessar. Precisament, està 
situada al mateix edifici que 
allotja l’Espai d’Art Cinètic Jordi 
Pericot, on s’exposa una bona 
mostra de les seves obres. A 
l’acte van assistir-hi més de cent 
persones, incloent-hi molts amics 
i familiars d’aquest artífex de la 
consolidació del disseny com a 
disciplina acadèmica.

“He viscut molts anys i he fet 
moltes coses. No sé si bones o 
dolentes, però sí útils, perquè 
sempre he fet allò que pensava 
que havia de fer”, va afirmar 
l’artista plàstic, filòsof, teòric, 
pensador i docent de l’art, 
el disseny i la comunicació 
audiovisual, després d’escoltar les 
intervencions dels tres amics que 
van parlar de la seva figura. “Tants 
elogis m’han fet avergonyir”, va 
admetre, abans d’explicar per què 
considera “un joc” l’obra immensa 
que ha produït en múltiples 
camps: “Perquè m’agradava fer-
ho. Quan algú fa una acció lliure, 
sense autoimposició i sense que 
ningú l’hi obligui, perquè vol, 
esdevé un joc que no requereix 
cap esforç”.

Pericot forma part d’una 
generació “molt il·lusionada i 
compromesa amb la modernitat, 
un concepte que significa 
entrar en raó, eliminar la 
irracionalitat i il·lusionar-se 
per avançar i progressar”. Va 
relatar com els anys de joventut 
viscuts a França havien marcat 
la seva biografia. Més enllà 
de la llibertat d’aprendre i 

créixer intel·lectualment lluny 
del franquisme, en un país 
democràtic i avançat, aquella 
etapa li va aportar “la coautora” 
de bona part de la seva vida, Gisa 
Mohr, la seva companya i mare 
de les seves filles, Gal·la i Leslie, 
i del seu fill, Bruno. La família 
sencera va pujar a la tarima 
per acompanyar-lo en un dels 
moments més emotius de l’acte. 

L’alcalde del Masnou, Jaume 
Oliveras, va assegurar que el 
“masnoví de naixement i per 
vocació” Jordi Pericot “representa 
uns valors, els de l’avantguarda, 
que hem de reivindicar més que 
mai”, en el sentit que “l’estètica 
no s’imposi mai a l’ètica” i que 
es fomenti el predomini “del 
progrés, el pensament crític 
i la racionalitat”. Abans dels 
parlaments de l’alcalde i de 
Pericot, la conductora de l’acte, 
Marta Roig, membre del Consell 

Municipal de Patrimoni, va donar 
peu a les intervencions de Daniel 
Giralte-Miracle, company de Jordi 
Pericot al claustre de l’Escola 
Elisava i a la Reial Acadèmia 
Catalana de Belles Arts Sant Jordi; 
Jesús del Hoyo, del Col·legi Oficial 
de Disseny Gràfic de Catalunya 
i professor de la Universitat de 
Barcelona, i Francesc Xavier Ruiz 
Collantes, doctor en Comunicació 
i catedràtic de la Universitat 
Pompeu Fabra.

 LLIBERTAT D'ACCIÓ

Pericot considera "un joc" 
l’obra immensa que ha produït 
en múltiples camps

Hoyo, antic alumne de Pericot, 
va posar en valor la seva faceta 
de pensador: “Moltes gràcies per 
haver construït el disseny”, va 
dir-li, tot subratllant el rol pioner i 
innovador de Pericot com a teòric 
i professor del disseny gràfic. 
Francesc Xavier Ruiz Collantes 
va afegir al currículum docent i 
acadèmic de Pericot les etapes 
a la Universitat Autònoma de 
Barcelona i com a vicerector de la 
Universitat Pompeu Fabra. Per a 
Ruiz Collantes, “és un pioner que 
ha obert molts camins a la cultura 
catalana els darrers cinquanta 
o seixanta anys, en els camps 
de l’art, el disseny i l’acadèmia”. 
“És impossible assolir un nivell 
més alt”, va afirmar just abans de 
compartir un “secret” que anys 
enrere li havia confiat el mateix 
Pericot i que, sempre segons el 
seu exalumne, explica “per què 
és tan bo”: “Un dia em va dir que 
tot acaba sent tan fàcil com fer 
un truita”. “Francesa!”, va precisar 
després Jordi Pericot, atesa 
l’enorme complexitat que implica 
la creació d’una bona truita de 
patates. 

Com que Daniel Giralte-Miracle 
no va poder assistir a l’acte, va 
adreçar-hi un escrit, que va llegir 
Marta Roig, en què recordava 
que Pericot havia engegat 
“a Elisava la primera escola 
moderna de disseny”. Jesús del 

  La Sala Joan Comellas, plena d'amics i 
familiars de Pericot. RAMON BOADELLA
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ESPAI PÚBLIC

 Indret on s'ha de construir la nova rotonda. DOMÈNEC CANO

La Diputació de Barcelona va 
començar a finals de març 
les obres per millorar la 

seguretat viària al tram inferior 

compta amb un pressupost 
de licitació de 583.421 euros. 
La inversió la cofinancen 
la Diputació de Barcelona 
(491.813,48 euros), l’Ajuntament 
del Masnou (79.726,25 euros) i 
l’Ajuntament d’Alella (11.881,93 
euros).

Les principals actuacions al terme 
municipal del Masnou comporten 
la construcció d’un pas de vianants 
elevat al costat de la intersecció 
amb l’N-II i d’una petita rotonda 
al carrer de Figueres. També s’hi 
amplien voreres, es desplaça un 
pas de vianants elevat i s’instal·len 
semàfors a la cruïlla amb el carrer 
de Navarra i noves baranes de 
seguretat. Al terme municipal 

de la carretera d’Alella (carrer 
d’Amadeu I), entre el Masnou i 
Alella. L’obra, que té un termini 
d’execució de quatre mesos, 

d’Alella es regularà amb semàfors 
la intersecció amb l’avinguda de 
Badalona i s’instal·larà enllumenat 
a prop de la benzinera i a l’altura 
del carrer del Llorer. També es 
pintarà amb una marca viària 
rugosa l’eix de la calçada.

A banda, es faran altres accions per 
facilitar els girs i les incorporacions, 
reduir la velocitat dels vehicles 
i millorar la visibilitat. Segons la 
Diputació de Barcelona, en aquest 
tram de carretera, que suporta 
un gran volum de trànsit (16.000 
vehicles/dia), s’hi concentren un 
gran nombre d’accidents: més de 
90 des del 2013, entre els quals 
destaquen 48 col·lisions i 12 
atropellaments. 

Obres per millorar la seguretat viària a la carretera d’Alella
Es construeix una rotonda a l’altura del carrer de Figueres i s’actua en diversos passos 
de vianants, entre altres intervencions
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MOBILITAT

L’empresa municipal SUMEM, 
SL ha assumit la gestió 
íntegra de l’estacionament 

regulat a la via pública i dels 
quatre aparcaments públics 
del municipi. Així, la ciutadania 
ha d’adreçar-se a SUMEM per 
dur a terme qualsevol gestió 
relacionada amb aquests dos 
serveis. Fins fa poc, els tràmits 
els assumia l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana de l’Ajuntament.

Per exemple, a partir d’ara, és a 
SUMEM a qui s’han de sol·licitar 
els distintius que permeten 
aparcar de franc a les zones 
taronja d’estacionament regulat. 
L’Ajuntament 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 tinguin el 
distintiu no l’han de renovar, 

ja que manté la seva vigència 
durant tot el 2022, tal com es va 
fer l’any passat. Qui no el tingui, 
ha d’adreçar-se a SUMEM. També 
cal dirigir-s’hi per dur a terme 
qualsevol gestió, tràmit, queixa 
o suggeriment relacionada amb 
les zones blaves d’estacionament 
i els aparcaments municipals. Els 
canals d’atenció de SUMEM es 
detallen a continuació.

SUMEM, SL 
Serveis Municipals del Masnou 
Empresa Municipal

 Telèfon: 678 166 373 (de 9 a 14 h).
 Whatsapp: 678 166 373
  Correu electrònic: afernandez@
sumemelmasnou.cat 

  Atenció presencial. Cal sol·licitar 
cita prèvia trucant, de dilluns 
a divendres de 9 a 14 h, al 
número de telèfon 678 166 
373. Les oficines de SUMEM 
es troben a la nau municipal 
situada al núm. 5 de l’avinguda 
del Maresme (el Masnou).  

SUMEM assumeix la gestió de l’estacionament 
regulat a la via pública i dels pàrquings soterrats
La ciutadania s’ha d’adreçar a l’empresa municipal per fer tràmits com sol·licitar 
el distintiu que permet aparcar de franc a la zona taronja

 DISTINTIUS

S'han tornat a prorrogar les 
etiquetes que s’havien expedit 
amb una validesa inicial per 
als anys 2019 i 2020. Per tant, 
mantenen la seva vigència 
durant el 2022 per aparcar de 
franc a les zones taronja

 Nova zona taronja al c. d'Amadeu I (ctra. d'Alella). DOMÈNEC CANO

Les zones taronja regulen 
l’estacionament a la via pública 
en quatre àrees ubicades a 
prop de les platges. Són de 
pagament durant l’estiu (de 
l’1 de juny al 30 de setembre), 
tots els dies de la setmana, de 
10 a 20 h. Tanmateix, poden 
aparcar-hi gratuïtament els 
vehicles que duguin de forma 
visible els distintius esmentats. 
Poden sol·licitar-los les persones 
empadronades al Masnou 
i les empreses, autònoms i 
autònomes amb domicili al 
municipi, sempre que els seus 
vehicles tributin al Masnou. Hi 
ha altres supòsits que donen 
dret a obtenir els adhesius. Es 
pot consultar el reglament i tots 
els detalls del tràmit a www.
elmasnou.cat/zona-taronja.  
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PROMOCIÓ ECONÒMICA

Jordi Hereu anima el Masnou a esprémer les seves  
potencialitats en la Jornada Cafè i Empresa
L’exalcalde de Barcelona advoca per construir un país en xarxa i aprofitar les 
oportunitats que generen els reptes globals

Una trentena d’empresaris 
i empresàries del 
Masnou van participar 

el 22 de març en la Jornada 
Cafè i Empresa, organitzada 
per l’Ajuntament del Masnou 
amb l’objectiu de crear un 
espai de trobada per fer xarxa 
i compartir reflexions sobre 
temes d’interès per al teixit 
productiu del municipi. La 
trobada, que es va fer al Club 
Nàutic, ha significat la represa 
d’aquests cicles de conferències. 
Es preveu organitzar-ne quatre 
cada any. La propera tindrà lloc 
el 6 de maig i comptarà amb la 
participació de Roger Torrent, 
conseller d’Empresa i Treball de la 
Generalitat de Catalunya.

la connectivitat digital, la lluita 
contra les desigualtats i la 
transformació urbana.

En el pla local, va afirmar que 
“la intel·ligència condueix a 
construir un país en xarxa, amb 
molts nodes que permetin 
vertebrar-lo, cosa que és una 
gran oportunitat per al Masnou”. 
“Té una posició estratègica 
fonamental i ha de jugar-la bé”, 
assegurava. Entre les bones 
cartes del Masnou hi figuren “la 
proximitat amb Barcelona, la seva 
personalitat com a poble, la seva 
història i la qualitat de vida que 
ofereix”. I és que, segons Hereu, la 
vertebració en xarxa és el model 
que ha de seguir Catalunya. En 
obrir el focus, va assenyalar que 
cal repensar la globalització i 
adaptar-la a l’escala continental. 
Es referia a la reindustrialització 
d’Europa i a l’objectiu d’assolir la 
independència energètica. 

L’alcalde, Jaume Oliveras, va 
constatar com la pandèmia i la 
guerra d’Ucraïna han obligat 
les nostres societats a cercar 
solucions davant de realitats 
sobrevingudes. En l’obertura 
de la trobada, va repassar la 
trajectòria política d’Hereu: “Un 

Jordi Hereu, exalcalde de 
Barcelona, soci fundador de 
l’empresa IdenCity i actual 
president d’Hispasat, va ser el 
conferenciant de la reunió del 22 
de març. El seu discurs va abordar 
les múltiples tensions actuals, 
però també va advocar per 
“aprofitar les grans oportunitats 
que es presenten”, com els 
objectius de desenvolupament 
sostenible, la lluita contra el canvi 
climàtic, la transició energètica, 

regidor molt rigorós i bon alcalde 
de Barcelona”. Al seu torn, Maria 
Llarás, quarta tinenta d’Alcaldia i 
regidora de Promoció Econòmica, 
va considerar-lo “un referent, 
perquè ha demostrat que es pot 
fer política durant molts anys i, 
alhora, ser algú format i capacitat 
per sortir-ne i crear la seva pròpia 
empresa en el sector privat”. El 
format de la jornada, un esmorzar, 
va facilitar que es tanqués amb 
un interessant col·loqui entre les 
persones assistents.  Hereu, adreçant-se als assistents a la jornada. DOMÈNEC CANO

  L'alcalde i la regidora Maria Llarás van 
presentar el ponent. DOMÈNEC CANO

  L'acte va tenir lloc al Club Nàutic. 
DOMÈNEC CANO

 POSICIÓ ESTRATÈGICA

El Masnou té bones cartes: "La 
proximitat amb Barcelona, la 
seva personalitat i història, i la 
qualitat de vida que ofereix”

EL MASNOU VIU    ABRIL 202214







HABITATGE

EL MASNOU VIU    ABRIL 2022 17



COMUNITAT

  Vint-i-vuit dels nadons nascuts el 2021, amb un progenitor, a les escales  
del Bellresguard. XAVI CARDONA I JAN PUIG

  La fluïdesa de públic va ser constant. CEDIDA

  Ball de gegants a la plaça d'Ocata. CEDIDA

E l diumenge 27 de març es va fer la 29a Trobada de Nadons del 
Masnou, la fotografia que es fa anualment als bebès nascuts 
cada any. L’edició del 2021 ha recuperat la tradicional foto a 

l’escalinata del mirador del Bellresguard, que no es va poder fer 
el 2020 a causa de la pandèmia. Amb tot, tant les precaucions per 
la pandèmia com, després, la predicció de mal temps, van fer que 
la trobada canviés de data diverses vegades. Per aquest motiu, 
l’edició d’enguany va ser una mica menys concorreguda que les 
anteriors i hi van participar 28 dels 125 nadons nascuts al Masnou 
l’any passat. 

L’acte és organitzat pel Taller de Publicitat. El reportatge fotogràfic ha 
estat realitzat per Xavi Cardona i Jan Puig. S’envia a les famílies dels 
infants per gentilesa de l’Ajuntament. 

Benvinguts, nadons del 2021!

Primer mercat 
d’intercanvi

El dissabte 26 de març es va 
fer la primera edició d’El 
Masnou Vintage Market, 

un mercat d’intercanvi que es va 
instal·lar a Ca n’Humet. S’hi podia 
dur i emportar-se’n roba, còmics i 
videojocs. 

Van visitar-lo, aproximadament, 
un centenar de persones, amb 

força afluència de gent durant 
tot el matí. La major part de 
les aportacions que s’hi van fer 
eren de roba. Les peces que van 
sobrar es van donar a la Fundació 
Formació i Treball. Es tracta d’una 
iniciativa que vol incentivar la 
reutilització i, per tant, reduir la 
generació de residus i contribuir a 
mitigar el canvi climàtic. 

Els carrers del Masnou es van tornar 
a omplir de cultura popular amb 
la celebració de la setena edició 

del Ple de Rauxa, el dissabte 2 d’abril. Va 
començar a la plaça d’Ocata, on diverses 
entitats van fer una petita mostra dels seus 
balls abans de protagonitzar una cercavila 
que va recórrer diversos carrers fins a la 
plaça dels Països Catalans, on el públic va 
tornar a gaudir dels balls i demostracions.

A més de les entitats locals, també hi van 
participar, com a entitats convidades, 
l’Esbart Dansaire Renaixença, els Bastoners 
del Poble Sec i l'escola de dansa Nuala 
Irish Dancers —totes tres de Barcelona—, 

i Godrac —de Mataró. Pel que fa a les 
entitats masnovines, van participar-hi la 
Colla Bastonera Ple de Cops, els Diables 
del Masnou, la Colla de Geganters, els 
Atabalats del Masnou i les colles de tabals 
de diverses escoles: Batukada Sensatrons, 
de l’Escola Rosa Sensat; A Contra Cop, 
de les Escolàpies; la Colla de Tabals, de 
l’Escola Bergantí, i la Colla FerGu Sons, de 
l’Escola Ferrer i Guàrdia. A més, la festa 
també va comptar amb la presència de 
les bèsties Novina, del Masnou, i Godrac, 
de Mataró. Van protagonitzar el final de la 
celebració, juntament amb els dimoniets 
de la Colla de Diables i el seu espectacle de 
foc i espurnes. 

El Ple de Rauxa omple els carrers de cultura popular
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ESPORTS

  Una de les regates, davant el litoral masnoví. CN EL MASNOU

  Els més hàbils van despertar molta expectació. RAMON BOADELLA

  Una noia demostra la seva força i 
habilitat. RAMON BOADELLA

  Les instal·lacions van superar l'examen 
dels experts. RAMON BOADELLA

Celebrat el Campionat d’Espanya d’Optimist 
en aigües del Masnou
El Club Nàutic El Masnou ha acollit aquesta competició de vela, que va tenir lloc del 
12 al 17 d’abril

Prop de 150 regatistes 
van solcar les aigües del 
Masnou entre el 12 i el 17 

d’abril per disputar el Campionat 
d’Espanya de la classe Optimist 
—una modalitat de vela 
lleugera—, en les categories  
sub-13 i sub-16 masculina i 
femenina. Carlos Espí i Blanca 
Ferrando (RCN València), a 
sub-16, i Felipe Pachón (CM 
Benalmádena) i Marta Mansito 
(RCN Tenerife), a sub-13, són els 

nous campions juvenils d’Espanya 
d’aquest 2022. Per autonomies, 
Andalusia s’ha proclamat la 
campiona del certamen.

La cita nàutica va tenir la seu 
a les instal·lacions del Club 
Nàutic El Masnou. Les regates 
es van fer entre els dies 14 i 17, 
quatre jornades amb condicions 
meteorològiques de vents tant 
forts com suaus que van permetre 
disputar un total de vuit proves. 

Després que la pluja 
obligués a cancel·lar-ne els 
intents previs, finalment 

el dissabte 9 d’abril es va realitzar 
una demostració de cal·listènia al 
nou parc que s’ha creat als jardins 
de la Nimfa per a la pràctica 

A l’exhibició del 9 d’abril van 
assistir-hi una cinquantena 
de persones, entre les quals 
autèntics experts en la matèria, 
que van exercir de mestres 
d’iniciació, tot ensenyant trucs 
i compartint consells. Va haver-
hi demostracions en diverses 
modalitats de cal·listènia, com 
exercicis de força o llast (amb pes 
extra), bàsics, estàtics, dinàmics, 
de resistència i de pole dance.
El parc de cal·listènia, obert i 
d’ús lliure, conté una quinzena 
d’elements, com diferents tipus 
de barres i un banc inclinat, entre 

d’aquest esport. Es tracta d’una 
modalitat de fitnes basada en 
l’entrenament dels músculs 
utilitzant el pes del propi cos, amb 
l’objectiu de potenciar la força, 
l’agilitat, l’equilibri, la coordinació 
i la flexibilitat.

d’altres, que faciliten la pràctica 
d’exercicis bàsics de cal·listènia i 
de més complexos, com girs, salts 
i altres figures gimnàstiques. 

Demostració de cal·listènia al nou parc 
dels jardins de la Nimfa
Van participar-hi autèntics experts en aquesta modalitat de fitnes, que van 
ensenyar trucs i van compartir consells

 TOT ÉS POSAR-S'HI

El parc, obert i d'ús lliure, conté 
una quinzena d'elements que 
permeten fer exercicis bàsics  
i de més complexos
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El dissabte 19 de març va 
tenir lloc la Mostra de 
la Biennal Iago Pericot. 

Van participar-hi tres de les 
companyies i professionals de 
les arts escèniques que han 
gaudit d’una residència artística 
a la Sala B de l’Espai Escènic Iago 
Pericot Ca n’Humet durant l’any 
2021 i principis de 2022: Clàudia 
Serrahima, Patrícia Hastewell Puig 
i Alícia Pírez Curell. A la Mostra 
hi van presentar fragments dels 
espectacles que havien assajat 
en aquest espai municipal. 
Van assistir-hi una seixantena 
de persones, que van celebrar 
la iniciativa i la qualitat de les 
propostes. Aquesta Biennal 
ofereix residències que es 
presenten l’any següent de la 
seva realització.

És una iniciativa que dona suport 
a les companyies i professionals 
de les arts escèniques de 
recent creació i que fan les 
seves primeres passes en el 
món professional del teatre. 
Conscient de les dificultats que 
planteja el procés de producció, 
l’Ajuntament del Masnou posa a 
l’abast de companyies, col·lectius 
i creadors individuals la Sala B 

de l’Espai Escènic, un espai que 
s’ha adequat i equipat per oferir 
les condicions necessàries per 
fer-hi assajos i muntatges de 
petit format. Les companyies 
i professionals escènics que hi 
tinguin interès poden enviar 
un correu electrònic a cultura@
elmasnou.cat per rebre’n més 
informació. Des del moment 
en què la Regidoria de Cultura 
rep una sol·licitud, gestiona 
la cessió de l’espai perquè 
se’n pugui gaudir de manera 
autònoma i sense condicionants 
que obstaculitzin el procés de 
creació. 

Durant el 2021, s’han ofert quatre 
residències a la Sala B de l’Espai 
Escènic en el marc de la Biennal: 
Clàudia Serrahima (espectacle No 
sabem res del campo), Les Cícliques, 
A la Valenta i Patrícia Hastewell 
Puig. La valoració de totes les 
parts ha estat molt positiva. A més 
a més, la Biennal també permet 
deixar constància dels processos 
creatius que s’hi duen a terme, ja 
que poden servir d’orientació a 
altres companyies i professionals. A 
mesura que avança el projecte, es 
contribueix a la patrimonialització 
del procés creatiu amb fotografies, 
vídeos i gravacions.

La Biennal està molt vinculada a 
l’acord assolit entre l’Ajuntament 
del Masnou i el polifacètic artista 
Iago Pericot (pintor, escenògraf, 
dramaturg i docent) per reforçar 
el vincle d’aquest creador 
masnoví, difunt l’any 2018, amb 
el municipi. Així, la Biennal ha 
assumit l’objectiu de continuar 
amb una dèria de l’homenatjat: 
donar suport a la creació jove. El 
projecte s’ha anat reformulant i 
configurant a partir de diverses 
reunions amb agents de les arts 
escèniques, com l’Institut del 
Teatre, sempre des de la voluntat 
de respectar i difondre l’esperit 
i el tarannà de Pericot. A més 
d’aquest projecte, l’acord assolit 
amb l’artista també fixava que 
l’Ajuntament vetllaria per la 
conservació i la dinamització del 
llegat que n’havia rebut, i així 
es fa des del 2019. Actualment, 
l’Arxiu Municipal treballa en la 
digitalització d’un valuós fons 
documental dels muntatges 
i representacions teatrals 
realitzades per Pericot. A més a 
més, l’any 2020 la sala municipal 
de Ca n’Humet va adoptar el 
nom de l’artista. Des d’aleshores 
s’anomena Espai Escènic Iago 
Pericot.   

La Biennal Iago Pericot promou la creació escènica jove
El 19 de març es va dur a terme la primera mostra dels treballs generats en el marc 
de les residències artístiques

  Alícia Pírez Curell va omplir de dansa l'escenari. RAMON BOADELLA

  Alícia Pírez Curell, Noé Ferey i Patrícia Hastewell Puig, després de sengles  
actuacions. RAMON BOADELLA

  Noé Ferey i Patrícia Hastewell Puig van oferir un dels espectacles al pati  
de Ca n'Humet. RAMON BOADELLA
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The Sey Sisters oferiran, el diumenge 15 
de maig, un concert que promet ser un 
dels plats forts de la primavera a l’Espai 

Escènic Iago Pericot. Són un grup format 
per tres germanes d’Osona que fan gala de 
les seves arrels africanes i de la seva mestria 
musical i teatral.  

Edna, Yolanda i Kathy Sey acostumen a cantar 
acompanyades per Albert Bartolomé al 
piano. Regalen al públic una música vibrant, 
a ritme de soul i amb un estil pop impregnat 
de sonoritat africana. Per si fos poc, ofereixen 
cançons carregades d’optimisme i d’esperança, 
però també combatives, amb missatges 
marcadament antiracistes i feministes, des de 
la militància en la defensa dels drets humans 
i contra les injustícies. En aquest concert, 
presentaran el seu tercer àlbum, We Got Your 
Back. Tot apunta que les entrades per gaudir-ne 
no trigaran a esgotar-se. Es poden adquirir a 
www.quedat.cat. 

The Sey Sisters són part d’una programació 
primaveral d’arts escèniques que conté dotze 
propostes. S’estén entre els mesos d’abril i 
juny, i aposta clarament per espectacles fets 
al Masnou, obres reeixides al circuit català i 
creacions de teatre musical i familiar. En el 
moment de tancar aquesta edició d’El Masnou 
Viu, el públic ja s’havia pogut recrear amb 
tres propostes: el Concert de Primavera de 
l’Escola Municipal de Música (EMUMM), el 2 
d’abril; l’obra de teatre familiar Elmer, l’elefant 

de colors, el 3 d’abril; i el Ballet de Coppélia, els 
dies 9 i 10 d’abril.

Just després del tancament d’aquesta revista, 
la Companyia Les Cícliques ha de representar 
Tabula, el 24 d’abril. Es tracta d’un espectacle 
de teatre gestual, titelles i moviment que 
reivindica l’amor propi en clau de gènere. 
Aquesta proposta inèdita és fruit de la 
residència que Les Cícliques han realitzat dins 
la Biennal Iago Pericot, una iniciativa per donar 
suport al talent jove (vegeu pàg. 20). Quinze 
dies més tard arribarà el torn de Després de 
la pluja, una obra distòpica que proposarà el 
Grup d’Aficionats al Teatre del Masnou els dies 
7 i 8 de maig. Una setmana després, el 14 de 
maig, pujaran a l’escenari l’acrobàcia, la dansa 
i el teatre, de la mà de l’espectacle Echoes, 
de la Companyia Moveo. Ja el 21 de maig, 
diverses corals del Masnou i altres convidades 
de diversos municipis i ciutats faran el Concert 
solidari, promogut per Maria Millet amb 
l’objectiu de recaptar fons per als nens i nenes 
de la Fundació Khanimambo (Moçambic).

La dansa obrirà el teló del mes de juny, amb 
dues propostes. La primera, El ballet del llac 
dels cignes (10 i 11 de juny), del Masnou Ballet 
i l’Associació de Dansa del Masnou. La segona 
Art, què és?, la servirà Maribel’s Dansa el 12 de 
juny. Una mica més endavant, els dies 17 i 18, 
serà l’escola d’arts escèniques local La Teatral 
qui convidarà tothom a celebrar el final del 
curs, amb quatre funcions, de les companyies 

Sinestèsia, Les Mínimes, Els Trapelles i 
Distòpica. El colofó de la programació de 
primavera de l’Espai Escènic Iago Pericot 
el posarà el Centre Cultural Luz del Alba, el 
19 de juny, amb Sacromonte, una mirada a 
l’Alhambra, un espectacle de flamenc amanit 
amb un toc de poesia, passió andalusa i aires 
festius. 

Més informació
www.elmasnou.cat/cultura 

The Sey Sisters faran vibrar l’Espai Escènic a ritme de ‘soul’ i 
sonoritats africanes
El concert d’aquestes germanes osonenques d’origen ghanès és un dels reclams 
principals de la programació primaveral de la sala masnovina
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 DOMÈNEC CANO SENTIESENTREVISTA

Ricard Sunyol Estadella
Autor de Declaració d’invencions (premi Mercè Rodoreda de Contes i Narracions 
2021) i director creatiu i soci fundador de l’agència publicitària Codea Studio

“Em venia de gust fer un primer llibre que fos un cop 
sobre la taula”

Amb prou feines passa dels 30 anys, però Ricard Sunyol 
Estadella (el Masnou, 1989) ja sap què és guanyar el 
prestigiós premi literari Mercè Rodoreda de Contes 
i Narracions, amb el seu primer llibre, Declaració 
d’invencions (Edicions Proa), un recull de relats plens 
d’humor, però també truculents i crítics. Disparen 
a moltes dianes, com el món literari, el sistema 
capitalista i la societat en què vivim, entre altres. 

A més d’escriure, Sunyol també sap com posar en 
marxa una empresa i que rutlli molt bé: “He tingut 
sort, però també he treballat molt. Vaig fer un primer 
projecte amb els meus dos socis, l’Àlex i el Jose, va anar 
bé i ja fa 7 anys que vam crear Codea Studio, en què ara 
som 13 treballadors”. “Jo hi faig de director creatiu i 
de copy”, concreta Sunyol, “un cinèfil de l’hòstia” que 
prèviament havia fet “cinema i televisió”. “Em vaig 
especialitzar en guió i direcció; en aquell moment volia 
dirigir i escriure pel·lícules”, recorda respecte a la seva 
etapa d’estudiant de Cinema i Televisió a Blanquerna. 
“En paral·lel a la fundació de l’empresa, vaig començar 
a llegir intensament i a escriure. Em van publicar un 
conte a la revista Branca. Allò va ser un impuls. Després, 
per sort, vaig descobrir l’Escola Bloom de literatura, 
on m’ensenyen de tot. En el primer confinament vaig 
posar-me a escriure més seriosament i, després... la 
bogeria del premi.”  L'escriptor, en una de les cadires de la plaça de Catalunya del Masnou. DOMÈNEC CANO

Com et vas assabentar que havies 
guanyat el Mercè Rodoreda?
Era a la feina, a Codea, i, de sobte, 
em truquen i era en Jordi Cuixart, 
dient-me que havia guanyat. 
Vaig al·lucinar. No m’ho esperava. 
M’havia presentat a dos premis, 
al Rodoreda i al Documenta, 
que es concedia abans. No sols 
no l’havia guanyat, sinó que ho 
havia fet una novel·la que no 
he llegit, i que segur que està 
molt bé, que es diu Distòcia, un 
drama rural que parla de la dona. 
És molt diferent del meu llibre, 

que és d’humor absurd, bastant 
trencador i gens convencional, 
valent, amb risc, que no tracta 
els temes que últimament estan 
tenint més ressò. Vaig pensar que, 
si no havia guanyat el Documenta, 
que històricament s’havia atrevit 
a premiar coses d’aquest estil, 
tampoc no m’enduria el Rodoreda. 
Ja buscava alguna editorial per 
veure si el podia publicar. 

Però guanyes el premi i Edicions 
Proa publica el llibre. Sembla 
que està tenint molt d’èxit. 

No ho sé. La veritat és que m’han 
dit que millor no pregunti quants 
llibres s’han venut. Ara volen 
treure una segona edició, per 
Sant Jordi, així que deu anar 
més o menys bé. Tot plegat està 
sent interessant, però encara no 
tinc la sensació de formar part 
d’aquest mundillo. Bé, ara mateix 
hi estic una mica més. Em fan 
entrevistes, faig presentacions 
del llibre i el signaré per Sant 
Jordi, aniré a TV3... Tot això està 
passant i, no sé... és divertit. És 
estrany.

A Declaració d’invencions hi 
critiques el món literari. Com 
casa això amb el fet de formar-
ne part?
Part dels avantatges de no ser 
ningú és que pots insultar la 
gent amb gràcia i estil, encara 
que tampoc no crec que hagi 
faltat al respecte a ningú. És un 
llibre paròdic, satíric, que carrega 
contra certes convencions 
de caràcter humà, també les 
literàries. Em venia de gust fer 
un primer llibre que fos un cop 
sobre la taula i punxar certes 
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modes, inèrcies, tècniques 
i tendències del sistema 
literari català. Com que jo no 
entenc la literatura de forma 
convencional ni m’agraden els 
llibres excessivament ordenats, 
previsibles ni estructurats, volia 
fer una cosa que no fos així. 
És un llibre confrontacional, 
anticonvencional. Vaig pensar 
que una bona manera de 
començar era amb Declaració 
d’invencions, que és el primer 
relat. Faig paròdia, satiritzo i me’n 
ric de diferents temes, però crec 
que ho faig amb gràcia i amb 
esportivitat. 

Són relats plens d’humor. Surt 
de forma natural o l’has hagut 
de treballar?
Evidentment que s’ha de 
treballar, tant des d’un punt de 
vista estilístic com tècnic. Ara 
bé, jo soc una mica així, en el 
meu dia a dia. Quan comences a 
llegir i a tenir voluntat d’escriure, 
pots llegir Dostoievski o poetes 
romàntics, perquè hi ha una 
tendència a romantitzar la figura 
de l’escriptor, com si fos algú 
torturat, que pateix molt. I jo no 
soc així. Soc humorístic, me’n foto 
de bastantes coses, fins al punt 
que sovint no se sap si parlo molt 
seriosament o molt de conya, o 
totes dues coses alhora. 

El bon humor requereix molta 
intel·ligència.
No seré jo qui t’ho digui! [Riu.] 
Però sí, pot ser. Sí que vull fer 
una literatura humorística, 
però no només ha de fer riure. 
L’humor pot ser seriós. Al llibre 
també hi ha un humor molt 
més truculent, gairebé sàdic. 
Tot això vaig acabar de lligar-
ho en un curs que vaig fer a 
l’Escola Bloom, amb en Sebastià 
Jovani, un escriptor, professor de 
filosofia –pràcticament, filòsof–, 
assagista..., una persona brillant. 
Va fer un curs d’humor i ironia 
a la literatura i allà vaig veure 
el motor narratiu de l’humor, 
d’un humor molt relacionat 
amb el fracàs. Crec que he escrit 

un llibre que és ple de fracàs 
i d’impossibilitat. Molts dels 
personatges no aconsegueixen 
fer el que volen. Insisteixen i 
fracassen, però insisteixen. Un 
dels relats, La gran evasió, pot fer 
riure molt, però n’hi ha d’altres, 
com Fontanel·les, d’una mare que 
vol matar la família, que té un 
punt humorístic molt estrany.

Amb La pentinada fas entrar el 
lector en la ment d’un violador. 
Tems que algú ho trobi 
reprovable?
Recordo una frase de l’escriptora 
Cristina Morales: “Estoy harta de 
escuchar historias del holocausto 
desde el punto de vista judío. 
Quiero saber qué pensaban los 
nazis.” Crec que, com a escriptor, 
era interessant col·locar-me en 
la banda difícil de la moral. En 
aquest cas, en com crec que 
mira un violador. Era interessant, 
sobretot, per assenyalar aquest 
tipus de mirada, tan bruta com 
freda, que deshumanitza les 
dones. A mig relat, interpel·lo 
el lector: “Ei, no has saltat. No 
te n’has adonat i ja no pots 
fer-hi res.” Aleshores la veu es 
transforma com un mal encarnat. 
Volia assenyalar aquest tipus de 
mirada, en el sentit de dir: “Ei, 
lector, si tens gent al teu voltant 
que mira o parla d’aquesta 
manera, vigila, perquè és la 
mirada dels homes capaços de 
violar les dones.” 

El jurat va destacar l’originalitat 
de la veu i de l’estil. Com a 
lector, sorprèn que es pot 
seguir perfectament el text 
malgrat trobar-hi recursos poc 
convencionals, com diàlegs 
sense guions.
Volia fer un recull de relats molt 
eclèctic i divers. Estilísticament, 
cada relat funciona d’una manera 
molt concreta. Quan em poso a 
escriure, el primer que treballo 
és quina veu narradora posaré 
en marxa. I quin estil, sobretot, 
per tal que no sigui previsible. 
Després, a mesura que escric, 
intuïtivament es generen 

significats i després el repte és 
veure el tema i treballar-lo. 

Ha de ser difícil, però sembla 
que t’ho has passat molt bé 
escrivint.
Molt, molt bé. És un recull ple 
de fracàs, d’impossibilitat, amb 
moments durs, però també molt 
divertits. Jo ho he fet amb molta 
energia de narrar i de jugar. És un 
llibre profundament lúdic. Ho he 
fet amb un somriure a la boca, 
amb molta alegria, moltes ganes, 
molta valentia i molt risc. Me l’he 
jugada. Ho he donat tot.

També s’hi troba un lèxic 
molt ric, paraules que no se 
senten gaire. Estem perdent 
vocabulari en l’ús normal del 
català?
Indubtablement. Parlem un 
català molt prim en recursos, 
en general. Dit això, no puc 
entendre la literatura escrita en 
català que no es faci treballant 
amb la llengua. Potser hi 
ha paraules que es poden 
considerar estranyes, però jo 
les he fetes servir amb un ànim 
de precisió. Una paraula mai 
no expressarà exactament el 
mateix matís que una altra. Però 
també hi ha molts anglicismes i 
barbarismes, perquè també volia 
sacsejar la llengua, que no fos 
encarcarada, previsible o antiga. 
El català té tants recursos com 
qualsevol altra llengua. Els té a 
peu de carrer, també el català 
dels castellanoparlants. És un 
còctel que hem d’aprofitar i els 
llibres l’han de reflectir. Com a 
mínim, el meu. Cadascú té la seva 
proposta i fa la seva feina amb 
la llengua. Hi ha dos autors que 

m’agraden molt: l’Adrià Pujol 
Cruells i el Josep Pedrals, que són 
un pou infinit de recursos. 

Quina tecla caldria tocar 
perquè el català no s’aigualeixi 
ni continuï perdent terreny?
Hem d’estar convençuts que la 
cultura catalana no té res a perdre 
contra qualsevol altra cultura 
d’aquest món, cadascuna en la 
seva escala. La cultura castellana o 
l’anglesa sempre seran molt més 
grosses. Però, per exemple, es pot 
fer cinema molt bo en català, com  
ha demostrat la pel·lícula Alcarràs, 
que ha guanyat la Berlinale. Ens 
ho hem de creure. Hem d’apostar 
per la creació, especialment de 
continguts per a la gent més jove, 
amb valentia, però sobretot hem 
d’apartar el discurs catastrofista. 
Som el que som i som els que 
som, pocs, però hauríem de ser 
més eixerits i atrevits. Vaja, crec. 
Em fas pontificar, eh... Merrrda! 

El Masnou seria un bon escenari 
per a un relat?
Ara em fas pensar. Qualsevol 
escenari és bo per a un relat. 
Però, si t’hi fixes, no ubico gens 
els relats. Només hi surt Lleida, 
a La gran evasió, i en d’altres es 
pot intuir Barcelona. Dit això, 
evidentment que es podria 
fer un relat sobre el Masnou. 
Hi he viscut molts anys, però 
ara visc a Barcelona. Tot i que 
no quedi bé dir-ho, soc del 
Masnou, però no gaire. Soc 
una mica apàtrida en aquest 
sentit. Des que vaig néixer, vaig 
viure al Bellresguard. Vaig tenir 
la sort de fer-hi molts bons 
amics i amigues, vaig anar allà a 
l’institut i després vaig saltar a la 
universitat. Vaig sortir molt poc 
del Bellresguard.

Crec que al Masnou passa 
sovint això, com si estigués fet 
de minipobles.
Sí, hi ha minipobles dins. Ep, és 
bona aquesta! Potser es podria fer 
un relat sobre això: quants pobles 
hi ha dins d’un poble de poques 
persones. 

"Crec que, com a 
escriptor, era interessant 
col·locar-me en la banda 
difícil de la moral. En 
aquest cas, en com crec 
que mira un violador"
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PUNT DE TROBADA

  Usuaris i usuàries de Can Targa, davant el centre, reclamant més suport al seu 
col·lectiu. CEDIDA

  L'alegria acostuma a ser la protagonista 
de les excursions. CEDIDA

El Centre Ocupacional Can 
Targa atén persones majors 
de 18 anys que tenen un 

grau de discapacitat intel·lectual 
superior al 65 %. La majoria són 
veïns i veïnes de municipis del 
Baix Maresme. Poden anar-hi de 
dilluns a divendres de 9 a 17 h. 
Can Targa té capacitat per donar 
servei a 32 persones. Compta amb 
un equip multidisciplinari, format 
per professionals de la psicologia i 
la pedagogia, així com del treball, 
l’educació i la integració socials. 

> Tallers, diversió i solidaritat
Totes les activitats que organitzen 
busquen millorar la qualitat de 
vida dels seus usuaris i usuàries. 
Treballen de manera especial les 
habilitats relacionals, i el benestar 
emocional, físic i material, sempre 
potenciant el desenvolupament 
personal i la capacitat 
d’autodeterminació. Tot plegat, 
amb l’objectiu d’afavorir la inclusió 
social i que puguin exercir els seus 
drets. Per aconseguir-ho, també cal 
“contribuir a la sensibilització de la 
societat per assolir la igualtat, fent 
entendre que la diversitat és una 
font de riquesa i d’oportunitats”, 
especifiquen des de l’entitat. També 
esmenten la seva vocació de millora 
contínua, implantant nous models 
d’atenció i assumint reptes com la 
integració laboral i que puguin tenir 
una atenció adequada també quan 
envelleixen.

Val a dir que a Can Targa no 
s’avorreixen. A més de les 
activitats vinculades al benestar i 
el desenvolupament personal, fan 
tallers ocupacionals relacionats 
amb el reciclatge, com la recollida 
de paper en diversos centres 
educatius del Masnou. També 

amaguen les dificultats que 
han passat durant la pandèmia, 
especialment els primers mesos: 
“Va ser molt dur; va ser molt 
difícil donar el suport necessari 
a les persones ateses i a les seves 
famílies.” La mitigació gradual de la 
pandèmia els ha permès reprendre 
l’activitat i l’atenció presencial, 
“positivitzant cada petit avenç i 
aprenent de les mesures sanitàries 
imposades”. 

> Història i futur
El Centre Ocupacional Can Targa, 
que s’ubica a la masia homònima, 
un edifici cedit per l’Ajuntament 
del Masnou, compleix enguany 
25 anys, però el seu origen ve de 
molt més enllà. Forma part de la 
Fundació el Maresme, que, al seu 
torn, és hereva de l’Associació 
Patronat Pro Persones amb 
Disminució Psíquica del Maresme, 
entitat que es va fundar l’any 1966. 
L’impuls inicial el van fer un grup 
de famílies preocupades per la 
situació dels seus fills i filles, que es 
trobaven desatesos i socialment 
marginats. L’any 1971 es van crear 
els primers tallers, a Mataró. El 
1997 s’inicien les activitats a Can 
Targa, al Masnou. En l’actualitat, 

apleguen altres materials, com 
taps de plàstic a l’Ajuntament i 
ferro i alumini en establiments 
del municipi. A banda, elaboren 
objectes d’artesania que després 
venen el segon i el quart dimarts de 
cada mes al Mercat municipal i a la 
botiga Original de Vilassar de Mar. 

Tanmateix, no dediquen tot el 
temps a la feina; també en reserven 
per divertir-se i fer esport. Fan 
natació, caminades, gimnàstica, 
ioga... Per si fos poc, també fan 
activitats solidàries, col·laborant 
amb entitats com La Sitja i amb 
campanyes especials, com La 
Marató de TV3 i els recaptes 
d’aliments, entre d’altres. No 

la Fundació el Maresme compta 
amb un centre especial de treball, 
una escola d’educació especial, un 
centre d’atenció especialitzada, tres 
centres ocupacionals (incloent-hi 
Can Targa), tres llars residència 
i serveis d’acompanyament, de 
suport a la vida independent i de 
formació i inserció. 

En aquests moments, la Fundació 
està en procés de canviar el model 
d’atenció per centrar-lo més en 
la persona, per tal que cadascú 
protagonitzi el seu projecte de 
vida i participi de forma activa en 
la presa de decisions que l’afectin. 
A més, avancen un projecte que 
els resulta molt engrescador: 
“Sabem que des de l’Ajuntament 
s’està treballant per crear una llar 
per a persones amb discapacitat 
intel·lectual. Això suposaria 
un guany molt gran en la seva 
qualitat de vida, perquè els que 
ara volen independitzar-se o 
necessiten una llar han de marxar 
del Masnou.” 

Un quart de segle al costat de les persones 
amb discapacitat intel·lectual

El Centre Ocupacional Can Targa treballa per millorar la qualitat de vida dels seus 
usuaris i usuàries, afavorir-ne l’autodeterminació i garantir-ne els drets

> 25è aniversari
El Centre Ocupacional Can Targa 
organitzarà una gran festa per 
celebrar el 25è aniversari. Tindrà 
lloc el 25 de juny, emmarcat 
dins la Festa Major del Masnou. 
Serà oberta a tothom i hi haurà 
música, espectacles variats, jocs 
i altres activitats.

També preveuen organitzar 
una exposició fotogràfica sobre 
els 25 anys del centre, que es 
podrà veure, previsiblement, el 
darrer trimestre de l’any. A més 
a més, volen crear un mural 
en algun espai del municipi. El 
pintaran usuaris i usuàries de 
Can Targa amb la col·laboració 
d’un artista local. 

EL MASNOU VIU    ABRIL 2022 25



AGENDA Del 22 d’abril al 20 de maig

 ABRIL
Divendres 22
17 h
Lloc: Ca n’Humet

Espai familiar: Juguem amb contes

A partir de 2 anys i sense límit màxim d’edat. 
Dos torns: 17 i 18 h. 
Inscripcions: https://lleureka.org/activitats/.
Ho organitza: Lleureka Projectes Educatius.

18.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines (Sala de les 
Lletres)

Com detectar el càncer de mama: 
autoexploració mamària

Taller a càrrec de la Dra. Laura Vidal, 
oncòloga i responsable científica de Helping 
Cáncer TV.
Ho organitza: Associació Helping Cáncer.

Dissabte 23
Durant tot el dia 
Lloc: Plaça de Catalunya

Diada de Sant Jordi

Fira de llibres i roses. 
A les 12 h, activitat familiar. 
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

10 h
Lloc: Plaça de la Llibertat

Per Sant Jordi, el joc gegant del Paraulògic 
a la parada d’Òmnium

Ho organitza: Òmnium Alella-El Masnou-
Teià.

12 h
Lloc: Jardins de Can Malet

Concert vermut Diada de Sant Jordi 

Aforament limitat. Inscripcions: 
www.elmasnou.cat/agenda - gent.gran@
elmasnou.cat - 93 557 17 77.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

18 h
Lloc: Plaça de la Igualtat 

Lectures de Santa Jordina

Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

Diumenge 24
De 9 a 15 h
Lloc: davant de la platja del Club Nàutic El 
Masnou

Dogpaddle, dogioga i gimcana
Activitats: 10 h - Dogpaddle: cursa de surf 
de rem amb gos. Preu: 25 euros. 
11.30 h - Dogioga: classe de ioga amb gos. 
Gratuït. 12 h - Gimcana infantil amb gos. 
Gratuït. 12.30 h - Música en directe a càrrec 
de SouthLand. Gratuït.
Ho organitza: Centre Veterinari Bitxos i Club 
Nàutic El Masnou.

11 h 
Lloc: Mina d’Aigua

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

Per a majors de 12 anys. Informació i reserves 
a www.elmasnou.cat/turisme, 93 557 18 34 o 
turisme@elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

19 h
Lloc: Espai Escènic Iago Pericot

Teatre: Tabula
Edat recomanada: a partir de 12 anys.
Entrades:  http://quedat.cat. 
Preu: 10 euros.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

Dimarts 26
18.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines (Sala de 
Lletres)

Trobada de pacients amb càncer

Ho organitza: Associació Helping Cáncer.

Dimecres 27
17.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Taller Tecnogirl, de modelatge de 
personatges amb Blender

Activitat adreçada a nois i noies a partir de 12 
anys. Cal inscripció prèvia a la Biblioteca.
Ho organitzen: Biblioteca Joan Coromines i 
Tecnocampus.

Dijous 28
17 h
Lloc: Ca n’Humet

Espai familiar: Ecosistemes molt animals

A partir de 3 anys i sense límit màxim d’edat. 
Dos torns: 17 i 18 h. 
Inscripcions: https://lleureka.org/activitats/.
Ho organitza: Lleureka Projectes Educatius.

18 h
Lloc: Casal de Gent Gran de Can Mandri

Taller: Llauna, bric... i canta bingo!

Aforament limitat. 
Inscripcions: www.elmasnou.cat/agenda - 
gent.gran@elmasnou.cat - 93 557 17 77.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

18.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Rutes per viatjar per Portugal

Ho organitzen: Biblioteca Joan Coromines i 
Associació UNESCO El Masnou.

20 h
Lloc: Cinema La Calàndria

Òpera en diferit: The red shoes

Preu: 10 i 13 €. Més informació i entrades: 
www.cinemalacalandria.com.
Ho organitza: Cinema La Calàndria.

Divendres 29
17 h
Lloc: Ca n’Humet

Espai familiar: Ecosistemes molt animals

Vegeu el mateix acte, però del 28 d'abril, per 
a més informació.
Ho organitza: Lleureka Projectes Educatius.

18.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines (Sala de 
Lletres)

Presentació del llibre Maneras de 
irse, de l’escriptora masnovina Sònia 
Hernández

Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

Dissabte 30 d’abril 
19 h
Lloc: Sala C de l’Espai Casinet 

Projecció del curtmetratge El 
taxidermista en el museo i debat 
posterior

Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

D’11 a 19 h 
Lloc: Plaça Nova de les Dones del Tèxtil

Fira Comercial i Gastronòmica 2022

Amb més de 50 parades de productes, 
serveis i el millor de la gastronomia local.  
A més, hi haurà concerts, tallers, actuacions 
infantils, atraccions sostenibles per a nens 
i nenes... 
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

12 h
Lloc: plaça Nova de les Dones del Tèxtil

Enotast el Masnou

A l’espai gastronòmic de la Fira Comercial i 
Gastronòmica. Activitat de pagament (8 €). 
Reserves a https://quedat.cat o a l’Oficina de 
Turisme (93 557 18 34 / turisme@elmasnou.cat).
Ho organitzen: Ajuntament del Masnou i 
Enoturisme DO Alella.

18 h
Lloc: La Barqueta (sala polivalent)

Taller per a infants: Música per créixer

Per a infants de 2 a 5 anys. Places limitades. 
Reserves a: ja.cat/byK9e.
Ho organitza: Òmnium Alella-El Masnou-
Teià.

21 h
Lloc: Espai Escènic Iago Pericot

Teatre: Després de la pluja
Edat recomanada: a partir de 12 anys.
Preu: 8 euros. Venda d’entrades a taquilla.
Ho organitzen: Ajuntament del Masnou
i GAT.

Diumenge 8
D’11 a 19 h 
Lloc: Plaça Nova de les Dones del Tèxtil

Fira Comercial i Gastronòmica 2022

Vegeu el mateix acte, però del 7 de maig, per 
a més informació. 
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

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

Visita guiada a la Mina d’Aigua 

Places exhaurides.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

19 h
Lloc: Espai Escènic Iago Pericot

Teatre: Després de la pluja
Vegeu el mateix acte, però del 7 de maig, per 
a més informació.
Ho organitzen: Ajuntament del Masnou 
i GAT.

Dimarts 10
18.30 h
Lloc: Sala Joan Comellas (Edifici Centre)

Conferència: “Lesbos, el naufragi 
d’Europa”

A càrrec de Lluís Caelles Garrota. Acte 
per a socis i sòcies de l’Aula d’Extensió 
Universitària del Masnou (AEUM).  
Ho organitza: AEUM.

Dimecres 11
De 17 a 21 h
Lloc: Els Vienesos

Campanya de donació de sang

Reserva d’hora: https://donarsang.gencat.cat.
Ho organitza: Banc de Sang i Teixits

 MAIG

Diumenge 1
De 10 a 14 h
Lloc: Platja d’Ocata, davant del baixador

XIX Volada d’Estels

Activitat per a nens i nenes de diferents 
edats amb tallers de construcció, enlairada i 
exhibicions.
Ho organitza: Amics i Entics Escoltes del 
Masnou. Hi col·laboren: Ajuntament del 
Masnou, Protecció Civil, BlancDeguix i Servei 
Estació.

Dimarts 3
18.30 h
Lloc: Sala Joan Comellas (Edifici Centre)

Conferència: “El poblament Ibèric a la 
Laietània”

A càrrec de David Asensio Vilaró. Acte 
per a socis i sòcies de l’Aula d’Extensió 
Universitària del Masnou (AEUM).
Ho organitza: AEUM.

Dimecres 4 
18.30 h 
Lloc: Biblioteca Joan Coromines 

Presentació del llibre Barcelona, aquells 
anys: el despertar d’una consciència, 
d’Anna Rossell 

A càrrec de Blanca Romeu i Anna Rossell. 
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines.

Dijous 5
19.15 h
Lloc: Cinema La Calàndria

Òpera en directe: Les noces de Fígaro
Preu: 15, 17 i 20 €. Més informació i 
entrades: www.cinemalacalandria.com.
Ho organitza: Cinema La Calàndria.

Divendres 6
17 h
Lloc: Equipament Cívic Ca n’Humet

Espai familiar: Ple de disfresses

A partir de 2 anys i sense límit màxim d’edat. 
Dos torns: 17 i 18 h.  
Inscripcions: https://lleureka.org/activitats/.
Ho organitza: Lleureka Projectes Educatius.

Dissabte 7
De 9 a 17 h

Excursió al Jardí Botànic Marimurtra  
de Blanes

Places limitades. 
Inscripcions: www.elmasnou.cat/
agenda - gent.gran@elmasnou.cat - 
93 557 17 77.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

De 10 a 13 h
Lloc: Platja d’Ocata, davant del baixador

Neteja de platja

Ho organitzen: Save the Project, Club 
Nàutic del Masnou i l’Ajuntament del 
Masnou.

11 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Presentació del llibre El biberó, de 
Wifredo Falcó

Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines.
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AGENDA Del 22 d’abril al 20 de maig

SERVEI FARMACÈUTIC DE GUÀRDIES DEL MASNOU

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

1
VIAMAR

2
AYMAR

3
OCATA

4
RIERA

5
FÀBREGAS

6
VIAMAR

7
DOMÍNGUEZ

8
DOMÍNGUEZ

9
OCATA

10
RIERA

11
FÀBREGAS

12
VIAMAR

13
DOMÍNGUEZ

14
AYMAR

15
AYMAR

16
RIERA

17
FÀBREGAS

18
VIAMAR

19
DOMÍNGUEZ

20
AYMAR

21
OCATA

22
OCATA

23
FÀBREGAS

24
VIAMAR

25
DOMÍNGUEZ

26
AYMAR

27
OCATA

28
RIERA

29
RIERA

30
VIAMAR

31
FÀBREGAS

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

MAIG

ABRIL

EXPOSICIONS

Fins al 24 d’abril
A l’Espai Casinet
Jordi Navarro: “Evolució i canvis 
de l’obra”
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou.

Fins al 8 de maig
A la Casa de Cultura
Natalie Clark:  
“L’origen de la matèria”
Ho organitza: Ajuntament 
del Masnou.

Del 2 al 31 de maig
A la Biblioteca Joan Coromines

Marviva
Ho organitzen: Biblioteca Joan 
Coromines i Regidoria de Medi 
Ambient.

Del 6 al 29 de maig
A l’Espai Casinet
Exposició: “Alteracions”, de Paz Fo
Inauguració: 6 de maig, a les 19 h. 
Ho organitza: Ajuntament 
del Masnou.

Del 20 de maig al 12 de juny
A la Casa de Cultura
Exposició: “El llegat indià”
Inauguració: 20 de maig, a les 19 h. 
Ho organitza: Ajuntament 
del Masnou.

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

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 19 al 24 d’abril: av. de Pau Casals.
Del 3 al 8 de maig: aparcament del carrer d’Amadeu I.
Del 17 al 22 de maig: c. del Torrent de Can Gaio.

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

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

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

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

17.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Taller: Tecnogirl d’introducció  
a l’electrònica

A càrrec d’Eixos Creativa.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines 
i Eixos Creativa.

Dijous 12
18.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines (Sala de les 
Lletres)

Presentació del llibre Desamparo,  
de Lola Andrade

Presentarà l’acte Fina Soler, escriptora i 
poeta.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines.

Divendres 13
17 h
Lloc: Ca n’Humet

Espai familiar: Construcció amb materials 
naturals

A partir de 3 anys i sense límit màxim d’edat. 
Dos torns: 17 i 18 h. 
Inscripcions: https://lleureka.org/activitats/.
Ho organitza: Lleureka Projectes Educatius.

18.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines 
(Sala de les Lletres)

Trobades amb... Jenn Díaz

L’escriptora ens parlarà de la seva última 
novel·la, Els possessius.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines.

Dissabte 14
10.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines (Sala de les 
Lletres)

Taller: Som resilients

Programa “Creixement infinit”, un espai de 
trobada per a dones. Inscripcions: www.
elmasnou.cat/igualtat. Més informació: 
igualtat@elmasnou.cat o 93 557 18 00.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

20 h
Lloc: Espai Escènic Iago Pericot

Teatre i dansa: Echoes, de la Cia. Moveo

Edat recomanada: a partir de 5 anys. 
Entrades:  http://quedat.cat. 
Preu: 10 euros.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

Diumenge 15
10.30 h
Lloc: part alta del parc de Vallmora

18 anys de Lleureka 

Superfesta d’aniversari, amb jocs, espai 0-3, 
cercle de percussió i alguna sorpresa més. 
Més informació: lleureka.org i a les xarxes 
socials Facebook, Instagram o Twitter.
Ho organitza: Lleureka Projectes Educatius.

11 h
Lloc: Església de Sant Pere i mirador

Gimcana: “El gran joc del Masnou, terra 
de mar”

Els menors d’edat han d’anar acompanyats 
d’un adult. 
Inscripcions: www.elmasnou.cat/turisme.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

19 h
Lloc: Espai Escènic Iago Pericot

Concert: We Got Your Back,  
The Sey Sisters

Entrades:  http://quedat.cat. Preu: 10 euros.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

Dimarts 17
18.30 h
Lloc: Sala Joan Comellas (Edifici centre)

Conferència: “Grans glaceres del món”

A càrrec de Jordi Camins Just. Acte 
per a socis i sòcies de l’Aula d’Extensió 
Universitària del Masnou (AEUM).
Ho organitza: AEUM.

Dimecres 18
18.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Tertúlia literària: Caín, de José 
Saramago

A càrrec d’Isabel Soler Quintana.
Ho organitzen: Biblioteca Joan Coromines i 
Associació Unesco el Masnou.

Dijous 19
20.15 h
Lloc: Cinema La Calàndria

Ballet en directe: El lago de los cisnes

Preu: 15, 17 i 20 €. Més informació i 
entrades: www.cinemalacalandria.com.
Ho organitza: Cinema La Calàndria.

Divendres 20
17 h
Lloc: Ca n’Humet

Espai familiar: Ple de paper

A partir de 2 anys i sense límit màxim d’edat. 
Dos torns: 17 i 18 h. 
Inscripcions: https://lleureka.org/activitats/.
Ho organitza: Lleureka Projectes Educatius.

18.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Presentació de Declaració d’invencions, 
de Ricard Sunyol

A càrrec de l’autor, Ricard Sunyol.
Ho organitzen: Biblioteca Joan Coromines i 
Òmnium Alella-El Masnou-Teià.

EL MASNOU VIU    ABRIL 2022 27

file:///C:\Users\DomenecC\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\O31SF792\aju.cat\elmasnou
mailto:cfam@elmasnou.cat
http://www.emumm.cat
mailto:escola@emumm.cat
http://www.elmasnou.cat/joventut
http://www.elmasnou.cat/agenda
https://lleureka.org/activitats/
http://www.elmasnou.cat/igualtat
http://www.elmasnou.cat/igualtat
http://quedat.cat
http://quedat.cat
https://lleureka.org/activitats/




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

@BY_J_C_S @MRIFAB

@ROSCALASETTER ARXIUMUNICIPAL

Baixador d’Ocata a la primera meitat del segle XX.

Procedència: Arxiu Municipal del Masnou, col·lecció de Maria Renter 
Busquets, fotografia 18257.

Quines línies de bus connecten les dues estacions de tren del municipi 
i, per tant, supleixen les mancances en mobilitat causades pel fet que el 
baixador d’Ocata estigui fora de servei?

Des que van començar les obres a l’estació d’Ocata, funciona un bus 
llançadora de Renfe que la connecta amb l’estació del Masnou. Presta un 
servei ininterromput, entre les 6 i les 22 h, cada dia, en ambdós sentits i 
amb una freqüència aproximada de 15 minuts. Fa les següents parades: av. 
de John F. Kennedy (cantonada amb c. de Manila), estació d’Ocata (sentit 
Barcelona), estació del Masnou (costat mar), Estació d’Ocata (sentit Mataró) i 
av. de John F. Kennedy.

A més, es pot utilitzar el bus urbà del Masnou (línia C19) per desplaçar-se 
des de l’estació d’Ocata i fins a la del Masnou. Aquest trajecte el poden fer 
de manera gratuïta les persones que mostrin al conductor un títol de Renfe. 
A banda, cal assenyalar que tant la línia C19 com les línies C10 i C15 es 
poden utilitzar per anar d’una estació a l’altra sense que això no suposi cap 
cost addicional a les persones que utilitzen els títols de transport integrat 
de l’Autoritat del Transport Metropolità de l’Àrea de Barcelona (T-Casual, 
T-Usual...). 

Es pot consultar més informació a www.elmasnou.cat/autobusos. 

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (25/03/2022)
La prova pilot de zona verda d’estacionament en un sector d’Ocata s’aplicarà 
passat l’estiu.
Els residents tindran prioritat per aparcar-hi abonant una tarifa de 2 € al mes, 
tal com es va detallar a l’audiència pública celebrada ahir. 
Més informació: https://bit.ly/3tG0qkn 

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (13/04/2022)
Els carrers Agricultura, Teià i Maresme passen a tenir un únic sentit de 
circulació.
Es troben a la zona de Voramar, al barri d’Ocata d’#ElMasnou.
El canvi ja és vigent.
S’ha dut a terme per millorar la seguretat viària. 

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (05/04/2022)
Campanya de replantació d’arbrat.
L’Ajuntament d’#ElMasnou ha plantat 135 arbres en una nova campanya de 
replantació.
L’objectiu principal és mantenir i augmentar el verd urbà municipal per tal 
de fer front a l'escalfament global i millorar la qualitat de vida dels habitants.

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (23/03/2022)
Nova data per a la demostració d’exercicis de cal·listènia que es va haver 
d’ajornar per la pluja.
Aquest dissabte, 26 de març.
A les 16 h.
Al nou parc de cal·listènia d’#ElMasnou (jardins de la Nimfa).
No us ho perdeu!
Més informació: https://bit.ly/3upOKBr    

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (14/04/2022)
Instal·lades 40 caixes niu als arbres dels parcs de Vallmora i del Llac 
d’#elMasnou.
Per la seva dimensió i diàmetre del forat d’entrada, s’enfoquen a les 
mallerengues carboneres i blaves.
Les han realitzat els 80 infants que van participar als tallers de construcció.
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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.

Anna Torrijos
Regidora del Grup 
Municipal d’ERC-AM

Grup Municipal 
de Fem Masnou

Monika González
Regidora del Grup 
Municipal del PSC

a Catalunya noves oportunitats. A més, 
la seva proximitat a Barcelona i el fet que 
disposi d’un espai natural com la platja 
són una atracció per a població amb un 
projecte familiar immediat. I, pel que fa 
a la seva estructura sociodemogràfica, el 
Masnou es caracteritza per tenir població 
més envellida que la seva comarca.

El benestar social dels masnovins i 
masnovines en qualsevol etapa del cicle 
vital, especialment d’aquells col·lectius en 
situació de risc d’exclusió social, són un 
repte per al Govern del municipi. Des del 
Govern, la perspectiva per abordar-ho és 
aquella que engloba totes les necessitats 
de la població des d’una visió comunitària 
que augmenti la cohesió social i que 
impliqui la societat civil (organitzacions i 
entitats).

Mesures ja adoptades des d’Acció 
Social, com, per exemple, el projecte 
Radars, que té com a objectiu detectar i 
prevenir situacions de risc i soledat de les 
persones grans, i els serveis d’intervenció 
socioeducativa per a infants, adolescents i 
les seves famílies, entre d’altres, ja disposen 
d’aquesta perspectiva comunitària i de 
millora de la cohesió social i d’aprofitament 
de les xarxes del municipi.

Però hi ha altres mesures que es duen a 
terme des d’àmbits educatius i d’altres 
que no són directament serveis socials 
que també aborden aquesta visió. Alguns 
exemples són la tarifació social i gestió 
directa de les escoles bressol, els ajuts a 
l’habitatge o a la promoció econòmica 
i l’ocupació, els ajuts als casals d’estiu i 
a les activitats extraescolars, l’impuls a 

les activitats i a l’espai per a joves de Ca 
n’Humet, etc.

Però l’estratègia social del municipi ha 
d’anar més enllà. Es per això que les 
intervencions de fons en àmbits com 
l’urbanisme, hisenda, transició energètica, 
manteniment i d’altres han d’incloure 
aquesta perspectiva. Un exemple clar són 
les actuacions a la via pública. La millora 
dels carrers i les places per caminar, 
jugar i fer-hi vida social fan que la xarxa 
comunitària creixi cada dia i fa que 
aquelles persones que es poden sentir 
soles comparteixin més amb el seus veïns 
i veïnes. En resum, la millora dels carrers 
i places fan que l’espai públic es visqui 
socialment i no només sigui un espai per 
transitar-hi.

si pretenem mantenir un planeta que 
pugui ser viscut pels nostres fills i filles, 
però la classe política no sembla gaire al 
cas de la urgència. Al Govern central hi 
trobem el senyor Sánchez parlant-nos de 
la “necessitat” de doblar el pressupost 
militar sense explicar d’on pensa retallar 
per portar a terme aquest increment. A la 
Generalitat, el senyor Aragonés sembla 
més preocupat d’uns hipotètics Jocs 
d’Hivern el 2030 que no pas d’un futur 
pròxim en què, si no fem res per evitar-ho, 
no hi haurà neu per celebrar-los.

I a l’Ajuntament?
Al Govern municipal hi ha els companys 
de partit del senyor Aragonès i el senyor 
Sánchez i sembla que també tenen certes 
dificultats per establir prioritats i definir 
un full de ruta clar en aquesta qüestió. És 

cert que s’han plantejat algunes inversions 
que anirien en la línia de la urgent transició 
climàtica, però també és cert que aquestes 
inversions van cent per cent lligades a uns 
fons europeus que ja veurem si arribaran. 
Què passarà si no arriben? No hi ha pla B 
i el Masnou es quedaria sense aquestes 
inversions prioritàries en matèria climàtica.

Però, a banda d’aquestes inversions, què 
trobem? Trobem un model de poble 
allunyat dels temps que han de venir. Un 
model de poble basat en el totxo i el 
cotxe, com si fóssim encara als anys 
noranta del segle passat. Aquest model 
és especialment sagnant a la punta sud 
del poble amb dos projectes urbanístics, 
com els de l’actual càmping i el que 
afecta la zona de Can Targa, que van en la 
direcció contrària d’allò que ens demana 

la comunitat científica si volem combatre 
l’emergència climàtica.

I ara què?
Com dèiem al títol: el més calent és a 
l’aigüera. Tant en l’àmbit estatal com 
en el nacional i el municipal, el Govern 
es desentén d’allò que plantegem des 
de l’oposició, en ocasions, fins i tot, de 
mocions aprovades al Ple. Una classe 
política generalment entrada en anys i més 
preocupada per garantir-se la jubilació 
institucional que no pas de fer polítiques 
efectives que permetin dibuixar un futur 
d’esperança a trenta anys vista. No podem 
fer altra cosa que situar aquesta qüestió al 
centre del debat, mobilitzant-nos en tots 
els fronts, a la institució, sí, però també i 
sobretot al carrer, perquè, en definitiva, ens 
hi juguem el futur dels nostres fills i filles.

Centrats en les persones

Som aquí de nou compartint amb 
vosaltres les nostres accions i inquietuds. 
Perquè, a hores d’ara, les nostres idees 

ja les coneixeu. Des del mes passat han 
seguit passant coses al nostre municipi, 
moltes, i en aquest article vull comentar 
l’acció solidària amb el poble ucraïnès, 
que ha portat una gran mobilització i ha 
demostrat un cop més la qualitat humana 
dels nostres veïns i veïnes. Entitats i 
associacions solidàries han fet possible 
portar persones fugint d’una guerra i 
donar-los refugi al nostre poble. Aquesta 
acció va ser coordinada per Reporters 
Solidaris i Vida Significativa. L’acollida, 
acompanyament i assessorament han 
implicat Creu Roja El Masnou i tot l’equip 
tècnic dels Serveis Socials i Alcaldia. Tot 
un repte que dia a dia estem superant i 
aconseguint, pas a pas.

Aquesta tasca, acompanyada de les 
famílies i persones que s’han ofert a 
col·laborar desinteressadament, ha fet 
possible l’acollida i l’atenció integral a 
aquestes persones. No voldria deixar de 
banda totes les entitats i associacions, 
que mereixen un reconeixement, perquè, 
des del seu àmbit i dia a dia, han ofert 
acompanyament de manera totalment 
voluntària i gratuïta: no em queda més que 
dir gràcies, gràcies i gràcies! 

I no oblidem la campanya humanitària 
de recollida de material per enviar a 
Ucraïna organitzada des de la Regidoria 
de Solidaritat. El dimarts 5 d’abril, amb 
la col·laboració de molts veïns i veïnes, 

vam enviar a la nau central de Barcelona 
una cinquantena de caixes de material 
farmacèutic i d’higiene personal i de 
nadons. Això també fa que em senti 
agraïda per la quantitat de persones que 
s’han bolcat a ajudar, cadascú dins les 
seves possibilitats. Un gest de solidaritat i 
humanitat que ens omple d’orgull.  

Això em reafirma i penso que entre totes 
i tots sí que podem canviar coses, sí que 
podem fer un món millor. 

Les persones, el centre de les nostres 
agendes.

TRIBUNA POLÍTICA

Una acció social més comunitària

El Masnou, igual que la resta de municipis 
del voltant, viu un procés d’absorció 
de les tendències sociodemogràfiques 
metropolitanes, amb un creixement de 
població nascuda a l’estranger que busca 

Emergència climàtica: el més calent és 
a l’aigüera

Fa no gaires dies un informe de les 
Nacions Unides ens advertia del que fa 
temps que ja sabem: el temps per aturar 
el col·lapse climàtic s’acaba. Necessitem 
reduir a la meitat les emissions actuals 
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Sí, es cierto que se trata de una prueba, 
pero en el argot jurídico administrativo, 
siempre se ha dicho, al referirse a alguna 
actuación de la administración, que 
“no hay nada más definitivo que un 
provisional”, es decir, que el día que pinten 
una raya verde en el suelo, se quedará ahí 
como si se tratara del primer tatuaje que se 
hace una pareja de enamorados. 

Pero expresiones al margen, Cs también 
tiene la convicción de que no se trata 
de una prueba piloto, sino de una forma 
sibilina de implementar la zona verde 
pese al rechazo vecinal. Siempre es más 
fácil empezar poco a poco y en una zona 
controlada, que no en toda la población, 
para después vender que ha sido un éxito y 
ampliarla al resto del municipio. 

Y a esta conclusión llegamos porque hasta 
la fecha, el gobierno municipal no ha 

explicado como evaluará los objetivos de 
la prueba piloto:  por un lado se nos dice 
que un objetivo primordial es mejorar la 
calidad del aire, pero en cambio nada se 
dice de qué mediciones se harán para su 
comprobación, luego más bien parece un 
objetivo que suena bien (¿quién está en 
contra de reducir las emisiones?), que un 
fin real. Y, por otro lado, se quiere facilitar 
el aparcamiento en zonas con fuerte 
presión de forasteros (me extraña que, 
con este gobierno tan populista, no han 
dicho que los foráneos vienen a robarnos 
nuestras plazas de aparcamiento), pero 
no explican por qué este objetivo no 
se logra ampliando la zona naranja (la 
que permite aparcar de forma gratuita 
a vehículos censados en Masnou). Y, 
por último, porque hay dos objetivos 
contradictorios: por un lado, reducir el 
tráfico en la búsqueda de aparcamiento, 
y por otro asegurar altas tasas de rotación 

de las plazas, pero claro, o una cosa o la 
otra. Si se pretende que una misma plaza 
pase de estar ocupada todo un día por un 
único vehículo a que lo esté por 6, 7 u 8 
vehículos, no hace falta ser graduado en 
Ciencias Ambientales para afirmar que 
habrán más desplazamiento de vehículos, 
luego mayor contaminación.

Y es que, pese a que el gobierno no lo 
ha dicho, hay otro objetivo: recaudar 
dinero para que la nueva gestión directa 
municipal de la zona azul no sea deficitaria, 
y claro, para eso hay que sumar una zona 
verde que no conlleva muchos costes de 
vigilancia, pero sí fuertes ingresos.

Así que, lamentablemente, de prueba 
piloto, nada de nada y podemos decir sin 
temor a equivocarnos, que la zona verde 
ha llegado a Masnou…

Romà López
Portaveu del 
Grup Municipal 
JxCAT-Units

Zona verda d’aparcament: Nova taxa

ERC porta temps al darrere d’implementar 
una zona verda d’estacionament 
regulada on els veïns hagin de pagar 
sí o sí per aparcar. Si no fos suficient 
la pujada d’impostos de l’IBI, de la 

taxa de recollida selectiva comercial 
i de la plusvàlua (un 80 %), ara volen 
implementar una nova taxa.

Però fins que no ha entrat el PSC al Govern 
aquest objectiu no ha estat possible. Vots 
a canvi de sous.

Val a dir que la proposta inicial era 
implementar la zona verda a tot el 
municipi, amb una taxa anual de 73 euros 
i que només hi poguessin aparcar els 
residents. Com era d’esperar, hi va haver 
una reacció ciutadana basada en una 
oposició frontal. L’entitat veïnal Ocata 
Activa ha estat realitzant una recollida de 
signatures en contra de la implementació 

de la zona verda i el nostre grup va 
presentar una moció al Ple en contra.
La pressió exercida ha fet que el Govern 
s’ho replantegi i proposi una prova 
pilot d’un any delimitada dins de la zona 
d’Ocata, amb una taxa associada de 24 
euros anuals per als residents, podent-hi 
aparcar la resta de residents al municipi 
i els forans amb una taxa de 1,25 euros/
hora i 1,75 euros/hora respectivament. 
La proposta es basa en un estudi que 
indica que més del 56 % dels vehicles 
estacionats a la zona de la prova pilot són 
forans (no censats al Masnou), per la qual 
cosa es considera que aplicant una tarifa a 
l’estacionament de la zona s’eliminarà gran 
part de l’estacionament d’aquests vehicles 
forans.

Atenent les inquietuds i manifestacions 
expressades pel veïnat i la línia seguida 
per aquest grup municipal respecte de 
l’estacionament regulat, hem portat una 
proposta al Ple perquè la prova pilot de 
la zona verda esdevingui gratuïta per 
als residents, ja que si els vehicles forans 
han de pagar per aparcar, es reduiran les 
places ocupades. Per tant, les possibilitats 
d’aparcament a la zona per als residents 
augmentaran considerablement sense 
necessitat de carregar els ciutadans 
amb una nova taxa. 

Però per pagar els sous del Govern més 
car de la història (més de 450.000 euros/
any) i l’empresa pública, cal fer abús de 
pujades d’impostos i noves taxes.

Frans Avilés
Portaveu del Grup 
Municipal de Cs

TRIBUNA POLÍTICA

¿Prueba piloto?

Todo indica (salvo un giro de guión 
inesperado), que la prueba piloto para la 
implementación de la zona verde en Ocata 
se iniciará pasado el verano. 
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