
Primers pressupostos 
participatius: la ciutadania 
decideix el destí  
de 500.000 euros
Pàg. 4-5

Informació
municipal
i ciutadana
Febrer 2020
Núm. 118 (3a època)

Convocatòria d’ajuts per al 
transport per a joves estudiants 
Pàg. 9

El temporal Glòria provoca danys 
valorats en 1,4 milions d’euros 
Pàg. 14-15

Aprovat el nou Pla d’actuació 
municipal (PAM)  
Pàg. 16-17





SUMARI

El mes de febrer el comencem amb un pressupost per a aquest any 2020 ja aprovat i amb la nove-
tat d’iniciar un procés participatiu vinculat a les inversions. El Govern d’ERC ens hem compromès 
a destinar un milió d’euros durant aquest mandat a un procés de participació ciutadana en què 
masnovins i masnovines decidireu en què es destinaran aquests diners. Ara iniciem de manera 
conjunta el que correspon als anys 2020 i 2021, amb un total de 500.000 euros. Ja deveu haver 
rebut a les vostres llars com es farà aquest procés de presa de decisió. Esperem la participació dels 
veïns i veïnes del Masnou en aquests pressupostos participatius: elaboració de propostes, debat 
i votacions finals per acabar decidint com es prioritzen aquestes inversions. 

A banda del pressupost municipal, l’altre instrument fonamental per al govern és el Pla d’actuació 
municipal per a aquest mandat 2019-2023, un document que consta de dotze objectius estratè-
gics per al nostre municipi. Debatre amb la ciutadania aquest document també serà una prioritat 
per a aquestes properes setmanes. Això ens permetrà acostar la gestió del govern als nostres veïns 
i veïnes, i rebre i escoltar propostes que ajudin a millorar l’acció de govern. Més enllà de la retòrica, 
la participació i el debat són eines clau de com entenem la governança al nostre municipi.

D’altra banda, no podem oblidar el que ha passat amb la tempesta Glòria a finals de gener. Hem 
pogut quantificar tots aquests danys, especialment pel que fa al passeig Marítim i al nostre 
litoral. I també ha generat, i ha evidenciat, problemes de mobilitat. Per això estem treballant en 
noves propostes i reclamant a les diferents administracions les inversions i els serveis necessaris 
perquè no es repeteixin incidències com les que hem patit. Espero ben aviat poder concretar 
millores en la mobilitat per poder oferir serveis amb la qualitat que es mereixen els ciutadans i 
ciutadanes del Masnou. 
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EN PORTADA

Què faríeu amb 500.000 euros al Masnou? 
S’engega el procés participatiu per decidir la destinació  
de mig milió d’euros del pressupost

L’Ajuntament del Masnou 
engega el primer projecte de 
pressupostos participatius 

que es duu a terme al municipi. 
La ciutadania pot escollir la 
destinació de mig milió d’euros 
dels pressupostos municipals 
dels anys 2020 i 2021 (250.000 
euros en cadascun dels dos 
exercicis). Es poden consultar tots 
els detalls del procés i presentar-
hi propostes a través del web 
participa.elmasnou.cat. 

Ja s’hi poden presentar 
propostes, fins al 23 de febrer

El dilluns 3 de febrer es va donar 
el tret de sortida al procés 
participatiu amb una sessió 
informativa oberta a la ciutadania 
en què van assistir prop de 

cinquanta participants. També 
va ser el dia en què va començar 
el període de presentació de 
propostes, que estarà obert fins  
al 23 de febrer.

Poden presentar-hi idees totes 
les persones que viuen, treballen 
o tenen algun vincle amb el 
municipi. Les propostes han 
de complir algunes condicions 

bàsiques, que es poden consultar 
al web esmentat. Per exemple, 
han de ser propostes d’inversions 
d’interès públic, que no superin 
els 250.000 euros i que siguin 
perdurables en el temps. També 
s’especifica que han de respectar 
el marc jurídic vigent i que no han 
de contradir els plans municipals 
aprovats, entre altres requisits.

Hi ha dos canals per presentar 
propostes. En primer lloc, el web 
esmentat. En segon lloc, a través 
de les butlletes específiques que 
s'han fet arribar a totes les llars. 
Cal omplir-les i dipositar-les, fins 
al 23 de febrer, a les urnes que hi 
haurà als següents equipaments:
•  Oficina d’Atenció Ciutadana 

(OAC)
•  Biblioteca Joan Coromines
•  Ca n’Humet
•  Complex Esportiu
•  Equipament de Proximitat  

Els Vienesos

> VOTACIÓ
La recollida de propostes és 
la primera fase del procés 
participatiu. El personal tècnic 

municipal n’estudiarà la 
validesa.  

 COM PARTICIPAR-HI 

Es poden presentar propostes 
a través del web participa.
elmasnou.cat, o bé 
dipositant les butlletes 
específiques a les urnes 
que hi ha en diversos 
equipaments municipals

  El procés participatiu es va presentar al Consell de la Vila el 29 de gener. MIREIA CUXART
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EN PORTADA

Constituït el Consell de la Vila d’aquest mandat
El Consell de la Vila per a aquest mandat, el màxim 
òrgan permanent de participació ciutadana de caràcter 

consultiu, va quedar constituït la tarda del dimecres 29 
de gener. Durant la sessió, d’acord amb els punts que 

preveia l’ordre del dia, l’Equip de Govern va presentar-

hi el projecte de pressupostos participatius i el Pla d’actuació 
municipal (PAM) 2019-2023. Quant als pressupostos participatius, a 
la trobada es va crear una comissió de seguiment del procés i es va 
demanar als membres del Consell que actuessin com a corretja de 
transmissió per ajudar a complementar les accions de difusió. 

Tot seguit, s’organitzarà una 
jornada participativa per 
prioritzar de manera compartida 
les propostes que passaran a la 
darrera fase: la votació. Es preveu 
convocar-la després de l’estiu. 
Podran votar totes les persones 
de més de 16 anys empadronades 
al Masnou.

> CAMPANYA
Per potenciar la màxima 
participació ciutadana possible, 
l’Ajuntament ha engegat una 
campanya de difusió. Pel que 
fa a la imatge del material 
divulgatiu, hi han col·laborat 
desinteressadament un veí i 
dues veïnes del Masnou: Miquel 
Sitjar, Mireia Lapuerta i Amparo 
Vázquez. A més, quan algú 
faci una proposta a través del 
web, veurà un missatge que el 
convidarà a compartir-la a través 
de les xarxes socials, de manera 
que cada persona pot engrescar 
més gent a participar-hi. 

FASES DEL PROCÉS

3 febrer de 2020

Del 3 al 23  
de febrer de 2020

Març-abril de 2020

Maig de 2020

Setembre de 2020

Any 2021

FASE 0

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

FASE 5

Presentació pública del procés de 
pressupostos participatius del Masnou 2020-
2021 i recollida de propostes a través d’un 
taller participatiu.

Totes les persones que viuen, treballen o tenen 
algun vincle amb el municipi poden fer arribar 
les seves propostes a través d’aquesta pàgina 
web i/o mitjançant la butlleta del tríptic.

Validació tècnica de les propostes rebudes. 

Jornada participativa per prioritzar  
les propostes que passaran a la fase final  
de votació.

Votació final. Podran votar en línia o 
presencialment totes les persones que tinguin 
més de 16 anys i que estiguin empadronades 
al Masnou.

Execució de les propostes guanyadores.
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INSTITUCIONAL

El primer Ple de la dècada, 
el del 23 de gener de 2020, 
va ser un dels més curts 

que ha viscut l’Ajuntament del 
Masnou els darrers temps. La 
sessió només tenia un punt de 
tràmit incorporat d’urgència a 
l’ordre del dia, dues mocions i una 
declaració institucional. També es 
va donar compte de la xifra oficial 
de població resultant de la revisió 
del padró municipal a 1 de gener 
de 2019: 23.515 habitants. Les 
persones sense llar van centrar el 
poc debat d’aquesta sessió, que 
va aprovar tot el que s’hi havia 
presentat.

El grup municipal de la CUP es 
va afegir a la moció inicialment 
presentada pel de Fem Masnou 
per impulsar mesures d’urgència 
a favor de les persones sense llar. 
El d’ERC-AM va presentar tres 
esmenes a la proposta que no 
van aconseguir prosperar, en ser 
rebutjades per la resta de grups.

“Una sola nit d’una persona 
dormint al carrer justifica que 
parlem d’aquesta situació com 
una situació d’emergència”, va 
dir Isa Redaño (Fem Masnou) 
sobre la moció que “pretén, 
a mitjà termini, fer cas d’allò 
que ens demanen les persones 

experimentades en el treball 
amb aquest col·lectiu: crear petits 
recursos municipals que puguin 
oxigenar la gran ciutat i abordar 
aquestes situacions des de la 
proximitat”. Segons va explicar 
Redaño, la moció pretén tres 
coses: modificar els protocols 
per evitar que se segueixin 
enviant persones a Barcelona, 
crear-ne de nous que permetin 
respondre de manera efectiva i 
crear un dispositiu per atendre la 
pernoctació de deu persones al 
municipi. Sobre aquesta darrera, 
la demanda de creació d’un recurs 
municipal estable basat en la 
dotació de quatre habitatges per 
a la pernoctació d’un mínim de 

deu persones, la regidora d’Acció 
Social, Yulay Martínez, va dir que 
“això no és crear petits recursos 
municipals, tal com recomana 
la Fundació Arrels, experta en 
sensellarisme”, sinó que “es tracta 
d’un compromís prou ambiciós 
perquè hi hagi un estudi previ al 
darrere amb l’assessorament dels 
experts en aquestes matèries”.

El portaveu de l’altre grup ponent, 
Fèlix Clemente (CUP) va posar el 
focus en el problema habitacional 
i va demanar als responsables 
municipals “poder aplicar 
mesures molt més decidides”. 
Sobre les persones dormint als 
carrers del Masnou, va parlar 
d’una “negació de la realitat” 
per part del Govern municipal i 
Martínez va rebatre’l dient que 
“no hem dit mai que no hi hagi 
persones que estiguin dormint al 
carrer al Masnou ni que vulguem 
girar l’esquena a aquesta 
problemàtica”.

La crítica d’ambdós grups de 
l’oposició al Govern es va centrar 
en la derivació d’aquestes 
persones a Barcelona. “El que fa 
el protocol actual és expulsar la 
gent cap a Barcelona”, va reblar 
Clemente, “i el que cal és posar-se 
a treballar en un altre protocol i 
habilitar recursos per aconseguir 
que el lema d’associacions que 
treballen del bracet amb la gent 
que dorm al carrer —Ningú 
dormint al carrer— es faci 
realitat”. Martínez va explicar que 
el Govern estava d’acord que 
el protocol s’havia d’actualitzar 
de manera general “per la nova 
realitat i per les característiques 
especials de la majoria de les 

El Ple posa en relleu l’atenció  
a les persones sense llar

  Moment de la sessió del Ple de gener. MIREIA CUXART

 SENSELLARISME

El conjunt del Ple va 
aprovar l'impuls de mesures 
d’urgència a favor de les 
persones sense llar
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INSTITUCIONAL

persones sense sostre que podem 
tenir al municipi”, i va afegir: 
“però no podrem evitar enviar o 
acompanyar aquestes persones 
a un recurs residencial fora 
del municipi mentre nosaltres 
no disposem al nostre poble 
d’aquest recurs”. 

La moció protagonista del 
Ple també va fer referència al 
temporal Glòria dels darrers dies. 
En aquest sentit, Yulay Martínez, 
va ser molt contundent en dir 
que “el Govern del Masnou 
no habilitem un equipament 
d’urgència durant el temporal 
perquè un grup municipal ens 
ho demani fent un tuit a les 
xarxes socials, sinó perquè no 
volem ningú dormint al carrer 
en una situació climatològica 
que lamentablement ha estat 
extrema aquests dies”. La 
regidora va agrair la preocupació 
i col·laboració del regidor de la 
CUP, Fèlix Clemente, perquè cap 
persona quedés desatesa, així 
com la tasca de les treballadores 
socials, els dinamitzadors de 
carrer i la policia local, i les 
persones voluntàries “que, per 
damunt de colors polítics, hi han 
estat col·laborant”. Per al·lusions, 
Clemente (CUP), que va apreciar 
el dispositiu d’aquests darrers 
dies de temporal, “tot i que es 
va anar tard i amb presses”, va 
dir: “Li agraeixo la menció, però 
li vull fer notar que, si tant de 
convenciment hi ha, l’actitud 
hauria de ser diferent”. Clemente 

va parlar d’una “manca de 
convenciment i una actitud de 
poc interès per la proposta, i és 
això el que posem sobre la taula”. 
També sobre les declaracions 
de Martínez, la regidora Redaño 
(Fem Masnou) va tornar a prendre 
la paraula per dir: “Governin i no 
estiguin tan atents a les xarxes 
socials. Nosaltres farem d’oposició 
preguntant, pressionant i 
presentant mocions que posin 
els interessos dels veïns i veïnes 
al centre.”

Abans de ser aprovada per 
unanimitat, el portaveu de 
JxCAT-Units, Romà López, va dir 
que el seu grup donaria suport a 
la moció “perquè creiem que és 
necessària” i, la regidora del PSC, 
Monika González, va afegir que 
“vetllarem perquè aquests acords 
es portin a terme, de manera 
consensuada i amb la màxima 
celeritat possible”. Per part del 
Govern, Martínez va dir que “tenir 
una estratègia és sinònim també 
de rigor i de responsabilitat per 
obtenir una finalitat” i va afegir 
que “malgrat no subscriure la 
moció al 100%, creiem que 
podem aportar aquestes 
condicions per contribuir a que 
cap persona no dormi al carrer  
al Masnou”.

>  El Glòria causa una norantena 
d’incidències

Els grups municipals del 
consistori es van mostrar 
preocupats pels efectes del 

recent temporal. La regidora 
de Manteniment i Seguretat 
Ciutadana, Sílvia Folch, va explicar 
que s’havien comptabilitzat fins 
a 91 incidències al municipi, 36 
de les quals ja estaven resoltes 
en el moment de la celebració 
del Ple. Tal com va dir Folch, la 
majoria havien tingut lloc a la 
via pública (caiguda d’arbres, 
cablejat i senyalització viària, 
despresa de materials, i petits 
sotracs a les calçades) i als parcs, 
on també havien caigut arbres 
i diversos elements havien 
quedat malmesos. “La pitjor 
part se l’ha enduta el litoral”, va 
lamentar, “on les rieres estan 
estancades, alguns passos 
soterrats afectats, l’escullera s’ha 
enfonsat i el mobiliari i altres 
elements del passeig Marítim 
han quedat destrossats”. La 
regidora també va reconèixer 
una pèrdua de sorra a les 
platges del municipi.

>  Punt d’urgència
•  Exclusió d’un licitador del 

contracte de serveis de neteja 
d’edificis i dependències 
municipals de l’Ajuntament del 

Masnou (LIC 19/2019). Després 
de prosperar la urgència, el 
punt va ser aprovat amb els 
vots a favor de l’Equip de 
Govern d’ERC-AM (9 vots), 
PSC (2 vots, en absència d’una 
regidora) i Cs (2 vots); en contra 
de Fem Masnou (3 vots), i les 
abstencions de JxCAT-Units (3 
vots) i la CUP (1 vot).

>  Resta de mocions i 
declaracions institucionals

•  Moció presentada pel Grup 
Municipal del PSC-CP per 
l’accessibilitat del Masnou. 
La formació Cs es va afegir a 
la presentació. Aprovada per 
unanimitat.

•  Declaració institucional 
presentada pels grups 
municipals d’ERC-AM i JxCAT-
UNITS de rebuig a la resolució 
de la Junta Electoral Central 
respecte al M. H. President 
de la Generalitat Quim Torra i 
l’eurodiputat Oriol Junqueras. 
Aprovada amb 16 vots a favor, 
d’ERC-AM (9), JxCAT-UNITS (3), 
Fem Masnou (3) i CUP (1), i 4 en 
contra, de PSC (2) i Cs (2).

>  Audiència pública prèvia  
al Ple

Una ciutadà es va mostrar 
preocupat pels patinets i la 
seguretat viària, i pels camions 
estacionats al sector de Voramar. 
Les mancances de l’autobús urbà 
també van ser motiu de queixa 
d’una ciutadana. 

 HABITANTS 

El Ple també va donar 

compte de la xifra oficial  

de població a 1 de gener  

de 2019: 23.515 habitants
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MOBILITAT

Ajuts al transport públic per a joves estudiants
Les sol·licituds es podran presentar del 2 al 27 març 

L’Ajuntament del Masnou ha 
obert, per primera vegada, 
una convocatòria per sol·licitar 

ajuts per al transport per a joves 
estudiants del Masnou. La iniciativa 
té per objectiu la promoció de la 
mobilitat sostenible en l’etapa de 
formació no obligatòria de joves 
residents al municipi, mitjançant 
la concessió d’ajuts econòmics 
per al finançament d’una part de 
les despeses de transport públic 
derivades de l’assistència a un 
centre formatiu. 

Les sol·licituds es podran presentar 
des del 2 fins al 27 de març a 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana (c. 
de Roger de Flor, 23). Les persones 
beneficiàries hauran d’acreditar les 
despeses en transport públic i la 
matriculació en estudis universitaris 
de grau o de formació professional 
de grau mitjà i superior, quan no 

s’imparteixin al municipi. Per poder 
rebre l’ajut econòmic s’ha d’estar 
empadronat al Masnou i matriculat 
a un curs complet o com a mínim al 
75% dels crèdits corresponents en 
formació professional de grau mitjà 
o superior o en estudis universitaris. 
L’edat màxima per poder sol·licitar 
l’ajut és de 25 anys. 

S’ha establert una quantia 
màxima del 50% del cost 
dels desplaçaments, sense 
superar els 200 euros i amb 

un mínim de 50 euros. D’entre 
les sol·licituds que es rebin de 
persones que compleixin els 
requisits, s’establirà un sistema 
de puntuació per ponderar-les i 
atorgar els ajuts i les quanties en 
conseqüència.

Aquesta ajuda econòmica és fruit 
de l’acord al Ple del novembre 
de l’any passat en què es van 
aprovar inicialment aquestes 

bases. La proposta va obtenir 16 
vots a favor (ERC-AM, JxCAT-Units, 
PSC i CUP), 2 en contra (Cs) i 3 
abstencions (Fem Masnou).  

Les bases íntegres específiques 
reguladores de la concessió 
d’ajuts econòmics individuals a 
joves estudiants del Masnou per 
al transport, que s’atorguen pel 
procediment de concurrència 
competitiva, es troben  
a www.elmasnou.cat.

 INICIATIVA

És la primera vegada que 

s’ofereixen aquests ajuts 

econòmics, que cobriran un 

màxim del 50% del cost  

dels desplaçaments 

  L’edat màxima per poder sol·licitar l’ajut és de 25 anys. 
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PROMOCIÓ ECONÒMICA

L’Ajuntament va contractar, 
durant el mes de desembre 
passat, vint-i-dues persones 

mitjançant plans d’ocupació del 
Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC). El 15 de gener, l’alcalde, 
Jaume Oliveras; la primera 
tinenta d’alcaldia, Sílvia Folch, 
i els regidors Sergio González 
i Albert Alfaro els van donar la 
benvinguda en nom de l’Equip de 
Govern.

Durant l’acte, que va tenir lloc 
a la sala de plens, l’alcalde 
es va mostrar satisfet amb 
aquestes incorporacions, que 
va qualificar de necessàries 
per poder prestar serveis 
públics de qualitat. En aquest sentit, va lamentar les limitacions 

imposades als ajuntaments pel 
que fa a les contractacions, que 
impedeixen dimensionar la 
plantilla a la càrrega de treball  
de les àrees de l’Ajuntament i,  
en definitiva, a les necessitats  
del municipi.

S’han contractat aquestes 
persones per ocupar llocs de 
feina de determinats perfils 

professionals: tretze, treballaran 
a les brigades municipals; quatre, 
com a vigilants de proximitat; 
quatre més, com a auxiliars 
administratius, i una, com a 
educadora social. Una part 
ha estat contractada per a un 
període d’un any i l'altra, per  
a sis mesos.

Aquestes incorporacions 
són addicionals a les de set 

professionals més que van 
començar a treballar a l’Ajuntament 
a mitjans del 2019, també a través 
de plans d’ocupació. Una part 
d’aquesta trentena de persones 
ha estat contractada a través del 
programa “Enfeina’t” del SOC, 
destinat a la inserció laboral de 
persones en situació d’atur de 
llarga durada. Aquest programa 
compta amb el suport del Fons 
Social Europeu. 

L’Ajuntament contracta vint-i-dues persones  
a través de plans d’ocupació
Aquestes incorporacions van ser al desembre i se sumen a set contractacions  
més fetes a mitjans del 2019

 PERFIL

Els perfils professionals dels 
contractats són els d’operari 
de la brigada municipal, 
vigilant de proximitat, 
auxiliar administratiu i 
educador social

  La rebuda institucional dels treballadors i treballadores va tenir lloc a la sala consistorial. DOMÈNEC CANO
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SALUT

  Les farmàcies cardioprotegides 
es van presentar a l’Ajuntament. 
MIREIA CUXART

  El Mercat ja té un desfibril·lador. 
DOMÈNEC CANOLes sis farmàcies del 

municipi ja tenen un 
desfibril·lador portàtil de 

darrera generació a disposició 
de qualsevol persona davant 
d’un episodi cardiovascular 
sobrevingut. Des del 22 de gener, 
el Masnou és la tercera ciutat de 
Catalunya amb totes les farmàcies 
cardioprotegides. Uns dies abans, 
se’n va incorporar un altre al 
Mercat Municipal, de manera 
que el Masnou es converteix en 
l’onzena localitat de Catalunya 
amb el mercat dotat d’aquest 
dispositiu a l’abast de qualsevol 
persona davant d’una necessitat 
terapèutica.

Aquestes iniciatives de 
salut pública són dins del 
projecte “Catalunya, territori 

cardioprotegit”, que ha estat 
principalment impulsat per la 
Fundació Barcelona Salut, entitat 
sense ànim de lucre fundada 
per 55 professionals de prestigi 
de l’àmbit de la medicina i 
la investigació. En aquesta 
ocasió, l’Obra Social “la Caixa” i 
la Diputació de Barcelona han 
col·laborat en l’actuació al Mercat, 
i el Grup Novartis i el Col·legi de 
Farmacèutics de Barcelona, en el 
cas de les farmàcies.  

El Masnou, tercera ciutat de Catalunya 
amb les farmàcies cardioprotegides
Al municipi ja hi ha 18 aparells desfibril·ladors

Constituïda la 
Taula de Salut 
Comunitària
Una comissió de treball específica 
per promoure el treball en xarxa 

Els professionals de l’àmbit 
sociosanitari del Masnou Enric 
Bosch, Candela Calle, Anna 

Carreres, Noemí Condeminas, Josep 
Maria Cuartero, Sara Domènec, 
Mar Isnard i Jordi Montero formen 
la recentment constituïda Taula de 
Salut Comunitària del Masnou. La 
presentació oficial tindrà lloc el 21 
de febrer, a les 19 h, a la Sala Joan 
Comellas (Edifici Centre).

El naixement de la Taula de Salut 
Comunitària respon a la necessitat 
de trobar espais transversals 
per treballar la promoció, la 
prevenció i l’educació en l’àmbit 
de la salut, a través del treball en 
xarxa entre professionals, entitats 
i l’Ajuntament. Aquesta comissió 
de treball també vol ser un òrgan 
d’assessorament i participació de 
l’Ajuntament del Masnou, amb 
especial incidència en els àmbits de 
la salut mental, la prevenció i atenció 
a les dependències, les campanyes 
de promoció de la salut, la salut 
afectiva i sexual, la perspectiva i 
l’equitat de gènere, l’envelliment 
saludable, l’autonomia personal, 
i l’acompanyament i atenció als 
col·lectius més vulnerables i les seves 
necessitats en l’àmbit de la salut.  

A la vila del Masnou hi ha divuit aparells desfibril·ladors. La policia 
local té sis d’aquests desfibril·ladors, disponibles les 24 hores de 
tots els dies de l’any. Un dels quals es troba a la comissaria; els 
altres cinc, portàtils, els duen les 
patrulles policials. La resta de 
desfibril·ladors es troben al Camp 
Municipal de Futbol del Masnou, al 
Camp Municipal d’Esports d’Ocata, 
al Complex Esportiu Municipal, 
al vestíbul de l’Espai Escènic Ca 
n’Humet, a la recepció de l’Edifici 
Centre, al Mercat Municipal i a les 
farmàcies. Durant la temporada de 
bany, cal sumar a aquesta xifra els 
desfibril·ladors que incorpora el 
servei de socorrisme a les platges. 

ON ES TROBEN ELS DESFIBRIL·LADORS AL MASNOU?

EL MASNOU VIU    FEBRER 2020 11





COMUNITAT

El diumenge 12 de gener va tenir lloc la 
27a edició de la Trobada de Nadons del 
Masnou. En total, se’n van concentrar 

71 que havien nascut durant l’any passat. La 
fotografia s’enviarà per correu electrònic en un 
arxiu de qualitat als pares i mares dels nadons 
que van participar en la trobada.

La idea original i l’organització d’aquesta 
trobada és del Taller de Publicitat. La fotografia 
va ser feta pel fotògraf masnoví Xavi Cardona i 
la trobada va comptar amb la col·laboració de 
l’Ajuntament del Masnou. 

El 13 de gener va reobrir 
portes l’Oficina d’Afers 
Socials i Famílies de 

la Generalitat de Catalunya 
(fins ara anomenada de 
Benestar Social) ubicada al 
passeig de Prat de la Riba, 30, 
després d’haver estat tancada 
temporalment per obres. En 
concret, s’hi ha dut a terme la 
substitució funcional de les 
bigues així com la renovació 
del sistema elèctric i de 
climatització.

Les Oficines d’Afers Socials i 
Famílies tenen com a funció 
informar i orientar els ciutadans 
i ciutadanes, tant de manera 
col·lectiva com individual, sobre 

totes les prestacions existents 
en matèria de benestar social i 
família que facilita la Generalitat; 
efectuar els tràmits i gestions 
necessaris per gaudir d’aquestes 
prestacions, i impulsar i donar 
suport a accions de tipus 
cultural, social i cívic que 
fomentin el desenvolupament 
del teixit associatiu. 

  L’Oficina es troba al passeig de Prat 
de la Riba, 30. MIREIA CUXART

  Darrera edició de la Fira d’Entitats. 
RAMON BOADELLA

Oberta la convocatòria de 
subvencions municipals per a entitats
El 6 de març és la data límit per presentar-hi 
sol·licituds

Reobre portes l’Oficina d’Afers 
Socials i Famílies de la Generalitat
La fins ara anomenada Oficina de Benestar  
Social s'havia tancat temporalment per obres

L’Ajuntament ha obert 
la convocatòria de 
subvencions per al 

finançament d’activitats 
generals o esportives d’interès 
públic que realitzin les entitats 

del Masnou que estiguin 
inscrites com a tals al registre 
municipal. El període per 
presentar-hi sol·licituds finalitza 
el 6 de març.

S’han programat dues sessions 
informatives perquè les entitats 
puguin aclarir els dubtes que 
sorgeixin. En el moment de 
tancar aquesta edició, la primera 
era prevista per al 10 de febrer (a 
les 18 h, a Can Malet) i la segona, 
per al 19 de febrer, a les 19 h, a 
Els Vienesos.

Es poden consultar les bases i 
tota la informació necessària  
per fer les sol·licituds a  
www.elmasnou.cat.  

Saba nova per al Masnou
La Trobada de Nadons aplega més d’una setantena d’infants nascuts el 2019

 PARTICIPACIÓ

A la fotografia hi van participar  
71 nadons dels 145 que van néixer 
durant el 2019   La fotografia es va fer a l’escalinata del jardí del mirador del Bellresguard. XAVI CARDONA
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TEMPORAL GLÒRIA

Després de l’episodi 
meteorològic Glòria —el 
temporal de vent i pluja 

que va tenir lloc del 20 al 23 de 
gener de 2020—, l’Ajuntament 
del Masnou va emetre un informe 
i una quantificació econòmica 
aproximada sobre els danys 
ocasionats a les infraestructures 
municipals. El document va ser 
enviat a la Subdelegació del Govern 
d’Espanya a Catalunya, a la Delegació 
Territorial del Govern de Catalunya 
a Barcelona, al Consell Comarcal del 
Maresme, a la Demarcació de Costes 
de la Generalitat i a l’Agència Catalana 
de l’Aigua, per poder articular les 
mesures extraordinàries que facilitin 
la recuperació de les zones afectades. 
La valoració dels danys ascendeix a 
prop d’1,4 milions d’euros.

En paral·lel, l’alcalde del Masnou, 
Jaume Oliveras, va sol·licitar una 
reunió urgent amb el director 
general de Transports i Mobilitat, 
David Saldoni. En el moment de 
tancar aquesta edició, era prevista 
per a l'11 de febrer. A la petició, 
l’alcalde hi deia que “amb Glòria 
o sense, les afectacions de la 
línia R1 només fan que palesar 
una realitat, que és que el servei 
de Rodalies és deficitari i les 
incidències són, malauradament, 
una constant, més que no pas 

una excepció”. A l’escrit, el batlle 
hi afegia que, “més que mai, 
s’evidencia que cal potenciar 
transports alternatius que 
proporcionin una solució digna 
als problemes de mobilitat dels 
meus conciutadans”.

A més, el 28 de gener, l’alcalde va 
assistir a la sessió extraordinària 
del Consell d’Alcaldes del Consell 
Comarcal del Maresme, en què 
es va treballar en un manifest 
conjunt reivindicatiu.

> Platges i passeig Marítim
El litoral masnoví va ser el 
més afectat pel temporal. Els 
danys ocasionats a les platges 
i el passeig Marítim es calculen 
en més d’un milió d’euros. La 
pèrdua de sorra ha estat evident 
després del temporal, i la platja 
ha disminuït substancialment des 
de l’avinguda de Joan Maragall 
cap a ponent i ha desaparegut 

des d’aquest punt fins a llevant.
Moltes de les incidències són 
greus desperfectes derivats 
del mal estat de l’escullera en 
nombrosos trams del passeig 
Marítim que el temporal Glòria va 
agreujar de manera considerable, 
de manera que alguns trams 
han quedat pràcticament 
intransitables. 

Es va produir un descalçament 
del passeig Marítim, així com 
enfonsaments de l’escullera i 
del mateix passeig. A la platja 
d’Ocata, les zones més afectades 
(amb esquerdes i enfonsaments) 
es van concentrar especialment 
entre el carrer del Brasil i el 
municipi de Premià de Mar. El 
lloc on es van produir aquests 
desperfectes no és competència 
municipal, sinó de la Demarcació 
de Costes del Ministeri de 
Transició Ecològica i del Servei 
de Costes del Departament de 
Territori i Sostenibilitat, que 
són les administracions amb 
competència sobre el litoral i les 
platges del Masnou.

El mobiliari urbà del litoral 
masnoví va patir afectacions 
de diversos graus en bancs, 
papereres, fanals, elements 
esportius... Així mateix, van 

El Masnou xifra en 1,4 milions d’euros els danys 
ocasionats pel temporal Glòria
El litoral masnoví, el més afectat pel temporal de vent i pluja de mitjan gener 

  Diumenge 26 de gener va tenir lloc la jornada de recollida de residus a la platja. CEDIDA
  El mobiliari urbà del litoral masnoví va patir afectacions de diversos graus. 
RAMON BARRAGÁN

 LITORAL

Hi ha hagut una important

pèrdua de sorra i un tram 

de la platja ha disminuït 

substancialment

  La caiguda d’un pi va obligar a tallar el trànsit a l’av. de Pau Casals. CEDIDA
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TEMPORAL GLÒRIA

quedar  afectats els serveis 
d’aigua i electricitat, alguns 
passos soterrats d’accés al 
passeig Marítim i gairebé totes les 
plataformes de fusta.

La neteja de les platges i el 
passeig Marítim es quantifica 
en prop de 26.500 euros. La 
sorra de les platges presentava 
una multitud de residus i restes 
vegetals provinents del mar i 
les rieres. Aquestes últimes van 
quedar totalment col·lapsades 
per l’excés d’aigua i la sorra i el 
cost econòmic de treure’n l’aigua 
i rebaixar-ne el nivell de sorra 
ronda els 4.200 euros. 

A més, en el moment de tancar 
aquesta edició, els vaixells no 
podien entrar ni sortir del port 
a causa d’una platja natural de 
sorra acumulada pel temporal a 
la bocana.

> Enllumenat
Després de les platges i el 
passeig Marítim, la valoració de 
danys més elevada correspon a 
l’enllumenat, en el qual es van 
calcular uns desperfectes de prop 
de 165.200 euros. Es van produir 
diferents avaries als quadres de 
comandament a causa de les 
fortes ventades, que van provocar 
talls de corrent i altres avaries per 
pujades i baixades de tensió, a 
més de quadres cremats. A la via 
pública es van produir caigudes 
de línies aèries, columnes, 
lluminàries i proteccions en 
diferents carrers del municipi. 

Els grups semafòrics també 
van patir a causa de les fortes 
ventades i els talls intermitents 
de subministrament elèctric. En 
total, es van registrar 15 avaries i 5 
danys en lluminària i columnes.

>   Via pública: mobiliari i 
senyalització, calçades i 
xarxa de clavegueram

Un total de 19 senyals viaris van 
ser malmesos. La majoria es van 
trencar a causa del fort vent. El 
cost econòmic dels danys en 
aquest cas es va calcular al voltant 
dels 10.000 euros.

La pluja va afectar la calçada 
dels carrers de terra que encara 
existeixen al municipi i va provocar 
el corriment de terres en algunes 
zones. No obstant això, l’afectació 
no va ser més gran que en altres 
episodis de pluja de menys 
intensitat. També va aparèixer un sot 
a la calçada d’asfalt del carrer de Sant 
Felip, a prop del carrer dels Capitans 
Comellas. El cost econòmic dels 
danys en aquest cas es va calcular al 
voltant dels 3.800 euros. 

La xarxa de clavegueram municipal 
no va patir incidències importants 
durant aquest episodi de pluges. 

>  Arbrat viari i dels parcs 
i jardins

Es van registrar una trentena 
d’arbres afectats i els danys es van 
calcular en 21.300 euros. Durant 
el temporal, els parcs i jardins 
del municipi es van clausurar 
per perillositat i en alguns hi 
van quedar tombats diferents 
exemplars d’arbres.

>  Equipaments municipals
Han estat diversos els 
equipaments que van patir 
desperfectes. La xifra dels danys 
es calcula en prop de 27.700 
euros. Van patir danys el Complex 
Esportiu, l’Espai Escènic, el Centre 
Obert Maricel, la Casa del Marquès, 
la nau de Manteniment i l’edifici 
de Roger de Flor. Alguns centres 
educatius també van patir les 

UNES 300 PERSONES 
NETEGEN LA PLATJA DE 
PLÀSTICS I ALTRES RESIDUS

Unes 300 persones, 
aproximadament, van respondre 
a la crida del Club Nàutic El 
Masnou, que va organitzar una 
jornada de recollida de residus a 
la platja. Bona part de les deixalles 
van ser arrossegades pel fort 
onatge i per les avingudes a les 
rieres, i a causa de la virulència del 
temporal Glòria.

Una porció molt significativa 
del que es va recollir van ser 
objectes de plàstic de tota 
mena: bastonets per netejar 
les orelles, embolcalls, gots, 
cànules, envasos... També es van 
recollir objectes de mida més 
gran, com pneumàtics o cubells. 
Aquesta jornada se suma a 
d’altres que s’organitzen sovint 
des del voluntariat, ja sigui per 
part d’entitats i empreses com 
de ciutadans i ciutadanes a 
títol individual que dediquen 
part del seu temps a netejar 
les platges, especialment per 
retirar-ne burilles i plàstics.

En la cita del diumenge 26 
de gener, van col·laborar-hi 
persones de totes les edats, 
incloent-hi l’alcalde, Jaume 
Oliveras, i altres regidors i 
regidores. El Club Nàutic va 
posar-hi l’organització; la gent, 
les mans i l’esforç. L’Ajuntament 
es va encarregar d'aportar-hi 
material, com les bosses per 
dipositar-hi les deixalles, així 
com operaris per donar suport al 
voluntariat. 

També es va ocupar de carregar 
les bosses plenes de brossa i 
dur-les a la planta de tractament 
de residus. 

  La sorra de les platges presentava una multitud de residus i restes vegetals. 
RAMON BARRAGÁN

 Es va produir un descalçament del passeig Marítim. RAMON BARRAGÁN

conseqüències del temporal, en 
concret, les escoles de Rosa Sensat, 
Lluís Millet, Marinada i Ocata. Els 
dos camps de futbol municipals 
també es van veure afectats. 

 ESCOLES TANCADES 

El 21 de gener es va suspendre 

l’activitat escolar, a més 

d’altres mesures preventives
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ACTUALITAT

Llum verda al nou Pla d’actuació municipal (PAM)
És la segona vegada que l'Ajuntament es dota d'aquesta eina de planificació 

L’Ajuntament del Masnou ja 
té aprovat el Pla d’actuació 
municipal (PAM) per al 

període de l’actual mandat, 
2019-2023. El Pla d’actuació 
municipal és un recull dels 
objectius estratègics, els 
compromisos i les actuacions més 
destacades que l’Equip de Govern 
municipal es proposa assolir 
durant el seu mandat. Aquesta 
serà la segona ocasió en què 
l’Ajuntament es dota d’aquesta 
eina de planificació, seguiment 
i avaluació de l’acció de govern: 
l’anterior va ser en el mandat 
2015-2019 i va aconseguir 
assolir el 76% dels compromisos. 
L’aprovació del Pla, per la Junta 
de Govern Local, marca el punt 

el Govern municipal durant el 
present mandat de la manera 
més eficaç i eficient possible, 
en definir prioritats i marcar les 
principals orientacions polítiques. 
Alhora, actua com una peça clau 
per donar transparència a la 
gestió municipal i respondre de 
l’acció de govern davant de la 
ciutadania.

A l’hora d’elaborar-lo, s’ha tingut 
en compte el programa electoral 
del grup municipal que integra 
el Govern (ERC-AM), però també 
altres components, com per 
exemple els resultats i objectius 
pendents de l’anterior PAM 2015-
2019, o les propostes contingudes 
en l’Agenda 2030 i els objectius de 
desenvolupament sostenible, que 
han inspirat la formulació dels 
objectius estratègics. El resultat 
d’aquesta tasca es compon de: 
12 objectius estratègics, que 
agrupen 80 compromisos i es 
despleguen en 266 actuacions 
previstes temporitzades i 
pressupostades.

> Objectius estratègics
1. Combatre l’exclusió social 
per garantir que totes les 
persones, en especial les que es 
troben en situació de pobresa 
o de risc, tinguin els mateixos 
drets d’accés als recursos 
econòmics, així com als serveis 
bàsics, l’energia, l’habitatge, la 
cura i el benestar personal, la 
salut i els serveis tecnològics, 
mitjançant el desplegament de 
la cartera de serveis socials i la 
posada en pràctica de sistemes i 

de partida d’un procés que 
finalitzarà amb l’acabament del 
mandat. Una vegada presentat 
al Consell de la Vila (29 de 
gener), hi ha previstes diverses 
sessions de presentació i recollida 
d’aportacions i suggeriments per 
part de la ciutadania.

El PAM serveix per orientar els 
processos de funcionament del 
conjunt de l’organització en la 
direcció adequada per tal d’assolir 
la màxima efectivitat i poder 
materialitzar els compromisos 
adquirits pel Govern municipal 
davant dels veïns i les veïnes del 
Masnou. És també una eina bàsica 
de planificació de les principals 
activitats que ha d’impulsar 

mesures apropiades de protecció 
social. Com a compromisos i 
actuacions destaquen el Pla 
d’acció contra l’abús sexual vers 
els infants, el Servei d’Intervenció 
Socioeducativa per a infants 
i adolescents en risc (SIS), el 
sistema de tarifació social o 
combatre la pobresa energètica, 
entre d’altres.

2. Treballar pel dret a un 
habitatge digne mobilitzant tots 
els instruments disponibles al 
municipi per facilitar l’accés de les 
famílies a un habitatge. El Pla local 
d’habitatge, diferents promocions 
d’habitatge públic i un impuls 
de l’Oficina Local d’Habitatge 
són alguns dels compromisos 
adquirits.

3. Garantir la igualtat per raó 
de gènere o d’orientació sexual 
per posar fi a totes les formes de 
violència contra les dones, tant en 
l’àmbit públic com en el privat, i 
combatre qualsevol discriminació 
i agressió per raó de gènere o 
d’orientació sexual. La creació 
d’un programa coeducacional i 
del Pla local LGTBI 2019-2023, o 
la sensibilització a l’entorn de la 
violència masclista són algunes de 
les propostes per aconseguir-ho.

4. Garantir una vida saludable 
i promoure el benestar de 
les persones a través del 
desenvolupament de les 
accions necessàries per facilitar 
que tothom tingui una vida 

 El Pla d’actuació municipal (PAM) es desplegarà fins a l’any 2023. RAMON BOADELLA

 ASSOLIMENT

El primer PAM va ser en 

el mandat 2015-2019 i va 

aconseguir assolir el 76% 

dels compromisos
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ACTUALITAT

saludable, tant des del punt de 
vista individual com comunitari, 
i promoure la prevenció i els 
hàbits saludables. El projecte 
Radars (una xarxa de prevenció 
i acció comunitària que té com a 
objectiu reduir el risc d’aïllament 
i d’exclusió social de les persones 
grans), la creació de la taula de 
salut comunitària i treballar per 
un municipi més cardioprotegit  
són alguns exemples relacionats 
amb aquest àmbit.

5. Consolidar una oferta 
cultural, d’esport i de lleure 
diversa i de qualitat oferint a 
la població de totes les edats 
recursos i serveis adaptats a 
les necessitats dels diferents 
col·lectius, accessibles, 
assequibles i inclusius. Com a 
compromisos i actuacions hi ha la 
preservació del patrimoni cultural 
local, el nou Pla jove o la creació 
d’una ciutat esportiva, entre 
d’altres.

6. Construir una vila educadora 
compromesa amb l’educació de 
les persones al llarg de la vida, 
amb la cooperació de tots els 
agents (famílies, professionals, 
entitats…) presents al municipi 
i a partir de les contribucions de 
la mateixa comunitat educativa. 
Per aconseguir-ho, s’han previst 
subvencions al transport per 
a joves, un pla educatiu del 

port esportiu o el de la façana 
litoral són alguns dels objectius 
previstos.

9. Utilitzar i promocionar l’ús 
d’energia segura, assequible 
i no contaminant a través del 
seu ús eficient, augmentant 
considerablement la utilització 
d’energies renovables en els 
equipaments municipals i els 
espais públics i promocionant-
la també en l’àmbit familiar 
i productiu. Aquest objectiu 
es materialitza amb l’impuls 
per a la utilització de vehicles 
elèctrics i el foment de les 
energies renovables i d’eficiència 
energètica, entre d’altres.

10. Combatre el canvi climàtic 
i els seus efectes i promoure la 
mobilitat sostenible adoptant 
mesures concretes des de l’àmbit 
local, amb especial cura per la 
preservació de l’entorn natural de 
la vila i la promoció d’un model de 

municipi, el Programa de 
formació i inserció (PFI) o l’FP 
dual, entre d’altres.

7. Afavorir el 
desenvolupament 
econòmic sostenible, la 
creació d’ocupació digna 
i la promoció del municipi 
a través de la promoció del 
comerç local, donant suport a 
l’emprenedoria i les empreses 
de la vila i promocionant el 
municipi, com a mitjà per a la 
creació d’ocupació de qualitat 
i de riquesa amb criteris de 
sostenibilitat. Les accions 
concretes es tradueixen en la 
reforma del Mercat Municipal, 
l’activació del comerç local, i 
enfortir la col·laboració amb 
els ajuntaments veïns per 
impulsar projectes vinculats al 
comerç, l’ocupació i la promoció 
econòmica, entre d’altres.

8. Millorar l’espai públic 
pensant en les persones 
i comptant amb la seva 
participació impulsant un 
urbanisme inclusiu, participatiu 
i sostenible, que prioritzi 
les necessitats del veïnat i 
proporcioni accés a espais 
públics i zones verdes segures 
i accessibles. La millora de la 
via pública i els espais verds, la 
transformació de l’N-II, els camins 
escolars, i el nou pla especial del 

mobilitat sostenible que prioritzi 
els desplaçaments a peu. Algunes 
de les actuacions previstes són 
els nous eixos de vianants al 
municipi, el foment de l’ús del 
transport públic, i la millora i 
ampliació del servei municipal de 
transport urbà.

11. Pensar i desenvolupar la 
vila amb la participació i el 
compromís cívic dels masnovins 
i masnovines a través de la 
posada en marxa de més i millors 
mecanismes per a la participació 
i la corresponsabilització de la 
ciutadania en la gestió dels afers 
locals. Es preveuen uns premis de 
reconeixement de les entitats i 
l’associacionisme, la rehabilitació 
de l’edifici dels Masovers com a 
equipament cívic o els pressupostos 
participatius, que estan a punt 
d’engegar, entre d’altres.

12. Impulsar una administració 
intel·ligent, oberta, àgil, eficient 
i de qualitat, simplificant-la 
amb la voluntat de fer-la més 
propera i entenedora. S’ha previst 
replantejar la gestió dels serveis 
públics locals, tenint en compte 
els interessos de la comunitat 
i procurant la col·laboració i la 
definició d’estratègies comunes 
d’acció amb els municipis de 
l’entorn. Dins d’aquest àmbit 
s’engloben iniciatives com el Pla 
director de seguretat del municipi, 
un nou model de gestió de la 
neteja viària i de la recollida de 
residus, un nou sistema de gestió 
del servei d’abastament d’aigua 
potable, WiFi gratuït, les cartes de 
serveis o la reforma horària.

> Calendarització
El PAM es concep com un pla 
estratègic que cal anar concretant 
i monitoritzant a mesura que es 
va materialitzant. En funció del 
seguiment anual que s’anirà fent 
poden ser necessaris ajustaments en 
les actuacions i el calendari previst. 

  Seguiu-ne les actualizacions 
  a www.elmasnou.cat

 COMPOSICIÓ DEL PAM

Es compon de 12 objectius 
estratègics, que agrupen  
80 compromisos i es 
despleguen en 266 actuacions 
previstes temporitzades i 
pressupostades

  Aquests són els 12 objectius estratègics del Pla d’actuació municipal. CRISTINA BELLES
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CULTURA

Bells paisatges, ric patrimoni 
artístic, grans vins, bona 
música i ciutats importants 

com Florència fan de la Toscana 
un lloc agradable de conèixer i 
visitar. La Biblioteca del Masnou i 
l’Associació UNESCO han elaborat 
un grapat d’activitats i propostes 
relacionades amb aquesta regió 
italiana per gaudir-ne al llarg 
d’aquest any 2020. 

El projecte “Descobrim un país”, 
que també pretén dinamitzar 
el fons de turisme i viatges de 
la Biblioteca, assoleix la tercera 
edició després d’haver aprofundit 
en Alemanya (2018) i el Marroc 
(2019). Més d’una desena 
d’activitats culturals i turístiques 
donaran a conèixer aquesta regió 
del centre d’Itàlia amb tot detall 
i, tal com s’ha fet en les ocasions 
anteriors, la iniciativa preveu cloure 
el cicle amb un viatge a la zona.

PROGRAMACIÓ

DIMECRES 12 DE FEBRER, 
a les 18.30 h 
Presentació de “Descobrim...  
la Toscana”
Una aproximació a la bellíssima 
regió de la Toscana a través de la 
seva història i la seva cultura. 

A càrrec de Gisa Mohr.
Lloc: Biblioteca Joan Coromines 
 
DILLUNS 2 DE MARÇ,  
a les 18.30 h 
Tast DO Alella-DO Toscana
En aquesta experiència descobrireu 
les diferències i semblances entre 
aquestes dues regions vitivinícoles. 
A càrrec d’Arnau Marco. Cal 
inscripció prèvia.
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

DIJOUS 5 DE MARÇ,  
a les 18.30 h 
Rutes per la Toscana 
Camins i rutes per conèixer 
l’excepcionalitat de la bellesa 
paisatgística i cultural d’aquesta 
regió. A càrrec de Gisa Mohr.
Lloc: Biblioteca Joan Coromines 
 
DIJOUS 16 D’ABRIL, 
a les 18.30 h 
Tertúlia literària
La larga vida de Marianna Ucria, 
de Dacia Maraini.  
A càrrec de Fina Llorca.
Lloc: Biblioteca Joan Coromines 
 
DIMECRES 27 DE MAIG, 
a les 18.30 h 
L’art en la Florència dels Mèdici
A partir de la cúpula del Duomo, 
El naixement de Venus, de Botticelli, 

o El David, de Miquel Àngel, 
descobrirem l’art del Renaixement. 
A càrrec de Josep Bracons. 
Lloc: Biblioteca Joan Coromines
 
DISSABTE 6 DE JUNY, a les 11 h 
L’Hora del Conte en italià
Pinocchio, una història 
entranyable per fer somiar petits 
i grans. A càrrec de Greta Giuliani 
Pericot i Gal·la Pericot Mohr.
Lloc: Sala infantil de la Biblioteca
 
DIMECRES 30 DE SETEMBRE,  
a les 18.30 h 
Da Cecco a Benni: Poesie, 
poesiole, canzoni e canzonacce
Poesia i música toscana. Recital 
de cançons, acompanyat de 
guitarres en directe, que es 
podran seguir traduïdes a través 
d’una projecció audiovisual. A 
càrrec de Guido i Milo Ramellini.
Lloc: Biblioteca Joan Coromines
 
DIVENDRES 23 D’OCTUBRE,  
a les 18.30 h 
Un passeig per la música  
de la Toscana
Xerrada i audició d’autors toscans: 
Geminiani, Barsanti, Boccherini, 
Alfredo Catalani i Giacomo 
Puccini. A càrrec de Joan Vives. 
Lloc: Biblioteca Joan Coromines. 
Entrada lliure.

Enamorar-se de la Toscana des del Masnou 
La tercera edició de “Descobrim un país” aposta per aquesta regió d’Itàlia

Aquesta programació 
resta subjecta a possibles 
modificacions. Confirmeu la 
informació amb antelació. 

Inscripcions i informació a la 
Biblioteca. Telèfon: 93 557 18 
88. A/e: b.masnou.jc@diba.cat

 DIVENDRES 20 DE NOVEMBRE, 
a les 17.30 h 
Cinefòrum
Es projectarà i es comentarà la 
pel·lícula Belleza robada, dirigida 
per Bernardo Bertolucci. A càrrec 
d’Enric Ros.
Lloc: Biblioteca Joan Coromines
 
DIMECRES 2 DE DESEMBRE, 
a les 18.30 h 
Pictofonia, Leonardo da Vinci
Espectacle audiovisual musical. 
Projeccions i música renaixentista 
cantada per la soprano Cèlia Prats. 
A càrrec de l’artista Cori Mercadé.
Lloc: Sala Joan Comellas  
(Edifici Centre) 
 
TARDOR 2020 
Escapada a la Toscana
Viatge organitzat per l’Associació 
UNESCO El Masnou. Informeu-
vos-en a la Biblioteca. 
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CULTURA

L’acte de signatura de 
la donació del llegat 
bibliogràfic de Juan 

Antonio Masoliver va tenir lloc 
el divendres 7 de febrer a la 
sala de plens de l’Ajuntament 
del Masnou. Allà, l’escriptor i 
crític masnoví, acompanyat per 
l’alcalde del Masnou, Jaume 
Oliveras, i per l’escriptor Antoni 
G. Porta, també va presentar el 
seu últim llibre, Desde mi celda. 
Memorias (Ed. Acantilado, 2019).

Amb el nom Fons Masoliver, el 
llegat documental i personal 
generat comprèn un volum 
aproximat d’un miler d’obres, 
entre les quals destaca una 
important col·lecció de la 
producció d’autors amb un paper 
rellevant en la literatura de la 
postguerra, obres utilitzades per 
a l’estudi personal de l’autor amb 
anotacions i dedicatòries, articles, 
correspondència amb altres 
escriptors i un fons audiovisual.

Atesa la qualitat literària, 
informativa i cultural del conjunt 
de documents del fons reunit per 
l’autor, l’Ajuntament del Masnou 
en serà el responsable a través 
del seu ingrés i conservació a la 
Biblioteca Pública Joan Coromines 
i l’Arxiu Municipal del Masnou. 
La donació permetrà custodiar i 
tractar tècnicament la col·lecció, 
identificar-ne els documents i 
posar-los a disposició del públic. 
Es compleix així la voluntat de 
Masoliver Ródenas d’afavorir la 
funció social d’aquest fons, tot 
contribuint a preservar-lo i fer-ne 
difusió.  L’adequació d’aquest fons 
està previst fer-se el 2020.

L’acte amb què es va fer 
públicament la cessió del fons 
també va comptar amb una 

conversa entre Masoliver i Porta 
que va servir per conèixer un nou 
capítol de l’univers artístic de 
l’autor: Desde mi celda. Memorias. 

Durant la conversa, es van donar 
algunes pinzellades d’una de les 
veus més irreverents dels segles 
XX i XXI al municipi, des de la 
seva faceta més personal fins a 
la de crític i autor d’obres que 
ubiquen el Masnou com a territori 
literari per a un conjunt ampli de 
lectors de tot el món. Així ho va 
reconèixer l’alcalde quan va dir a 
l’autor que “aquest llibre no deixa 

indiferent; és un recorregut vital 
des del Masnou fins al Masnou 
passant per molts llocs del món 
que han omplert la teva vida”.

En la seva bibliografia s’hi 
reflecteix una reinterpretació 
històrica del municipi a partir 

d’elements característics i 
clarament identificables de la 
vila, i crea així un entorn literari i 
un imaginari propis. Per aquest 
motiu, a l’abril del 2019 es va 
crear el recorregut els “Ulls de 
la memòria del Masnou”, una 
ruta literària pels indrets del 
poble que han esdevingut 
una referència geogràfica i 
espacial clau en l’obra narrativa 
i en la poesia de Juan Antonio 
Masoliver Ródenas. Una nova 
ruta d’aquest itinerari va 
tenir lloc dos dies més tard, el 
diumenge 9 de febrer. 

Juan Antonio Masoliver dona part del seu llegat 
bibliogràfic a l’Ajuntament
L’escriptor i crític masnoví també va presentar, al Masnou, el seu darrer llibre 

 L’acte de signatura del Fons Masoliver va incloure la presentació de l’últim llibre de l’autor. RAMON BOADELLA

  Veí del Masnou, el municipi té especial protagonisme en la 
seva obra. RAMON BOADELLA   Conversa entre Masoliver, Oliveras i Porta. RAMON BOADELLA

 MEMÒRIES

A ‘Des de mi celda. Memorias’, 
Masoliver fa un repàs de la 
seva prolífica vida 
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INFÀNCIA

El 30 de gener, alumnes, 
escoles i instituts del Masnou 
van fer diverses activitats 

per commemorar el Dia Escolar 
de la No-violència i la Pau. La 
plaça Nova de les Dones del Tèxtil 
va esdevenir l’epicentre de la 
celebració. L’alumnat va exposar-hi 
missatges i diversos elements per 
conscienciar sobre la importància 
del dret a la pau i com l’educació 
afavoreix aquest dret.

D’una banda, van fer unes 
bafarades amb paraules 
relacionades amb l’entesa en 
la comunicació. Expressions 
com “t’entenc”, “et comprenc”, 
“t’escolto”..., amb grafies i llengües 
diferents. Aquestes bafarades es 
van col·locar a la part vertical dels 
graons de les escales situades a 

la plaça. De l’altra, al terra de l’espai 
públic s’hi va col·locar una instal·lació 
que buscava reflexionar al voltant 
de la fragilitat, amb unes capses de 
cartró en què cada alumne de l'Escola 
Ocata havia compartit un o diversos 
pensaments.

També es va crear una instal·lació 
artística al Mercat Municipal. Es 
tractava d’una reflexió personal de 
l’alumnat sobre el que li evocaven 
els conceptes cel i pluja. Ho van 
fer introduint en uns pots de vidre 
una làmina amb imatges que 
havien confeccionat. Aquests pots 
es van exposar en una parada 
actualment buida.

A més, a la tarda, l’Escola Municipal 
de Música del Masnou (EMUMM) va 
oferir un concert a la plaça. 

Pau, cultura i amor 
El escolars celebren el Dia de la No-violència i la Pau

  La plaça Nova de les Dones del Tèxtil va ser l’escenari de la celebració.  
RAMON BOADELLA

SERVEI FARMACÈUTIC DE GUÀRDIES DEL MASNOU

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

1
AYMAR

2
VIAMAR

3
OCATA

4
RIERA

5
FÀBREGAS

6
AYMAR

7
DOMÍNGUEZ

8
DOMÍNGUEZ

9
RIERA

10
FÀBREGAS

11
VIAMAR

12
AYMAR

13
14

OCATA
15

OCATA

16
FÀBREGAS

17
VIAMAR

18
DOMÍNGUEZ

19
AYMAR

20
OCATA

21
RIERA

22
RIERA

23
VIAMAR

24
DOMÍNGUEZ

25
AYMAR

26
OCATA

27
RIERA

28
FÀBREGAS

29
FÀBREGAS

30
DOMÍNGUEZ

31
AYMAR

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

1
OCATA

2
OCATA

3
FÀBREGAS

4
VIAMAR

5
DOMÍNGUEZ

6
AYMAR

7
OCATA

8
RIERA

9
RIERA

10
VIAMAR

11
DOMÍNGUEZ

12
AYMAR

13
OCATA

14
RIERA

15
FÀBREGAS

16
FÀBREGAS

17
DOMÍNGUEZ

18
AYMAR

19
OCATA

20
RIERA

21
FÀBREGAS

22
VIAMAR

23
VIAMAR

24
OCATA

25
RIERA

26
FÀBREGAS

27
VIAMAR

28
DOMÍNGUEZ

29
AYMAR

MARÇ

FEBRER

OAC
CAMPANYES EN MARXA A L’OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA 

•  Sol·licituds de bonificació d’escombraries 2020. Fins al 28 de febrer.
•  Sol·licitud d’ajuts IBI 2019. Fins al 21 de febrer.
•  Sol·licitud d’ajuts municipals de lloguer. Fins al 21 de febrer.
•  Ajut municipal a joves estudiants per al transport per al curs 2019-2020. 

Del 2 al 23 de març.
•  Renovació del DNI al Masnou durant el mes de març. Cal demanar cita 

prèvia a partir del 10 de març a l’OAC (c. de Roger de Flor, 23), a partir 
de les 8.30 h. Renovacions: 16 de març al Casal de la Gent Gran de Can 
Malet (ptge. de Marià Rossell, 11) de 9 a 12.30 h. Recollides: 20 de març 
al mateix equipament.

EL MASNOU VIU    FEBRER 2020 21





PUNT DE TROBADA

El setembre de 2009, l’Escola 
Municipal de Música del 
Masnou (EMUMM) va 

començar amb una trentena 
d’alumnes i quatre docents amb 
seu a l’Institut Mediterrània. Un 
parell d’anys després es va traslladar 
a l’Escola Ferrer i Guàrdia i entre 
els anys 2011 i 2016 es va produir 
un gran creixement, amb més de 
140 alumnes matriculats. Aquest 
increment d’usuaris va posar de 
manifest que l’escola necessitava 
seu pròpia, i ara fa tres cursos es va 
traslladar a la seva ubicació actual, 
a la primera planta d’Els Vienesos, 
on s’ha pogut desplegar l’oferta 
educativa amb instruments que 
abans no es podien oferir, com per 
exemple la bateria i la percussió o 
grups com la big band d’adults. Als 
inicis de l’escola bàsicament hi havia 
grups d’alumnes de sensibilització i 
d’iniciació musical, de 3 a 7 anys, i un 
grupet d’alumnes que començaven 
a tocar un instrument. L’escola ha 
anat creixent a poc a poc des de baix 
i ha anat augmentant els grups i 
l’oferta en general. 

Des del primer any s’ha tingut ben 
present que el motor del projecte 
de l’escola són els conjunts vocals 
i instrumentals, i fer música de 
manera vivencial, activa i en grup. 
Un dels objectius més importants 
és fer arribar la música al màxim 
nombre de persones. Per això, a 
poc a poc, l’escola ha anat agafant 
més presència en la vida cultural 
del Masnou, participant en diversos 
actes del municipi, com ara la festa 
de Carnestoltes, tallers amb motiu 
del Dia dels Drets dels Infants, així 
com altres activitats pròpies que 
s’han creat, com el concert Ple 
de Cor, el concert d’hivern o el de 
primavera. A més, els grups de 
l’EMUMM també estan presents 
en actes rellevants del poble, com 
la Festa Major, en què organitzen 
conjuntament amb la Jove 

Orquestra de Cambra el Concert 
de les Seixanta Escales, que ja ha 
esdevingut tota una tradició. 

>  La música es pot viure  
de moltes maneres

Actualment, l’equip humà el formen 
onze persones. Hi ha diversos 
cors, combos, la banda, l’orquestra 
i altres conjunts i grups formats 
per integrants de diverses edats i 
interessos. Un dels pilars de l’escola 
des de l’inici és l’alta formació 
pedagògica i musical dels docents 
i la seva visió de l’educació musical: 
una educació del segle xxi per a 
persones del segle xxi, concebent 
l’educació com un procés al llarg 
de tota la vida, des del mateix 
naixement. Aquesta idea es fa 
palesa en el dia a dia de l’escola, i 
s’estructura dins l’oferta educativa, 
que inclou programes tant de 
llarga com de curta durada, i que 
ofereix tallers d’entre quatre i vuit 
sessions adreçats a edats i interessos 
diversos, com el de Música en 
família, per a famílies amb nadons 
de 0 a 3 anys, o altres tallers adreçats 
a adolescents i adults que no tenen 
l’interès o el temps d’assistir a classe 
regularment, però sí puntualment. 

Una altra línia que s’està començant 
a desenvolupar és el projecte Música 
i Comunitat, que es du a terme 
dins l’horari lectiu dels diferents 
centres educatius. Aquest projecte 
té la finalitat de democratitzar 
la pràctica musical i fer arribar el 
servei d’escola de música al màxim 
nombre de persones, oferint espais 
amb diferents formats en què es 
treballen les competències musicals 
i d’expressió corporal, i valors com 
la cohesió del grup, a través de la 
creativitat i de la pràctica musical 
activa amb instruments, el cos i 
la pròpia veu. També han iniciat 
diversos tallers de curta durada a 
les escoles i instituts, i des de fa tres 
anys treballen d’una manera més 

consolidada amb l’Institut Maremar 
en el projecte Shaking Choir, en el 
qual participen més de 75 alumnes. 
Amb projectes com aquest, 
l’EMUMM no només s’adreça a 
aquelles persones que volen tocar 
un instrument, ja que la música es 
pot fer i viure de moltes maneres.

>  Un poble més artístic,  
musical i sensible 

Consolidar els conjunts 
instrumentals i vocals generant 
projectes educatius motivadors i 
innovadors en l’àmbit pedagògic 
és un dels principals objectius 
de l’EMUMM. També pretenen 
arribar a més persones a mesura 
que creen espais més diversos i 
flexibles i, en un futur proper, volen 
col·laborar, desenvolupar projectes 
i fer més xarxa amb altres centres 
educatius i entitats artístiques 
amb la voluntat de projectar un 
espai artístic transversal que aculli 
diverses disciplines artístiques, en 

L’Escola Municipal de Música del Masnou  
celebra el desè aniversari

Participa en la festa concert 
del desè aniversari 

El 18 de juny, l’EMUMM 
celebrarà el desè curs i convida 
tothom a participar en una 
festa concert d’aniversari. 
Aquest dia, hi haurà una 
rua musical participativa i 
una festa concert en què 
participaran alumnat i famílies. 
La idea és que sigui una festa 
del poble, i l’equip docent 
té la intenció de col·laborar 
amb altres centres educatius 
i entitats, i també convidar 
músics del poble i exalumnes 
per interpretar una gran 
cançó participativa i celebrar 
plegats l’aniversari. Seguiu el 
web www.emumm.cat, on es 
penjaran les partitures per a 
diferents nivells i instruments, 
i el dia de l’assaig per a tothom 
qui hi vulgui participar. 

 VARIETAT 

Hi ha diversos cors, combos, 
la banda, l’orquestra i altres 
conjunts i grups formats per 
integrants de diverses edats  
i interessos

  Habitualment, l’escola participa en diversos actes del municipi. RAMON BOADELLA

la línia dels actuals centres de les 
arts en què s’estan reconvertint 
algunes escoles de música i dansa. 
En aquest sentit, l’escola ja està 
contribuint a tenir un poble més 
artístic, musical i sensible, i tenen la 
voluntat que encara ho sigui més. 
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Anna Carreres, 
cap del servei d’Urgències de l’Hospital Germans Trias i Pujol 

Trenta anys en el món de les urgències donen 
per a molt. Pionera en l’aplicació d’un model 
d’urgències hospitalàries a Catalunya i una de les 
professionals sanitàries de referència en aquesta 
matèria en l’àmbit estatal, la Dra. Carreres 
insisteix que el mèrit no és només seu, sinó de tot 
l’equip que l’envolta.

Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la UB, 
metgessa especialista en pneumologia per 
la mateixa universitat i doctora en Medicina i 
Cirurgia per la UAB, al llarg de la seva carrera 
professional a l’Hospital Germans Trias i Pujol 
(Can Ruti) de Badalona ha ocupat diferents 
càrrecs, gairebé sempre lligats a l’activitat 
d’urgències. 

Forma part de diversos comitès i comissions 
d’experts sobre temes assistencials i d’urgències 
en organismes com l’Institut Català de la Salut 
(ICS) i el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona 
i, al Masnou, és membre de la recentment 
constituïda Taula de Salut Comunitària. Ha estat 
directora i coautora del Manual d’urgències i, 
a més a més, és autora de diversos articles en 
revistes mèdiques. La clau d’arribar a tot, diu, és 
planificar, però potser també rau en el fet que en 
té prou de dormir cinc hores diàries per llevar-se 
cada matí renovada.

 MIREIA CUXART

Quan i com va començar 
en el món de les urgències 
sanitàries?
Entro a formar-me a l’Hospital 
Germans Trias i Pujol l’any 1988, 
com a resident de pneumologia 
i, en acabar la residència, l’any 
1992, em proposen una plaça 
de nova creació a Urgències, 
quan encara no hi havia cap 
estructura professional com ara, 
per muntar la Unitat de Curta 
Estada (zona d’hospitalització 
on els malats estan pocs dies), 
depenent d’Urgències. Ens vam 
posar a treballar sobre el no-res, 
tot estava per fer. Vam crear el 
Curs d’urgències per als residents 
i el Manual d’urgències (l’únic 
íntegrament en català i que encara 
anem editant cada tres anys). Tot, 

amb la idea d’homogeneïtzar els 
criteris d’actuació. Fins aleshores, 
els residents anàvem a les guàrdies 
amb una motxilla plena de 
protocols d’allà on t’havies format. 

La primera vegada que em van 
oferir ser cap d’Urgències va ser 
l’any 1996 i ho vaig ser durant dos 
anys. L’any 1998, amb 36 anys, em 
van oferir la direcció mèdica de 
l’hospital, càrrec que vaig ocupar 
fins al 2005, quan vaig tornar a la 
plaça de cap d’Urgències fins ara. 

I què és el que més l’ha aferrada 
a continuar-hi?
Estic molt satisfeta, perquè he 
aconseguit crear un veritable  
equip. L’atenció urgent és una de 
les més gratificants que podem 

fer els metges. A Urgències 
salvem vides.

Una de les coses més importants 
a les quals m’he dedicat tots 
aquests anys és a deslligar la idea 
que Urgències sempre és un caos. 
És un tòpic. Si tens un registre 
de la teva activitat, les urgències 
són planificables. Jo parlo del 
programat anònim, és a dir, sé 
quants malalts hi haurà; l’únic 
que no sé, a diferència d’una visita 
programada, és com es diuen.

En aquest hospital,  sabem que 
cada dia hi ha 400 urgències i 
de quina àrea són cadascuna. 
No sé qui vindrà, però sé 
quantes persones vindran i per 
quin motiu. Si també conec el 

percentatge d’ingrés (que és d’un 
10%), sé que cada dia necessitaré 
40 llits. Per tant, hem de tenir els 
recursos humans, l’estructura i 
els circuits necessaris per estar 
preparats. A més, a Urgències 
s’han de prendre decisions 
ràpides; així doncs, necessitem 
tenir pautes d’assistència 
homogènies i molt ben definides 
per actuar amb celeritat. 

El triatge ha de ser clau. Quan 
arriba un pacient, quin és el 
procés que se segueix?  
Un  4% dels malats són gravíssims, 
però la resta no. Tenim un sistema 
de classificació homologat en 
l’àmbit europeu en què s’apliquen 
uns algoritmes que et permeten 
classificar el malat des del nivell 

“L’atenció urgent és una 

de les més gratificants 

que podem fer els 

metges; a Urgències 

salvem vides”
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ENTREVISTA

1 fins al 5 per prioritzar l’atenció 
amb independència de l’ordre 
d’arribada. El nivell 1 és aquell que 
has d’atendre immediatament 
(aturada cardiorespiratòria, 
politraumatisme greu...); el nivell 
2 és una atenció preferent (infart, 
ictus, sèpsia...); el nivell 3 és una 
urgència, però no de risc vital, i 
els nivells 4 i 5 (que representen 
un 46% de les urgències diàries), 
en teoria, haurien d’anar tots als 
dispositius d’atenció urgent de 
l’atenció primària. 

El Pla nacional d’urgències de 
Catalunya (PLANUC) estableix 
l’atenció primària com a peça clau 
en la resolució de les urgències 
de baixa i mitjana complexitat i 
defineix els criteris d’ordenació 
dels dispositius d’atenció urgent 
i continuada de l’àmbit d’atenció 
primària. És a dir, als malalts del 
nivell 4 i 5 se’ls  hauria d’atendre 
al centre d’urgències d’atenció 
primària (CUAP), ja que són 
centres que obren les 24 hores, 
tots els dies de l’any, i a més a més, 
poden fer analítiques, radiografies 
i electrocardiogrames. Aquest és 
l’objectiu fonamental del 2020: 
ara que en tenim un a Badalona, 
cal un canvi d’hàbits de la 
població.

La població en general, 
sabem utilitzar les urgències 
hospitalàries? 
Fem un sobreús de les urgències. 
Fa molt temps que donem un 
missatge a la població alarmista 
i la gent ha perdut l’autocura. El 
que satura les urgències són els 
nivells 4 i 5, perquè els nivells 1, 2 i 
3 són la nostra raó de ser. 
Hi ha un increment notable de 
malalts d’edat avançada i amb 
uns requeriments d’ingrés que no 
tenim ben resolts. Ara estem fent 
un estudi dels pacients derivats 
des de les residències de gent 
gran per veure quins trasllats són 
evitables. 

També, la sinergia entre pobresa 
i malaltia és tremenda. Una part 
considerable de les persones que 
venen a Urgències, si tinguessin 
un millor suport familiar i 
econòmic, no vindrien. 

Què es necessita perquè les 
urgències funcionin de manera 
àgil i eficient? 
L’àrea mèdica d’Urgències 
d’aquest hospital està formada 
per 22 persones, que després 
es multiplica si hi incorpores la 
resta de personal que hi treballa, 
i és un dels serveis més grans de 
l’hospital. Treballem per gestió de 
processos, que vol dir que ho fem 
transversalment. De tal manera 
que, agafes un procés i, des que 
comença fins que acaba, el fil 
conductor és el pacient. És una 
metodologia de treball en què es 
tracta de veure quin valor afegit 
aportes en cada pas que fas. És 
importantíssim que tots estiguem 
coordinats i que cadascú aporti 
un valor afegit.

A Urgències, si tens ben 
dimensionada l’estructura, 
els recursos necessaris —
fonamentalment els humans i 
tecnològics—, i si hi afegeixes 
que t’organitzes bé, no hauries 
de tenir més estrès que en una 
altra feina. Sempre pot haver-hi 
pics puntuals, quan se sobrepassa 
la mitjana habitual, però això ja 
és intrínsec a la nostra feina i per 
això tenim plans especials, com 
el d’hivern, en què tenim reforços 
de personal i de drenatge. 

És, doncs, fonamental que la 
resta de l’Hospital no visqui 
d’esquenes a Urgències.
La coordinació intrahospitalària 
és bàsica: si Urgències funciona, 
l’Hospital funciona. I viceversa. 
La planificació hospitalària 
ha de tenir en compte les 
necessitats programades i les 
urgents. Per poder fer això, la 
direcció de l’hospital hi ha d’estar 
absolutament implicada. 

També ha ideat la figura del 
facilitador o facilitadora. Quina 
és la seva tasca?
És un professional que conviu 
amb nosaltres i s’encarrega de 
donar la informació paramèdica. 
Quan nosaltres estem pel 
malalt no podem estar per la 
família i aquesta persona fa 
l’acompanyament que el metge, 
perquè està atenent el pacient, 

no pot fer. També té d’altres 
funcions, com anticipar-se al 
conflicte o resoldre determinats 
dubtes de pacients que estan 
esperant ser atesos. El primer any 
que vam posar aquesta figura, les 
reclamacions van baixar un 50% i, 
actualment, de 150.000 urgències 
l’any, tenim 67 reclamacions.

Quins reptes de futur creu que 
s’han de plantejar a Urgències?
El primer repte és encarar la 
derivació inversa amb  una 
garantia d’èxit, fent partícip 
la persona usuària perquè el 
sistema sigui sostenible. Un altre 
és el triatge avançat. Infermeria 
ha de fer un pas endavant. Hem 
de ser capaços d’establir una 
sèrie d’afeccions prevalents i de 
baixa complexitat que pugui 
resoldre des d’un principi fins a 
un final un infermer o infermera. 
Altres reptes serien aconseguir 
l’absoluta coordinació amb la 
resta d’hospitals i implantar d’una 
vegada per totes l’especialitat MIR 
(metge intern resident) d’Urgències 
i Emergències. És en 18 països, 
els més punters del món, i és 
imprescindible, perquè cap de les 
especialitats existents no té el focus 
posat específicament en l’atenció 
urgent. 

L’any passat va ser distingida 
per la Generalitat de Catalunya 
amb la medalla Josep Trueta 
al mèrit sanitari. Què va 
suposar per a vostè aquest 
reconeixement? 
Per a mi és un premi col·lectiu. 
Un reconeixement a un treball i 
un esforç d’un equip que té un 
grau molt elevat de compromís, 
implicació i sentit de pertinença 
al servei. 

Sempre es parla d’urgències com 
d’un lloc on ningú no vol treballar 

i jo ho plantejo totalment al 
contrari. Ha estat una feina 
de molts anys que ha buscat, 
fonamentalment prestigiar i 
millorar l’atenció urgent. 

En aquests trenta anys, deu 
haver vist tants casos...
L’any passat, va venir un senyor 
de gairebé noranta anys amb un 
intent d’autòlisi. Es va clavar un 
ganivet perniler que li sortia per 
l’esquena. Va arribar parlant, li 
veies l’empunyadura del ganivet 
al davant i la punta li sortia pel 
darrere. Va tenir la sort que no es 
va lesionar res, només un petit 
pneumotòrax. Un altre, un noi jove 
que va venir amb un tipus de serra 
radial clavada al coll. S’ho havia 
fet accidentalment, treballant, i 
li havia afectat la jugular. Li vam 
salvar la vida. També vam tenir 
molta feina durant l’incendi que 
va haver-hi a l’hospital fa anys, 
però ens en vam sortir. N’hi ha per 
escriure un llibre!

Quina és la seva vinculació amb 
el Masnou?
Visc al Masnou des de l’any 1997 
però vinc del Prat del Llobregat, 
soc “pota blava”. Quan vaig 
començar a treballar a l’Hospital 
com a cap d’Urgències vaig 
pensar que segurament el meu 
futur professional era aquí, i vaig 
decidir mudar-m'hi, per proximitat 
al lloc de feina. També hi viuen els 
dos caps clínics d’Urgències, en 
Pere Tudela i l’Antònia Segura. I és 
que les meves amistats que vivien 
al Masnou em deien meravelles 
del poble i la veritat és que ho 
corroboro. Jo sempre dic que 
viure al Masnou és estar mig de 
vacances. 

“Alguns miren les coses com 
són i es pregunten per què. Jo 
prefereixo mirar les coses com 
podrien ser, i preguntar-me per 
què no”. Aquesta frase de B. Shaw 
defineix la meva filosofia de vida 
i és per això que també participo 
en molts projectes, com el de 
la Taula de Salut Comunitària 
del Masnou. M’engresca la idea 
de generar idees en l’àmbit 
municipal per millorar temes de 
salut al poble. 

“Fa molt temps que 
donem un missatge a 
la població alarmista 
i la gent ha perdut 
l’autocura”
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ENTREVISTATRIBUNA POLÍTICA

Com és habitual, aquesta secció ofereix l’opinió dels diversos grups municipals
que formen el consistori. Als sis grups municipals se'ls dedica el mateix espai 
i se’ls demana un text amb les mateixes característiques. Aquí es publica el que cada portaveu 
municipal ha fet arribar al Departament de Comunicació.

Sílvia Folch
Portaveu del Grup 
Municipal d'ERC-AM

Neus Villarrubia 
Portaveu del Grup 
Municipal de Fem 
Masnou

Ernest Suñé
Portaveu del  
Grup Municipal  
del PSC-CP

Glòria, un nou avís del canvi climàtic
Comencem el mes de febrer amb una 
façana litoral força diferent de com va 
començar l’any. Durant la tercera setmana 
de gener, tant el nostre municipi com 
bona part del territori català van patir 
els efectes devastadors del temporal 
Glòria, marcat per ventades i pluges 
excepcionals. 

Són molts els experts que posen de 
manifest que aquest tipus de tempestes, 
cada cop més freqüents, són clars 

símptomes del canvi climàtic i que les 
condicions meteorològiques s’estan 
extremant. Per això, des del Govern d’ERC 
tenim els compromisos, recollits al PAM, 
de desenvolupar un pla local d’adaptació i 
mitigació del canvi climàtic i impulsar una 
Agenda 2030 per al desenvolupament 
sostenible. 

El Masnou ha sofert nombrosos danys 
(arbres i branques caiguts a la via pública 
i als parcs; senyals tombats; caiguda 
del cablejat elèctric, murs i objectes; 
incidències en l’enllumenat públic i 
en semàfors…). Però la pitjor part se 
l’ha emportada la platja i el passeig 
Marítim: rieres col·lapsades de sorra, la 
platja amb multitud de residus i restes 
provinents del mar, mobiliari trencat, 
arbres caiguts, descalçament del passeig 
Marítim, enfonsament i esquerdes 

a l’escullera, afectacions als serveis 
d’aigua i electricitat, trencament de les 
plataformes de fusta, afectacions als 
passos soterrats, trencament de vidres 
del pas del carrer del Brasil... El total dels 
danys es xifra en 1,4 milions d’euros, 
pels quals ja hem reclamat ajuts a altres 
administracions. 

Als danys materials cal afegir-hi els 
danys inquantificables provocats pels 
problemes de mobilitat per l’aturada de 
la circulació dels trens de rodalies R1, 
sense que Adif posés cap altre mitjà de 
transport terrestre alternatiu. Aquest 
darrer fet posa novament de manifest, 
tal com va remarcar l’alcalde en la petició 
de reunió urgent adreçada al director 
general de Transport i Mobilitat, que 
el servei de Rodalies és deficitari, amb 
incidències constants, i que cal una 

solució digna als problemes de mobilitat 
dels masnovins i masnovines. Alhora, des 
del Govern municipal ens comprometem 
a impulsar millores en l’autobús urbà i 
altres fórmules de mobilitat sostenible. 

Durant els quatre dies del temporal, 
la policia local va atendre més de cent 
serveis provocats per incidències 
meteorològiques, i van activar personal 
de Manteniment i de Protecció Civil. I des 
dels dies immediatament posteriors al 
temporal ja s’està treballant per restablir 
la normalitat del nostre municipi, feina 
a la qual us heu afegit nombrosos 
masnovins i masnovines que heu 
col·laborat especialment en les tasques 
de neteja de la platja. A tots vosaltres, 
personal de l’Ajuntament, i als ciutadans 
i ciutadanes, us agraïm el vostre esforç i 
dedicació.

Rodalies

El servei de Rodalies no funciona bé. I 
no és només una qüestió puntual del 
temporal que vam patir dies enrere i que va 
impossibilitat el funcionament normal de 
RENFE, que també. 

El servei de Rodalies va ser traspassat a 
la Generalitat l’1 de gener de 2010. És un 
servei que ha patit una gran davallada 
de la qualitat i que té moltes mancances 
des de fa molts anys, però especialment 

des del traspàs de la competència ara fa ja 
deu anys. Des d’aquesta data, del Govern 
de la Generalitat depèn la gestió dels 
trens (horaris, freqüència de pas, tarifes i 
informació als usuaris) i de tot el personal.

Des del 2010, el canvi més gran que hi 
ha hagut en el servei és que les línies, en 
comptes de ser identificades amb una C de 
Cercanías, duen una R de Rodalies. Aquesta 
ha estat la gran aportació que ha fet el 
Govern de Catalunya al servei de transport 
públic més utilitzat.

El cúmul de despropòsits del servei de 
Rodalies que presta la Generalitat podria 
resumir-se en un fet succeït el 19 de 
gener passat quan un maquinista va fer 
baixar el passatge —moltes persones del 
Masnou— perquè havia excedit les hores 
de conducció.

Reiterem: Tot el que té a veure amb horaris, 
freqüència de pas, tarifes i informació als 
usuaris i el personal de Rodalies depèn del 
Govern català. Depèn d’ERC i JxCAT; de 
JxCAT i ERC. Tanto monta monta tanto.

Cert és que des de la Generalitat es reclamen 
inversions pendents tant per a renovació i 
millora de les infraestructures com en trens, 
però també és cert que els pressupostos de 
l’Estat no aprovats el mandat passat duien 
1.600 milions d’euros per a Rodalies i els 
partits que avui governen Catalunya no els 
van voler. Desitgem i esperem que els que es 
presentin ara incrementin aquesta xifra i sí 
que puguin ser aprovats.

Però el que destaca la notícia és la mala 
praxi de la Generalitat, l’abús en les 
retallades dels serveis públics i la manca de 
sensibilitat amb els seus treballadors: excés 

d’hores de treball, manca de coordinació i 
un abandonament total que, com sempre, 
acabem pagant els usuaris. 

No hi ha dret. 

El Govern de la Generalitat d’ERC i JxCAT 
no només ha destrossat la convivència a 
Catalunya, també ha destrossat tots els 
serveis públics. El pitjor enemic dels servis 
públics són les polítiques de la dreta, les 
polítiques que ha aplicat el Govern de la 
Generalitat amb JxCAT i ERC.

Exigim que des del Govern del Masnou, i 
en defensa del tota la ciutadania així com 
dels serveis públics, es presenti una queixa 
davant la Generalitat, presentin una queixa 
davant els seus partits.

Defensin els interessos del Masnou ja!

Les persones al centre

Començarem fent una mica de pedagogia 
d’algunes coses que les persones noves 
a la institució hem anat aprenent. Abans 
del Ple se celebren tres comissions 
informatives, reunions prèvies en què 
el Govern informa l’oposició de la seva 
acció de govern. Com us dèiem, hi ha tres 
comissions: Territori, Serveis Generals, i 
Comunitat i Persones.

Educació, acció social, salut o gent gran, 
entre d’altres, són assumptes que s’haurien 
de tractar a la Comissió de Comunitat i 
Persones. Quan un llegeix el programa 
d’Esquerra Republicana o fa una ullada al 
recentment aprovat Pla d’acció municipal, 
podria arribar a pensar que les polítiques 
socials i comunitàries són una prioritat per 
a aquest Govern i que, per tant, aquesta 
Comissió no para de treballar. Doncs 
sabeu quant de temps fa que el Govern 
no porta res a la Comissió de Comunitat 
i Persones? Tres mesos!

L’agenda social la marca l’oposició
Davant d’aquesta desídia hem hagut 
de ser els membres de l’oposició els 

que agafem la iniciativa portant al Ple 
propostes de marcat caràcter social. 
El nostre grup ha estat especialment 
actiu en aquest aspecte i ha aconseguit 
l’aprovació, en aquests tres mesos, de 
quatre propostes prou rellevants: declarar 
el Masnou vila jugable, aprovar un 
protocol contra l’abús sexual infantil, 
crear una taula de convivència o 
impulsar mesures per millorar la vida de 
les persones sense llar. Aquestes dues 
darreres propostes van ser presentades 
conjuntament amb JxCat-Units pel 
Masnou i la CUP respectivament. Mentre el 
Govern només pensa en ciment, nosaltres 
seguim posant la vida de les veïnes i veïns 
al centre de la nostra acció política.

Bus exprés a Barcelona
El temporal Glòria ha deixat al descobert, 
de nou, que el servei de Rodalies no 
funciona i que fan falta alternatives. El 
nostre grup fa mesos que demana al 
Govern que treballi per crear un servei 
d’autobús, que podríem mancomunar 
amb els ja existents a Alella i Teià, que ens 
uneixi de forma directa amb Barcelona. 
Fins al dia d’avui, l’actitud del regidor 
de Mobilitat ha estat negar la realitat i 
tancar-se en banda. Davant d’aquesta 
situació, el nostre grup ja ha presentat 
una moció per crear aquest nou servei 
de bus exprés a Barcelona i esperem 
comptar amb el suport de l’oposició 
per fer rectificar el Govern.
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Meritxell Blanch
Regidora del  
Grup Municipal  
de JxCAT-Units

#PAM
Ja tenim el Pla d’actuació municipal 
(compromisos del Govern 2019-2023), 
que s’inspira en els Objectius de 
desenvolupament sostenible (ODS) de 
les Nacions Unides i que nosaltres vam 
introduir per primer cop en el nostre 
programa electoral. Això ens sembla 
molt convenient, malgrat que no es 
concreta com s’alinearan amb el PAM 

i com es treballarà amb la ciutadania. 
Els ODS marquen fites en qüestions 
socials (pobresa, igualtat, salut, 
educació), ambientals (canvi climàtic, 
energia), econòmiques (ocupació) i de 
bon govern (transparència, retiment 
de comptes), i no només implica els ens 
municipals, sinó que interpel·la tota la 
ciutadania. Volem col·laborar com a 
poble per millorar el nostre futur? O 
pensem que l’alcalde ja se’n sortirà 
tot sol amb el seu instint visionari? 
Realment sabem què és un PAM? 
Nosaltres ens comprometem a fer-lo 
visible i entenedor, així com a fer-ne el 
seguiment acurat en aspectes d’eficiència 
i equitat.
 
#ConselldelaVila
Som conscients que ser un bon alcalde 
costa un gran esforç. Implica encarar-
se amb la complexitat, oferir eines per 

interpretar el que passa a la nostra 
vila, garantir la participació dels que 
estan disposats a millorar la vida de la 
comunitat. I no tothom està interessat en 
els temes públics ni a comprendre’ls. Per 
això, l’espai de participació del Consell 
de la Vila és un bon lloc per fer pedagogia 
en aquest sentit. Però què et semblaria 
anar a una reunió on només t’informen 
i que, quan ho fas saber, es fa notori 
que és un instrument de propaganda 
sense capacitat decisòria? Per què 
continuar perdent-hi el temps quan es 
pot tirar pel dret?, diran alguns. I quan 
ho qüestiones, et responen: “És el que hi 
ha.”  Pensem igual: cal millorar.
 
#PressupostosParticipatius
Felicitem el Govern municipal per 
aquesta iniciativa, que significa 
enriquir la democràcia local i afegir 
participació de forma deliberativa 

i votació en la presa de decisions 
en aquelles inversions proposades. 
Tanmateix, caldrà treballar molt des de 
la consciència i l’ètica. Perquè, si la gent 
s’expressa, però després no se l’escolta 
de debò, i es percep que qui acaba 
controlant la decisió és qui sempre ho 
ha fet, acabarà essent una pantomima. 
 

#RetemComptesAlaCiutadania
Esperem els vostres comentaris a través 
dels nostres canals: 
Whatsapp 632 488 654, 
Facebook/Instagram: juntsxcatmasnou, 
Telegram t.me/unitspelmasnou  i canal 
de Youtube. 
Adreça electrònica:  
jxcatmasnou@elmasnou.cat.

Frans Avilés
Portaveu del Grup 
Municipal de Cs

Inacción del gobierno, problema  
sin resolver

Hace unos meses, la directora de la 
Direcció General d’Atenció a la Infància 
i l’Adolescència del Departament de 

Treball, Afers Socials i Famílies visitó el 
Masnou para intercambiar información 
sobre el centro de “menas” ubicado en 
el antiguo albergue juvenil, así como 
para que la Junta de Portavoces pudiera 
expresarle sus dudas, sugerencias y 
quejas respecto  de cómo se había llevado 
a cabo el proceso de transformación de 
un albergue en un centro de “menas”, sin 
planificación alguna ni recursos para una 
adecuada gestión del centro, así como 
por la masificación del mismo. 

Pues bien, a preguntas de este 
grupo, nos dijo que las directrices del 
departamento que dirige eran hacer 
centros más pequeños y repartidos por 
todo el territorio, y que así se estaba 
haciendo en otros municipios, que habían 
visto reducidos el número de “menas” 
residentes, pues se habían trasladado a 

otros centros o pisos tutelados. Incluso 
algún centro de acogida se había 
cerrado y trasladado a los menores. 
Obviamente, nos dijo que era intención 
de su departamento empezar a reducir el 
número de menores tutelados residentes 
en el albergue, pero a día de hoy, seis 
meses después, el número sigue siendo 
el mismo. Y por mucho que nieguen 
la realidad, ese número sigue siendo 
excesivo pues ni los recursos materiales 
ni los profesionales adscritos son capaces 
de controlar el comportamiento, ya 
no incívico, sino que en algunos casos 
delictivo, que vienen realizando alguno 
de los menores acogidos.

¿Qué más tiene que pasar para que la 
Direcció General d’Atenció a la Infància 
i l’Adolescència entienda que Masnou 
NO puede seguir acogiendo a tantos 

“menas”? Que esperan, ¿lamentar una 
desgracia mayor? 

¿A qué espera nuestro alcalde para exigir 
al conseller de Treball, Afers Socials i 
Famílies, el Sr. Chakir El Homrani, que es 
de su mismo partido, que cumpla con sus 
propias directivas y reduzca a la mitad 
el número de menores tutelados en el 
albergue?

¿Cree el gobierno de Masnou que 
mirando a otro lado, los problemas se 
solucionarán solos?

Nuestro grupo espera y desea que 
nuestro gobierno defienda a los 
ciudadanos en este tema y exija de 
inmediato la reducción del número de 
“menas” alojados en el albergue.
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Podeu seguir l’actualitat municipal a les comunitats 
virtuals de l’Ajuntament i donant-vos d'alta al butlletí 

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

Les fotos
que més
agraden a
les xarxes

Imatges del record Pregunta freqüent

Piulades més vistes

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (20/01/2020)
Atenció: Es tanquen els centres educatius (demà, 21 de 
gener) i es prenen altres mesures preventives a #ElMasnou a 
causa del temporal, que s’intensificarà les properes hores.
Consulteu tota la informació i seguiu els consells 
d’autoprotecció. 

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat  (21/01/2020)
A causa del temporal, avui a #elMasnou:
S’anul·len les activitats infantils programades a la Biblioteca.
Es posposa la sessió informativa per sol·licitar els ajuts al 
pagament de l’IBI i del lloguer.
Abans d’assistir a una activitat, confirmeu que no hagi estat 
cancel·lada. 

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (14/01/2020)
Magnífic episodi de #Carràrius, de @tve_catalunya, sobre la 
història i part del patrimoni d’#ElMasnou.
No us el perdeu! 

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat  (20/01/2020)
Situació d’alerta pel temporal de vent, pluja, neu i mal estat 
de la mar. 
No us acosteu al mar, ni a #ElMasnou ni en cap indret de la 
costa catalana.
Molta precaució i seguiu, si us plau, les recomanacions.

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat  (21/01/2020)
Temporal #Glòria: La policia local d’#ElMasnou registra una 
quarantena d’incidències lleus fins aquest matí.
La caiguda d’un pi, fa poca estona, obliga a tallar el trànsit en 
un tram del c. Pau Casals i desviar el bus C19.

Per què hi ha tantes parades buides al Mercat Municipal? 

Les causes de l’existència de parades buides al Mercat són 
múltiples: des de jubilacions dels titulars fins a canvis o 
cessaments en l’activitat econòmica que ha comportat en 
alguns casos deutes amb l’Administració que cal resoldre 
judicialment, entre d’altres.

Per pal·liar-ho, l’Ajuntament va encarregar l’any 2018 a l’Institut 
de Mercats Municipals de Barcelona una diagnosi del mercat 
per estudiar, entre d’altres aspectes, mesures de dinamització 
per fer-lo créixer i consolidar-lo. Algunes accions que es 
proposaven en les conclusions de l’estudi ja s’estan duent a 
terme, com per exemple, s’ha millorat l’accés i la senyalització 
exterior del Mercat Municipal i s’hi estan programant activitats 
de dinamització per commemorar els 25 anys. Alhora, s’estan 
duent a terme accions per recuperar i tornar a licitar les parades 
tancades, per reobrir noves parades dins el Mercat.

Nens disfressats pel Carnestoltes que es va celebrar a La Calàndria l’any 1916.

Autor desconegut.
Procedència: Arxiu Municipal del Masnou, col·lecció Joaquín Cabezas, 
núm. 13880

Fe d’errades: Al número 117 d’ El Masnou Viu, hi deia que “La 
Companyia La Follia, de La Tal, presenta La llegenda de l’oceà el cap de 
setmana del 22 i 23 de febrer”, quan hi hauria d’haver dit “La Companyia 
La Follia, de La Teatral...”
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AGENDA. Del 14 de febrer al 20 de març

FEBRER
Divendres 14 
19 h 
Lloc: Espai Casinet

Inauguració de l’exposició “Santiago 
Sierra. Presos polítics en l’Espanya 
contemporània”

Fins al 8 de març
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dissabte 15
11 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

L’Hora del Conte: El bruixot  
de l’ungla llarga

A càrrec de la companyia Kekeshuga.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

De 12 a 14 h

Festa de celebració de l’aniversari 
dels 25 anys del Mercat

Es podrà gaudir d’un aperitiu amb 
productes del Mercat acompanyat de 
begudes i refrescs i ambientat amb música.
Ho organitza: Associació de 
Paradistes del Mercat Municipal i 
Ajuntament del Masnou

Diumenge 16
10 h
Lloc: Pistes de Pau Casals

Cercavila de Santa Eulàlia

Cercavila de gegants, gegantons i 
capgrossos amb les escoles del Masnou, 
des de les pistes de Pau Casals fins a la 
plaça de Marcel·lina de Monteys.
Ho organitza: Colla de Geganters del 
Masnou

11 h
Lloc: Plaça de l’Església 

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

En aquesta cursa per equips els 
participants han de superar una sèrie de 
proves relacionades amb el patrimoni.
Cal inscripció prèvia: Oficina de 
Turisme - Casa de Cultura (93 557 18 
34, turisme@elmasnou.cat), Museu 
Municipal de Nàutica del Masnou (93 
557 18 30, museu.nautica@elmasnou.
cat) o www.elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

De 12 a 14 h
Lloc: Pl. d’Ocata

Swing a la plaça d’Ocata 

Ho organitza: Associació Ple de Swing

18 h
Lloc: Espai Escènic Iago Pericot 
Ca n’Humet

La Ventafocs. El musical amb ritme 
dels cinquanta

Recomanat a partir de 5 anys.
Preu: 3 euros. Entrades a  
www.quedat.cat o una hora abans de 
l’espectacle.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dimarts 18
18.30 h
Lloc: Sala Joan Comellas (Edifici Centre)

Conferència: “Canvi climàtic  
i malalties infeccioses”

A càrrec de Joan Jofre Torroella, 
seguida d’un col·loqui obert a la 
participació del públic. Acte per a socis 
i no socis amb invitació.
Ho organitza: Aula d’Extensió 
Universitària del Masnou

Dimecres 19
8 h

Cargolada a Anglesola

Es visitarà Verdú i un taller terrissaire. 
Degustació de dolç i menú de cargolada 
per dinar. Consulteu el preu d’aquesta 
activitat. Més informació i reserves: Casal 
de la Gent Gran de Can Malet (ptge. de 
Marià Rossell, 11. Tel. 93 555 47 26).
Ho organitza: Casal de la Gent Gran 
de Can Malet

18.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Tertúlia literària: Petits contes 
misògins, de Patricia Highsmith

Club de lectura conduït per Maria 
Carme Roca.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

Divendres 21
En horari de l’equipament

Celebració del Carnestoltes  
al Mercat

També el dissabte 22.
Ho organitzen: Associació de 
Paradistes del Mercat Municipal i 
Ajuntament del Masnou

Dissabte 22
11 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

L’Hora Menuda: Tatanet!

A càrrec de Gisela Llimona. Gratuït,  
cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

18 h
Lloc: Escola Bressol La Barqueta 

46a Trobada Country

Entrada soci: 3 €. No soci: 5 €
Ho organitza: Country Ocata

19 h
Lloc: Punt de Trobada de Ca n’Humet

Presentació del llibre La Rebelión, 
d’Helena Gutiérrez Gareta

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

20.30 h
Lloc: Ca n’Humet

Teatre: La llegenda de l’oceà

A càrrec de La Follia, inspirada en el 
monòleg Novecento, d’Alessandro 
Baricco. Per a tots els públics.
Preu: 5 euros.
Ho organitza: Associació La Teatral 
del Masnou

Diumenge 23
9.30 h
Lloc: Can Malet (1a planta) 

Lliga Catalana d’Escacs

El Masnou - Granollers - Canovelles;  
El Masnou B - Sant Adrià B.
Ho organitza: Federació Catalana d’Escacs

11 h
Lloc: plaça de l’Església 

Itinerari: “El Masnou, terra de mar”

Us convidem a una emocionant i 
enriquidora passejada pels carrers, 
edificis i racons més sorprenents de la 
vila del Masnou.
Cal inscripció prèvia: Oficina de 
Turisme - Casa de Cultura (93 557 18 
34, turisme@elmasnou.cat), Museu 
Municipal de Nàutica del Masnou (93 
557 18 30, museu.nautica@elmasnou.
cat) o www.elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

11 h
Lloc: Centre d’Interpretació de la Mina 
d’Aigua (pl. d’Ocata 7)

Escape room “El misteri de les 
mines d’aigua” (places exhaurides)

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19 h
Lloc: Ca n’Humet

Teatre: La llegenda de l’oceà

A càrrec de La Follia, inspirada en el 
monòleg Novecento, d’Alessandro 
Baricco. Per a tots els públics.
Preu: 5 euros.
Ho organitza: Associació La Teatral 
del Masnou

Dilluns 24
17 h
Lloc: Els Vienesos

Sessió de risoteràpia

A càrrec d’Eulàlia Ferrandis, coach de 
la rialla i fisioterapeuta. Necessitareu 
mitjons d’esport gruixuts, roba 
còmoda i una ampolla d’aigua.  
Activitat adreçada a persones de 
65 anys o més i empadronades al 
Masnou. Cal inscripció prèvia a gent.
gran@elmasnou.cat o bé trucant al 93 
557 18 00. Places limitades.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dimecres 26
18.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

A debat: Llei 11/2014, de garantia 
dels drets LGTBI

A càrrec de Ricardo de la Rosa, doctor 
en dret civil
Ho organitzen: Biblioteca Joan 
Coromines i Som Masnou

Dijous 27
10 h
Lloc: Museu Municipal de Nàutica

Visita guiada al Museu Municipal 
de Nàutica

Activitat adreçada a persones de 65 
anys o més i empadronades al Masnou. 
Cal inscripció prèvia a turisme@
elmasnou.cat o bé trucant al 93 557 18 
34, de dimarts a divendres, de 16 a 20 
h, dissabtes de 10 a 14 h i de 16 a 20 h, 
i diumenges i festius de 10 a 14 hores. 
Places limitades.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Presentació del llibre Las dos caras de 
la moneda, de Jaime Costa Prades

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Divendres 28
17.15 h
Lloc: Escolàpies El Masnou

Divendres de Ciència

Espai educatiu i familiar on podreu 
experimentar amb diferents propostes 
científiques. 
Inscripcions: divendresdeciencia@
escolapieselmasnou.org
Ho organitza: Escolàpies El Masnou

Dissabte 29
11 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Xerrada: “El gènere i la sexualitat 
travessen les nostres vides”

Xerrada d’educació sexual adreçada a 
pares, mares i altres referents familiars.
Activitat emmarcada dins la campanya 
“Juntes i endavant, continuem lluitant”, 
per commemorar el Dia Internacional 
de les Dones.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou, amb el suport de la 
Coordinadora de les Comissions de 
Gènere de les AFAs del Masnou

MARÇ
Diumenge 1
10 h
Lloc: Jardins dels Països Catalans

5a Festa Familiar Solidària

Ho organitzen: Fem Fira i altres entitats

18 h
Lloc: Espai Escènic Iago Pericot Ca n’Humet

Teatre familiar: Italino Grand Hotel

Recomanat a partir de 6 anys.
Preu: 3 euros. Entrades a  
www.quedat.cat o una hora abans  
de l’espectacle.
Ho organitza: Ajuntament  
del Masnou

Dilluns 2
En horari de l’equipament
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Selecció de fotografies del concurs 
Vinstagram DO Alella

Fins al 31 de març.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

18.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Tast de vins DO Alella vs. DO Toscana

Activitat conjunta del cicle Biblioteques 
amb DO i Descobrim la Toscana. Gratuït, 
cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

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

Conferència: “Louise Bourgeois. 
L’escultura com a escenografia de la 
memòria, les emocions i les pors”

A càrrec de Pepe Jiménez Espejo, 
seguida d’un col·loqui obert a la 
participació del públic. Acte per a socis 
i no socis amb invitació.
Ho organitza: Aula d’Extensió 
Universitària del Masnou

Dimecres 4
10 h
Lloc: Equipament cívic Casinet - CIRD

Esmorzar taller per viure en 
plenitud, adreçat a dones

Activitat emmarcada dins la campanya 
“Juntes i endavant, continuem lluitant” 
commemorem el Dia Internacional de 
les Dones. Tema: El plaer i l’autoplaer. 
A càrrec de professionals de psicologia 
de l’OWL Institute, institut psicològic.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

17 h
Lloc: Cinema La Calàndria

Cinema: Thelma & Louise (1991)

Activitat adreçada a persones de 
65 anys o més i empadronades al 
Masnou. Per recollir les entrades, cal 
que acrediteu la vostra identitat amb 
un document oficial al Cinema La 
Calàndria, a partir del 14 de febrer, 
els dies de projecció (de divendres a 
dilluns, de 18 a 21 h).
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dijous 5
18.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Conferència: “Rutes per la Toscana”

Activitat del cicle Descobrim la 
Toscana. Camins i rutes per conèixer 
l’excepcionalitat de la bellesa 
paisatgística i cultural d’aquesta regió. 
A càrrec de Gisa Mohr.
Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines i Associació UNESCO El Masnou

19.15 h
Lloc: Equipament de Proximitat Els Vienesos

Taller de llenguatge musical

Fins al 23 d’abril
Preu: 64 euros (6 sessions)
Ho organitza: EMUMM

Divendres 6
19 h
Lloc: Casa de Cultura

Inauguració de l’exposició  
“Leticia Feduchi. Pintura”

Fins al 13 d’abril
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dissabte 7
11 h 
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

L’Hora Menuda: La granja menuda

A càrrec de la Companyia Patawa, de 6 a 
36 mesos.
Gratuït, cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

18 h
Lloc: Espai Escènic Iago Pericot 
Ca n’Humet

Teatre familiar: Ai, rateta, rateta

Recomanat a partir de 6 anys.
Preu: 3 euros. Entrades a www.quedat.
cat o una hora abans de l’espectacle.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou

Diumenge 8
D’11 a 18 h
Lloc: c. de Sant Miquel i plaça de 
Marcel·lina de Monteys

La Ganga al Carrer

Els comerços treuen les rebaixes i 
gangues al carrer. Enguany aprofiten 
que coincideix amb el Dia de la Dona 
Treballadora i organitzen diverses 
activitats perquè gaudiu del dia. 
També hi haurà paradetes amb menjar. 
Ho organitza: El Masnou Comerç
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AGENDA. Del 14 de febrer al 20 de març

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

Visita guiada a la Mina d’Aigua  
(places exhaurides)

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

18 h
Lloc: Espai Escènic Iago Pericot Ca n’Humet

Ashland University Jazz Orchestra

Preu: 3 euros. Entrades a www.quedat.cat o una 
hora abans de l’espectacle.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

18 h
Lloc: Jardins de Can Malet

Qüestió de gènere, proposta literària i teatral

Acte central de la Campanya del Dia Internacional 
de les Dones, “Juntes i endavant, continuem 
lluitant”. Es llegirà el manifest.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dilluns 9
18.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Tertúlia: “A les dones ens agrada més suau? Vi 
entre amigues”

Activitat del cicle Biblioteques amb DO. Gratuït, 
cal inscripció prèvia.
Ho organitzen: Biblioteca Joan Coromines i 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

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

Conferència: “Fronteres de la ciència a través de 
la poesia”

A càrrec de David Jou Mirabent, seguida d’un 
col·loqui obert a la participació del públic. Acte 
per a socis i no socis amb invitació.
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària del 
Masnou

Dijous 12
18.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

A debat: “Famílies trans aliades”

A càrrec de l’associació Eufòria, Famílies Trans Aliades.
Ho organitzen: Biblioteca Joan Coromines i Som 
Masnou

20 h
Lloc: Cinema La Calàndria

Cloenda de la foto vídeo novel·la  
Plaça d’Ocata

Presentació del migmetratge resultat de la unió 
de tots els capítols de la foto vídeo novel·la Plaça 
d’Ocata, dirigida per Joan Casellas i Victòria 
Pujadas, amb Erik Skoogh com a operador de 
càmera i muntatge. Més informació a www.
placadocata.cat. Durant l’acte, es lliuraran els 
premis del concurs de caçada d’errades. 
Ho organitza: Ajuntament del Masnou amb la 
col·laboració de la Fundació La Calàndria

Divendres 13
Divendres de 9 a 14 h i de 17 a 20 h, i dissabte 
d’11 a 14 h.
Lloc: Equipament Cívic Ca n’Humet. 

Fira de l’Estudiant

L’Ajuntament del Masnou organitza una fira que 
pretén orientar els alumnes de 3r i 4t d’ESO en la 
seva transició cap als estudis postobligatoris, per 
donar-los a conèixer les diverses alternatives que 
tenen al seu abast.
Es comptarà amb la presència dels instituts 
Maremar i Mediterrània, Premià de Mar, Alella i 
Montgat, així com amb el Centre de Formació de 

Persones Adultes del Masnou, el Consorci per a la 
Normalització Lingüística del Maresme, el Servei 
Local d’Ocupació, el Punt d’Informació Juvenil i 
el Servei de Mobilitat Internacional i Orientació 
del Consell Comarcal, entre d’altres. A les 18 h, el 
Combo Jove de l’EMUMM oferirà una actuació.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dissabte 14
11 h 
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

L’Hora del Conte especial Biblioteques amb 
DO: El ratolí Valentí descobreix el vi

A càrrec de la companyia Patawa, a partir de 3 anys.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

12.30 h
Lloc: Oficina de Turisme - Casa de Cultura
“Tasta el Masnou”

Degustació de productes locals, maridats amb 
vi de la DO Alella 

Preu: 7 euros. Cal inscripció prèvia: Oficina de 
Turisme - Casa de Cultura (93 557 18 34, turisme@
elmasnou.cat), Museu Municipal de Nàutica del 
Masnou (93 557 18 30, museu.nautica@elmasnou.
cat) o www.elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

14 h

Excursió cultural: Visita guiada a la Sagrada 
Família

Activitat adreçada a persones de 65 anys o més i 
empadronades al Masnou. L’Ajuntament del Masnou 
subvencionarà el trasllat amb autocar i els participants 
únicament hauran d’abonar 11 euros. Inscripció 
i pagament al Casal de Can Mandri fins al dia 25 
de febrer o fins que s’exhaureixin les places. No és 
necessari ser soci del casal per inscriure-s’hi. Punt de 
sortida dels autocars: av. de Joan XXIII, al costat del 
pont de l’autopista.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Casal de 
Can Mandri

Diumenge 15
9 h
Lloc: Punt de trobada a l’aparcament del davant del 
Cementiri del Masnou

Sortida al castell del Burriac 
17a passejada matinal pel nostre entorn

Amb cotxes particulars s’anirà cap a Cabrera. 
L’aparcament serà en una esplanada on 
tindran preparat l’esmorzar. Dificultat tècnica: 
Moderada-fàcil. Anada i tornada de la passejada: 
6 km. Temps: 4 hores.
Més informació: akelamasnou@gmail.com o tel. 
661 053 623 (whatsapp)
Ho organitza: Amics i Escoltes del Masnou

9.30 h
Lloc: Can Malet, 1a planta 

Lliga Catalana d’Escacs

Masnou - Figueres B; El Masnou B - Sabadell D.
Ho organitza: Federació Catalana d’Escacs

18 h
Lloc: Espai Escènic Iago Pericot Ca n’Humet

Teatre: El gran final, de Bucraá Circus

Preu: 5 euros. Entrades a www.quedat.cat o una 
hora abans de l’espectacle.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

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

Conferència: “Els amos del passeig de Gràcia, 
una radiografia del poder”

A càrrec de Rafa Burgos Santero, seguida d’un 
col·loqui obert a la participació del públic. Acte 
per a socis i no socis amb invitació.
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària del 
Masnou

Dimecres 18
10 h
Lloc: Equipament cívic Casinet - CIRD

Esmorzar taller per viure en plenitud, adreçat 
a dones

Activitat emmarcada dins la campanya “Juntes i 
endavant, continuem lluitant” commemorem el 
Dia Internacional de les Dones. Tema: Gestiona 
els conflictes i les persones tòxiques. A càrrec de 
professionals de psicologia de l’OWL Institute, 
institut psicològic.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

18.30 h Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Tertúlia literària: Temps de família, de Tània Juste

Tertúlia literària coordinada per M. Carme Roca, amb 
la presència de l’autora. Activitat emmarcada dins el 
projecte Biblioteques amb DO. 
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

Divendres 20
19 h Lloc: Espai Casinet

Inauguració de l’exposició  
“Núria Melero. Gravats”

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

PORTES OBERTES ALS CENTRES EDUCATIUS
Aquest mes de febrer comencen les portes obertes als centres educatius del Masnou per al 
curs escolar 2020-2021. A www.elmasnou.cat hi trobareu tota la informació.
 
CARNAVAL
El Masnou celebra el Carnaval del 20 al 26 de febrer. Més informació a la pàgina 12.

JUGUEM ALS BARRIS
Jocs familiars per a totes les edats en diferents zones del Masnou. Més informació a la pàgina 20.

ALTRES INFORMACIONS 
Mostra del 6è Concurs Fotogràfic Serralada de Marina
Del 23 de desembre del 2019 al 29 de febrer del 2020. A la Biblioteca Joan Coromines.
Exposició: “Pau Costa. Ceràmica”
Fins al 23 de febrer a la Casa de Cultura.
Exposició: “Santiago Sierra. Presos polítics a l’Espanya contemporània” 
Fins al 8 de març a l’Espai Casinet.
Aules d'estudi
Durant el curs escolar, les tardes dels dimarts no festius, de 18 a 20 h, a Ca n'Humet.
Matrícula viva de l’Escola Municipal de Música del Masnou (EMUMM)
Projecte i oferta educativa a: www.emumm.cat. Places vacants: escola@emumm.cat. 
Matrícula: secretaria de l'escola (1a planta d’Els Vienesos), de dilluns a dijous, de 17 a 20 h.
Matrícula viva del Centre de Formació de Persones Adultes del Masnou (CFPAM) 
CFPAM: c. d’Itàlia, 50, 1a planta. Més informació, al tel. 93 557 18 82, de 15 a 21 h, a l’a/e cfam@
elmasnou.cat i a www.elmasnou.cat. 
L’Espai, servei d’informació a la diversitat afectiva i sexual
Acompanyament per a persones gais, lesbianes, bisexuals, transsexuals, queers i intersexuals 
i per a les seves famílies. A la seu de l’entitat Som Masnou, a l’av. de Joan XXIII, 13-17. Horari: 
dimarts i dijous, de 10.30 a 13 h.
Sortida al Tirol
El Casal de la Gent Gran de Can Malet organitza una sortida de sis dies per conèixer el Tirol 
austríac. La sortida és prevista pel 6 de maig. Consulteu el preu d’aquesta activitat.  Més 
informació i reserves al Casal (ptge. de Marià Rossell, 11. Tel. 93 555 47 26).

DEIXALLERIA
Horari de la deixalleria fixa
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h i de 16 a 19 h.
Dissabtes, de 10 a 14 h i de 16 a 19 h. Diumenges, de 10 a 13 h.
Horari de la deixalleria mòbil
De dimarts a dissabte, de 9.30 a 13 h i de 16 a 19 h.  
Diumenges: de 10 a 13.30 h. Dilluns, tancat.
Ubicacions de la deixalleria mòbil, febrer
De l’11 al 16: Torrent Can Gaio. Del 25 al 29: Pau Casals
Ubicacions de la deixalleria mòbil, març
Dia 1: Pau Casals. Del 10 al 15: Aparcament d’Amadeu I. Del 24 al 29: Torrent Can Gaio
Bonificacions
De 6 a 9 vegades: 10% de descompte en la taxa d’escombraries de l’any anterior.
A partir de 10 vegades: 20% de descompte en la taxa d’escombraries de l’any anterior. 

ACTIVITATS CONTINUADES DE LES ENTITATS

Són diverses les entitats del Masnou que organitzen una programació estable d’activitats al 
llarg del curs. Les podreu trobar en detall a l’espai de l’agenda de www.elmasnou.cat:

 •  Tertúlia literària al voltant del llibre Las mujeres que corren con los lobos, del grup de lectura 
Dones del Masnou. 

•  Activitats continuades de balls en línia i balls populars de festa, country, sevillanes, sardanes, 
taitxí i txikung, guitarra, balls moderns infantils i juvenils, teatre musical infantil Disney, 
teatre musical infantil i juvenil, flamenc per a adults i per a infants, i criança junts, de les 
entitats Luz del Alba i l’Associació de Veïns i Veïnes del Masnou Alt. 

• Espai familiar a Ca n’Humet: Espai de joc per a famílies amb infants, a càrrec de Lleureka.
•  Activitats continuades d’estiraments i reeducació postural, a càrrec de l’Associació 

Afibromare Masnou. 
• Activitats continuades de country i sevillanes, a càrrec del col·lectiu A Ballar. 
•  Activitats continuades d’escriptura creativa, a càrrec del col·lectiu Banc del Temps del 

Masnou. 
• Tallers d’intercanvi lingüístic d’Aprenem. 
• Classes de country, de Country Ocata. 
•  Patchwork, decoració amb roba i manualitats (per a persones adultes), de Fem Fira El Masnou.
• Patchwork, scrapbook, argila polimèrica i bijuteria, de Fem Fira El Masnou.
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