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Ajuntament
del Masnou

EDICTE relatiu a l’aprovació inicial de la modificació puntual del PGOU en l’àmbit del 
carrer de Sant Jordi i Casa del Marquès. Expedient núm. X2022019784  
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 17 de novembre de 2022, ha aprovat 
inicialment la modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana en l’àmbit del carrer de Sant 
Jordi i Casa del Marquès. 
Així mateix, s’ha acordat prorrogar la suspensió de la tramitació de plans urbanístics derivats 
concrets i de projectes de gestió urbanística incloent sol·licituds d’expropiacions, expropiacions i 
projectes d’urbanització, com també de suspendre, en l’àmbit de la referida Modificació puntual, 
l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o 
enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres 
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, a l’empara de l’article 
73.2 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
i determinar, de conformitat amb l’article 74.1 de l’esmentat text legal, que el termini de la 
suspensió serà de dos anys comptat des del 18 de novembre de 2021, data de l’acord de la 
suspensió potestativa prèvia.    
Per aquest motiu, i d’acord amb el que preveu l’article 85.4 del TRLUC, en relació amb l’article 
115 del seu reglament, s’inicia un període d’informació pública durant el termini d’un mes, 
comptat des del dia següent al de la data de l’última publicació del present edicte al Butlletí 
Oficial de la Província, al diari El Punt Avui, a l’e-Tauler i a la web municipal (http://www.
elmasnou.cat). 
Tota la documentació tècnica i administrativa de l’expedient podrà examinar-se a les 
dependències de la Unitat d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, tots els dies hàbils en hores 
d’oficina (de 8:30 a 14 hores), i a la web municipal http://www.elmasnou.cat, dins el termini 
assenyalat. 
El Masnou, 23 de novembre de 2022
Jaume Oliveras Maristany
L’alcalde

Neologismes com ara ne-
gacionisme, així com cis-
gènere, feminicidi, meta-
bolitzar, resilient, trans i
transidentitat són algu-
nes de les 21 paraules que
s’han incorporat a la ver-
sió en línia del Diccionari
de la llengua catalana de
l’Institut d’Estudis Cata-
lans (DIEC), així com se-
tanta locucions més, mol-
tes de col·loquials, com
ara per collons, i un be ne-
gre amb potes rosses i de
merda.

La secretària de la Sec-
ció Filològica i membre de
la comissió de Lexicogra-
fia de l’IEC, Mercè Loren-
te, al costat dels membres
de la Secció Filològica Ma-
gí Camps i Màrius Serra,
van presentar ahir les no-
vetats d’aquest any, que
han suposat la modifica-
ció de 640 paraules més,
que ja es poden consultar.
Lorente va recordar que el
que motiva la inclusió de
noves paraules o les modi-
ficacions, que suposen ad-
dicions, esmenes o su-
pressions que poden afec-
tar la categoria gramati-

cal, els exemples o les de-
finicions, té a veure amb
les converses en el si de
la Secció Filològica, però
també prové del Termcat i
dels mateixos parlants.

Discurs d’igualtat
D’altra banda, en aquesta
ocasió hi destaquen les
novetats que tenen a veu-
re amb la “revisió siste-
màtica del discurs d’igual-
tat”, que s’ha abordat jun-
tament amb el Departa-
ment d’Igualtat i Feminis-
mes. Magí Camps va asse-
nyalar que, a més dels ja
citats, altres articles que

s’han afegit al corpus del
diccionari són acotxa-
dor/a –que té a veure amb
l’àmbit dels castellers–,
cis, metabolitzar, trans-
identitat i cisgènere.

Pel que fa a les modi-
ficacions de termes, va
avançar que aplicació és
la paraula que serveix per
“evitar” l’anglicisme app,
mentre que, a bipolar, s’hi
especifica que té a veure
amb una malaltia amb
“episodis depressius i ma-
níacs”. De les setanta lo-
cucions afegides, també
criden l’atenció les ex-
pressions i un be negre o i

un be negre amb potes ros-
ses (denota un fort des-
acord), així com importar
un rave (provocar una in-
diferència absoluta), aga-
far algú pels ous (agafar
algú pels collons), estar
fins als ous d’algú o d’al-
guna cosa (estar-ne fart),
de pet (anar-se’n de cap a
algun lloc) i amb els pixats
al ventre (desprevingut).

Durant l’acte es va co-
municar que està en fase
de revisió el nou Dicciona-
ri essencial de la llengua
catalana, que es podrà
consultar pròximament
solament en línia. ■

T.M.
BARCELONA

El diccionari incorpora
‘feminicidi’ i ‘per collons’
a L’Institut d’Estudis Catalans afegeix aquest any 21 noves paraules i fa 640
modificacions a L’entitat anuncia que el 2023 publicarà el nou volum en línia

La consulta de les noves paraules al DIEC 2022 ja es pot fer digitalment ■ ORIOL DURAN

La xinesa Chery, la segona
automobilística de més re-
lleu al seu país, va firmar
ahir un acord de col·labo-
ració institucional amb
Foment del Treball, junt
amb la Unió Patronal Me-
tal·lúrgica (UPM) i els sin-
dicats CCOO i UGT. El pre-
sident del fabricant xinès,
Tongye Yin, en persona,
va signar l’acord, aprofi-
tant la seva estada a Bar-
celona liderant una dele-

gació de la seva empresa
per tal de conèixer la situa-
ció del sector de l’automo-
ció a casa nostra per estu-
diar la possibilitat d’esta-
blir-s’hi, segons van con-
firmar fonts de CCOO en
una nota.

Fet i fet, la companyia ja
havia fet prospeccions per
situar-s’hi fa més d’una dè-
cada i també havia mos-
trat interès per ocupar els
terrenys que va deixar lliu-
res Nissan quan va tancar
la factoria de la Zona Fran-
ca a final de l’any passat.
En el primer intent, l’auto-
mobilística xinesa va de-
sistir de la iniciativa, i en el
cas de Nissan no va poder
complir els terminis fixats
en el concurs. ■

Acord d’agents
socials amb la
xinesa Chery

M.M.
BARCELONA

a Foment, la UPM,
CCOO i la UGT confien
que l’automobilística
s’instal·li a Catalunya

Els líders sindicals i patronals, en el moment de la firma
amb el president de Chery, Tongyue Yin ■ FOMENT DEL TREBALL

Un estudi fet en 769 pro-
fessionals de l’atenció pri-
mària Metropolitana Nord
de l’ICS i de l’hospital Ger-
mans Trias ha constatat
que els anticossos contra
la covid-19 es mantenen,
com a mínim, disset me-
sos després de la malaltia.
La investigació, publicada
a BMC Infectious Disea-
ses, també confirma que la
gravetat de la malaltia in-
flueix en la resposta im-
munitària i que els homes
generen més anticossos
que les dones de manera
més ràpida. Amb el temps,
però, els anticossos s’igua-
len entre els dos sexes. ■

Els anticossos
de la covid es
mantenen
disset mesos
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