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Com és habitual, aquesta secció ofereix l’opinió dels diversos grups municipals
que formen el consistori. Als set 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.
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Regidora
del Grup Municipal
d’ERC-AM-MES

Gràcies a tothom per una programació
nadalenca d’èxit
Hem fet el traspàs d’any amb les festes
de Nadal i les activitats organitzades per
l’Ajuntament, conjuntament amb les entitats de la vila, amb una programació
centrada en els infants a l’equipament de
Ca n’Humet, que s’ha omplert de famílies,
jovent i infants. Més de mil masnovins i
masnovines han gaudit de les propostes
organitzades a l’Espai Escènic amb espec-

Eduard Garcia
Portaveu
del Grup Municipal
del PDeCAT
Quantitat o qualitat?
Aquesta frase, que tantes vegades hem
sentit en la vida quotidiana, ben bé la podríem aplicar a la gestió de projectes i obres
que està portant a terme el Govern d’ERCAM-MES al Masnou. A les portes de l’any
que tot just encetem, el Govern municipal
anunciava l’aprovació i la posada en marxa
d’una vintena de projectes i obres a bombo
i platerets. Algunes eren aprovades pel procediment habitual, és a dir, a les juntes de
govern, i d’altres, directament, per decret

tacles de dansa, ballet i música, com Xiula,
que va omplir el teatre, i la Jove Orquestra
de Cambra, que ens va donar la benvinguda a l’any amb un concert innovador.
L’edició del Nadalem d’enguany ha comptat amb una gran varietat de propostes
per gaudir en família. Continua l’idil·li dels
infants del Masnou amb activitats com
“La città infinita” o “Un petit univers”. “Cal
titella”, la #flashmobnadalenca, el taller de
jumping clay i la tercera edició de “Per Nadal, puja a escena”, amb dos grups d’edat,
han completat l’oferta d’activitats. Més de
900 participants n’han gaudit i treballem
perquè els nostres infants segueixin celebrant el Nadal, mantenint tradicions alhora que es relacionen amb el seu entorn i
adquireixen nous coneixements.

de l’alcalde. Segons s’anunciava a la pàgina web municipal, i com si es tractés de la
grossa de Nadal, aquestes intervencions
sumen 920.000 euros.
Sobta que, a les portes de tancar l’any, i
vist com gestiona els projectes i les obres
aquest Govern municipal, s’anunciï ara, a
cinc mesos de les eleccions municipals,
aquesta pluja d’intervencions en equipaments municipals i a l’espai públic. I que
aquesta decisió es prengui també quan
el Govern municipal ja ha anunciat públicament que enguany no tindrem nou
pressupost i que opta, per tant, per prorrogar el pressupost de l’any 2018, amb les
limitacions que això comporta.
Si bé en aquest mandat s’ha inaugurat
el parc de Vallmora, projecte que es pot

Els carters reials van visitar-nos a l’Espai
Escènic i un any més vam aconseguir
mantenir la màgia gràcies a l’ambientació de l’espai, la música nadalenca i
la nova distribució de fileres per facilitar l’accés al carter desitjat, ajudats per
patges i amb el suport del patge Xumet,
que recollia el xumet d’aquells que així
ho volien. Paral·lelament, es va fer el
taller de corones i el de fanalets. Per a
aquest darrer, vam triplicar el material
donada l’alta participació d’anys anteriors. El nostre objectiu és consolidar
aquestes tradicions i mantenir la il·lusió
dels més petits.

dels Diables van posar ritme a la recepció
dels Reis.
Com a novetat, hem agrupat les tres carrosses reials per donar més visibilitat a la
comitiva reial, facilitar les parades tècniques i garantir la seguretat.

Aquest any, a la cavalcada hi han participat dotze entitats del municipi i hem tingut dotze carrosses. Bastoners i Atabalats

Gràcies a la Comissió de Festes, a totes les
entitats que hi han participat directament
o indirectament, voluntaris i voluntàries,
als diferents departaments de l’Ajuntament que s’hi han implicat, masnovins i
masnovines que han fet possible aquest
cicle festiu, i molt especialment als nens i
nenes, que de ben segur sense ells i elles
la nit de la Cavalcada no hauria estat tan
màgica.

considerar gran per les dimensions i el
cost, cal recordar que es va iniciar el passat
mandat, amb l’alcaldia en mans de CiU, i
es va acabar mentre la Regidoria d’Obres
era gestionada pel nostre Grup Municipal,
abans que deixéssim el Govern. D’aleshores ençà, s’ha fet palesa la incapacitat de
gestionar obres complexes, tal com s’ha
posat de manifest amb el pas soterrat del
carrer del Brasil, obra que s’havia d’acabar
en quatre mesos i que, després de tres pròrrogues i deu mesos, s’ha donat per acabada
en un estat deplorable i manifestament inacabat. Aquest fet ha obligat a aprovar-ne
una quarta fase, de la qual desconeixem els
detalls, però que possiblement es destinarà
a acabar allò que no s’ha acabat en les tres
fases anteriors, i que hauria provocat una
desviació dels costos de l’obra que n’hauria
provocat l’aturada.

A mig any de les eleccions del proper
mes de maig, s’ha optat per fer, tal com
diu la notícia, una vintena de projectes,
fet que suposa de mitjana 46.000 euros
per projecte. És a dir, projectes petits
que haurien de permetre una ràpida i
fàcil execució, garantint un bon nombre
d’inauguracions a les portes de les eleccions municipals. Especial interès s’ha
posat en les intervencions en escoles
municipals i els parcs infantils. Si bé creiem que totes les intervencions poden
ser necessàries, també és cert que governar implica prioritzar en funció de la
urgència de cadascuna. Veient la situació
d’alguns carrers i d’alguns barris del poble, només des d’un punt de vista electoralista es pot entendre que no se’ls hagi
tingut en compte en aquest repartiment
d’inversions.

inseguretat, però també cal disposar dels
mitjans necessaris per impedir-los i sancionar-los.

Mossos d’Esquadra de l’Àrea Bàsica Policial de Premià de Mar, cosa que des de Ciutadans hem reclamat de manera insistent
a l’actual conseller d’Interior, el senyor
Miquel Buch, fins fa poc alcalde de Premià
de Mar, i que malgrat conèixer de primera
mà la inseguretat que patim a la comarca
del Maresme, no sembla gaire disposat a
ampliar els efectius policials. Potser caldrà sol·licitar que muntin una ambaixada
dels Mossos d’Esquadra al Masnou, ja que
sembla que per a això sí que hi ha diners...

Frans Avilés
Portaveu
del Grup Municipal
de C’s
La seguretat, una qüestió d’Estat però
també del Masnou
Recentment hem conegut que els robatoris en domicilis han augmentat més
d’un 17% en dos mesos a la comarca del
Maresme i, lamentablement, el Masnou
no ha estat cap excepció, ja que els problemes de seguretat també s’han notat al
nostre poble. A això cal afegir-hi la nefasta gestió de la Generalitat de Catalunya,
amb la complicitat del nostre alcalde, res-
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pecte als menors immigrants no acompanyats que resideixen en el que fins fa pocs
mesos era un alberg, fet que també ha generat, i genera, problemes d’inseguretat.
La seguretat ciutadana és un element
fonamental en el benestar de la ciutadania i és obligació dels poders públics
preservar-la mitjançant el desplegament
de polítiques públiques que tinguin per
objectiu garantir-la. Així, cal atacar les
causes que originen la marginalitat, l’incivisme i la comissió de delictes que causen

Al Masnou, encara hi ha un important
marge de millora en matèria de civisme
i seguretat ciutadana, però per a això cal
fer un esforç tant en la gestió com en la
dotació de mitjans i recursos humans. I
més enllà de la gestió que s’hagi de fer de
la policia local, cal que la Generalitat doti
de més recursos i ampliï la plantilla de
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Reptes per al nou any que comença!
Des de la nostra coalició, ens agradaria
desitjar-vos una molt bona entrada d’any
i donar les gràcies a les entitats del poble
que, amb la seva tasca, han contribuït a

Ernest Suñé
Portaveu
Grup Municipal
del PSC
La grossa de les inversions no està
ben repartida!
Després de gairebé vuit anys sense noves inversions i vivint de la renda deixada pels governs anteriors, ara, a pocs
mesos de les eleccions i davant el neguit
d’una més que previsible davallada, el
Govern d’ERC llença la casa per la finestra amb inversions a dojo per intentar
apaivagar el malestar patent que hi ha a
la vila per la manca de compliment dels

Federico
de las Heras
Portaveu
del Grup Municipal
del PP

dinamitzar un Nadal ben participatiu amb
les seves propostes: fira comercial, pessebre, activitats educatives per als més
petits, concerts, la Cavalcada… Sense la
vostra tasca desinteressada, el Masnou no
seria el mateix. Moltes gràcies!
Dit això, m’agradaria fer un repàs dels
nous reptes col·lectius que se’ns presenten per a aquest 2019. Aquest serà un any,
de ben segur, de noves conteses electorals: a les eleccions municipals del mes
de maig s’hi hauran d’afegir altres possibles cites a les urnes amb escenaris més
oberts que mai. Noves aliances i actors
es disputaran les tasques de representació dels pobles i hem de ser conscients i
saber a qui donem el nostre vot. Per això,
us animo a contrastar propostes, llegir els
programes electorals, i escollir persones
compromisos que aquesta formació va
adquirir quan cercava el vot.
Gairebé un milió d’euros ha repartit el bombo del Govern en un sorteig que, lamentablement, no ha estat ben repartit i que,
essent generosos, deixa barris com Maricel, Ocata i Bellresguard amb els premis
menors.
Lamentem que no hi hagi ni un euro per a
les flagrants mancances del barri d’Ocata,
avaluades en gairebé 300.000 euros, o que
a hores d’ara encara no hi hagi res del famós
Casal dels Tres Barris a Bellresguard, un altre
barri oblidat.
I això no és tot. Moltes de les obres iniciades
estan aturades sine die i amb grans sobre-

un—, des del PP hem mantingut els compromisos pels quals vam ser elegits pels
nostres votants, i les nostres actuacions
s’han guiat per l’interès dels temes veïnals, al marge de demagògies, prejudicis, oportunisme i soroll polític.

Comiat
Hola a tots. Ha arribat el moment d’acomiadar-me, de manera que aquesta serà la meva
última publicació a El Masnou Viu, que vaig
iniciar en prendre l’acta de regidor el 2011. El
meu relleu el prendrà Antonio Marset, company de viatge polític, i a qui desitjo el millor.
Durant aquests gairebé dos mandats —el
primer amb dos regidors i el segon amb

Així hem arribat a acords amb tots els
partits que han tingut responsabilitat de
govern, marcant els límits a tot el que ha
estat aliè a l’interès ciutadà esmentat.
Tot això malgrat el procés, que ha anat
marcant i contaminant aquests anys el debat municipal, i amb el qual s’han perdut no
poques energies en distraccions, deixadeses i
alienacions cap a assumptes eteris.

preparades i il·lusionades per ajudar a
avançar en el progrés social.
A nosaltres ens trobareu en les lluites que
millorin la qualitat de vida de les classes
populars i treballadores, plantant cara a
totes aquelles opcions que volen fer del
retrocés social i de la intolerància la seva
bandera, com malauradament estem
veient a Espanya i arreu del món amb el
ressorgiment sense complexos de l’extrema dreta. Per això, demano el suport a les
opcions d’esquerres i una amplitud de mires basada en la fraternitat dels objectius
compartits per les formacions que realment volen alternatives de gestió més rigoroses, participatives i que posin la vida
i les persones al centre, treballant també
per un model econòmic més sostenible i
transparent.
costos, com els accessos al CD Masnou o el
pas soterrat del carrer del Brasil, per esmentar-ne un parell.
I és clar, cal recordar que algunes de les previstes o ja finalitzades han hagut de ser modificades amb grans sobrecostos per evitar
les pífies del Govern del Masnou, com quan
vam intervenir per salvar els vuit plataners centenaris que, amb motiu de la nova
rotonda de la carretera d’Alella, el Govern
d’ERC permetia tallar, o el projecte inicial
d’arranjament del carrer de l’Abat Escarré,
on ERC no preveia ni voreres ni enllumenat,
amb un disseny més propi d’una autopista
que no pas d’un espai amb prioritat per a la
molta canalla que en fa ús —des de l’Atlètic
Masnou fins a l’Escola Marinada—, i que
hem aconseguit transformar amb vore-

Gairebé dos anys va costar la reposició de
la bandera d’Espanya a la façana de l’Ajuntament, i no va ser per la insistència de les meves peticions a cada ple, sinó per la sentència
judicial fruit de la nostra denúncia. Aquest
detall exemplificaria el punt on som a Catalunya, on, a qui se salta la llei, se li aplica la
justícia. I funciona, malgrat el “soroll”.
Les dreceres per saltar-se la legalitat, valent-se de l’abús de poder exercit pels polítics independentistes de la nostra autonomia, ha portat al punt on som, tristament. I
els responsables han de pagar per això.
Avui toca la conllevància —com a mal menor—, després de la ruptura de bona part

D’altra banda, la situació a Catalunya continua sent una incògnita i una paràlisi, i
és per això que a la gent d’ICV-EUIA ens
trobareu en la defensa del diàleg entre les
parts i en la recuperació dels drets civils
i polítics sense descans. Malgrat el que
diuen alguns, no hi ha solucions fàcils ni
màgiques. La realitat ens diu que caldrà
apostar per sobiranies compartides per
sortir de l’atzucac. Els catalans i catalanes
mereixem un govern que governi i recuperi l’agenda social per millorar les condicions de vida de la gent comuna. Per
això demanem més i millor democràcia i
treballem per aconseguir-la, i esperem illusionar-vos per donar suport a aquestes
fites, segur que compartides amb molts i
moltes de vosaltres.
Tenim feina, endavant 2019!
res noves i amples a ambdós costats, nou
enllumenat, elements limitadors de la
velocitat i una accessibilitat garantida a
persones amb mobilitat reduïda.
Al nostre grup creiem que hi ha d’haver
un projecte global de municipi, on tots
els partits puguem exposar les prioritats del
Masnou i on es consensuïn les grans inversions dels propers anys, prioritzant els barris que més ho necessiten, i per això creiem
que la millor eina són els pressupostos, que
el Govern encara no ha presentat, cosa que,
lamentablement, obliga a prorrogar els de
l’any 2018 i mantenir la manca de sensibilitat
envers Maricel, Bellresguard i Ocata.
Esperem que el 2019, a mesura que avanci, sigui millor per a tothom.

de la convivència i l’inici del declivi econòmic català. Enterrat el seny, quedarà la tasca
de recuperar la normalitat política, social i
econòmica.
M’acomiado des de les mateixes sigles des
d’on vaig començar —PP—, en un període
en què hem vist com el nomenclàtor de
diversos partits ha anat mutant —alguns
successivament— fins a configurar-se més
com a confusió de lletres que com a representació d’unes sigles.
Emulant les últimes paraules del gran Salvador Dalí: Visca el rei! Visca Espanya!
Visca Catalunya!
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