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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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1-O, la llavor d’una victòria col·lectiva

Aquests darrers dies hem pogut recordar els 
mesos de setembre i octubre del 2017. Una 
bona manera de recordar-los és amb l’expo-
sició inaugurada arran d’aquest aniversari a 
la Sala Joan Comellas, on es mostra un recull 
de material fotogrà%c i audiovisual dels dies 

El Govern entra en col·lapse

Durant el mes de setembre passat es va fer 
palès el col·lapse i la desídia en què s’ha 
instal·lat l’Equip de Govern. La proposta de 
prorrogar el contracte de jardineria (que 
ja no admetia més pròrrogues legalment) 
només va comptar amb el suport del PP al 
Govern d’ERC-Acord pel Masnou. Aquest 
contracte ja es va prorrogar l’any passat, i 
enteníem que l’Equip de Govern havia tin-

Es constata la incapacitat 

de govern d’ERC del Masnou

Des que el Govern municipal va quedar en 
minoria després de la sortida del PDeCAT, la 
resta de forces del consistori vam començar 

1-O i 3-O al nostre municipi. Sentiments d’or-
gull i emoció en recordar com vàrem viure 
aquells dies històrics al Masnou. 

La ciutadania va exercir una força democràti-
ca davant un Estat que portava per bandera 
el setge, la repressió i la violència. Una força 
que es va traduir en una victòria col·lectiva 
com a país. Urnes i vots enfront d’aquells que 
tenen per política els cops de porra, la vexa-
ció i la repressió. Entre tots i totes vam poder 
fer de cada vot una victòria i de cada urna, 
una defensa a la democràcia.

Un any després, ens trobem en una situació 
complexa; hi ha pendent un judici pels pre-

sos polítics, un nou Govern espanyol que és 
ostatge del gir ultradretà del PP i Ciutadans, 
i un full de ruta sobiranista que cal acabar de 
concretar i matisar amb tots els elements vis-
cuts aquest darrer any. 

Mai no hem arribat tan lluny com on som ara. 
Per aquesta raó és important ser audaços per 
tal de sumar més victòries democràtiques i 
reforçar la majoria social sobiranista. Hem de 
tornar a recordar la importància de contagi-
ar il·lusió envers el projecte de construcció 
d’una República de tots i totes. Les nostres 
armes han de ser les propostes, la pedagogia 
i la democràcia. Enfront d’això, cap provoca-
ció ni cap Estat repressor no podran derro-

tar-nos a les urnes. Hem de ser els que ja som 
ara i molta més gent.

Les eleccions municipals i europees del 2019 
han de ser les properes victòries democrà-
tiques: les primeres, per construir projectes 
municipals des d’una visió republicana, i les 
segones, per denunciar al món de forma 
massiva la situació d’injustícia i repressió 
que estem patint davant una Unió Europea 
insensible amb la democràcia i amb altres 
àmbits socials.

La persistència col·lectiva, el projecte i les 
victòries democràtiques han de ser el camí 
per acabar construint la República Catalana.

gut un any per preparar una nova licitació 
i millorar, amb el nou contracte, el servei 
que es presta actualment. El discurs de 
la por utilitzat per l’alcalde i el regidor de 
Manteniment, en què titllaven d’irrespon-
sable l’oposició, amb arguments com ara 
que l’Ajuntament hauria de prestar el ser-
vei, subrogar els treballadors de l’empresa 
de jardineria (“Sembla que probablement 
els treballadors podrien entrar per la via 
directa a la plantilla municipal” argumenta-
va el regidor) i comprar o llogar els equips 
necessaris, va quedar desmuntat dies des-
prés en anunciar que el contracte vigent 
obliga el contractista a seguir prestant el 
servei %ns que hi hagi un nou adjudicatari. 
Així doncs, alcalde i regidor desconeixien 
que el contracte vigent obligava l’empresa 
a seguir prestant el servei? Tan greu és si 
ho desconeixien com si, coneixent-ho, van 

mentir descaradament al Ple per tal d’acon-
seguir suports. 

Tot i que les veritats a mitges i els discur-
sos de la por fa temps que s’han instal·lat 
al Govern municipal, s’utilitzen tan sovint 
i tan gratuïtament que molts ja no ens els 
creiem.

En un altre ordre de coses, quan aquestes 
línies surtin publicades ja coneixerem el re-
sultat de dues mocions presentades al Ple 
pel nostre grup. 

La primera, per demanar que la plaça de 
l’antiga DOGI s’anomeni plaça de l’U d’Oc-
tubre. Nom que molts municipis, inclosos 
Alella i Teià, ja han adoptat, en record dels 
moments històrics que vam viure l’any 
passat. En el moment d’escriure aquestes 

línies, ni ERC ni CUP no han donat suport 
a aquesta iniciativa. Si no ho fan, és evident 
que aquesta iniciativa no tirarà endavant.

La segona, per reclamar que les estacions 
de RENFE del Masnou i Ocata s’integrin en la 
zona tarifària 1, fet que comportaria que el 
preu del bitllet senzill o la T-10, a tall d’exem-
ple, es reduïssin a la meitat. Val a dir que no 
és una demanda gratuïta. Sembla que, a par-
tir de l’1 de gener, municipis com Castellbis-
bal o Corbera de Llobregat, municipis molt 
més allunyats de Barcelona que el Masnou, 
juntament amb 16 municipis més, sí que 
aconseguiran aquest canvi de zona, amb els 
bene%cis que això suposa per als seus ciuta-
dans. Seria just que els masnovins que dià-
riament utilitzen aquest servei, contribuint 
a una mobilitat racional i sostenible, també 
gaudissin d’aquests avantatges.

a constatar la manca de lideratge del Go-
vern d’ERC per enfrontar-se als problemes 
que afecten els veïns. ERC ha estat incapaç 
d’acostar-se a la resta de grups per intentar 
consensuar solucions per al poble, potser 
pel fet que durant bona part del mandat, i 
mentre va tenir garantida la majoria absolu-
ta, va menystenir, ple rere ple, les iniciatives 
que liderem els grups de l’oposició, per molt 
que resultessin útils per al nostre municipi. 
I, és clar, reconèixer errors passats i dema-
nar ajuda a la resta de forces per aprovar 
els temes clau pendents no ha estat l’opció 
escollida per ERC, sinó tot el contrari, inten-
tar seguir governant en solitari, però aquest 
cop, a més, en minoria.

C’s ja va advertir a l’alcalde que aquesta ma-
nera de governar, com si fos un emperador 
romà, portaria conseqüències negatives per 
al Masnou. I el que ens temíem ja ha passat. 
Es constata que la nul·la previsió d’ERC al 
voltant del servei de neteja i recollida d’es-
combraries i de la cura de jardins i zones 
verdes ha generat que tinguem un poble 
menys cuidat i més degradat. No ha sabut 
afrontar els continus talls de llum i aigua 
que han patit bona part dels veïns. És inca-
paç de donar resposta a les reclamacions 
legítimes de tot un barri, el d’Ocata, que 
es queixa de l’estat lamentable del seu 
entorn, i amb raó, ja que la seva situació 
(per sort per a la resta), no és comparable a 

altres zones. I ha estat incapaç de qüestio-
nar tècnicament a la Generalitat l’emplaça-
ment i les condicions dels més de noranta 
menors immigrants no acompanyats que 
estan allotjats a l’alberg del Masnou, al-
berg, que, per cert, deixarà de ser-ho per 
convertir-se en un centre d’acolliment 
permanent.

I és que, si no ets part de la solució, ets part 
del problema. Esperem que aquesta part 
del problema, ERC, es converteixi en part 
de la solució, però aquesta vegada des 
de l’oposició, on segur que aprendrà que 
els grans reptes dels municipis es resolen 
entre tots.
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ERC mantindrà la pressió #scal 

al Masnou. NO és una bona notícia!

En una decisió sense precedents, ERC ha 
decidit no modi%car les ordenances %scals 
(OF) per al 2019. Les OF són les normes 
que %xen quant hem de pagar les famílies 
del Masnou a l’Ajuntament pels serveis 
que, suposadament, ens dona i pels im-
postos que, com l’IBI (conegut com a con-
tribució), cada any buiden una mica més 
les nostres butxaques.

És evident que una de les raons d'aquesta 
decisió és la situació de minoria en què es 
troba el Govern. 
Però de raons n'hi ha, almenys, dues més. La 
primera és la incapacitat d'ERC i de l'alcalde 
d'arribar a pactes amb altres partits (pactes 
que, com en el nostre cas, quan s'acorden, el 
Govern incompleix). La segona és que l'any 
vinent hi haurà eleccions municipals i, per 
tant, ERC ha decidit que no li convé obrir un 
debat sobre les OF que li pugui restar vots.
La maniobra NO és una bona notícia per a 
la ciutadania. 
De ben segur que ERC no escatimarà esfor-
ços per explicar-nos la bonança d'aquesta 
decisió i s'esplaiarà dient que, el 2019, les 
famílies del Masnou no pagarem més. El 
cert és que, amb aquesta "treta legal", ERC 
impedeix que la resta de partits del con-
sistori, amb 15 dels 21 regidors i regidores, 

puguem proposar disminucions i boni%ca-
cions en el pagament de taxes i impostos 
per a les famílies del Masnou.
En el nostre cas, les modi%cacions que ja 
teníem treballades passaven, entre d’al-
tres, per: 
•  IBI: Reduir-ne l’import un 11%. Això supo-

saria per a cada família un estalvi d’entre 
35 i 300 euros, depenent del valor cadas-
tral de l’habitatge.

•  Escombraries: Reduir de 115,2 a 100 eu-
ros el cost de les escombraries i augmen-
tar les boni%cacions a les famílies amb 
menys recursos i a les que facin ús impor-
tant de la deixalleria. 

•  Clavegueram: Suprimir-ne la taxa, cosa 
que suposaria un estalvi d’entre 10 i 25 
euros per família. 

•  Inici d’activitats: Augmentar, del 25 al 
50%, les boni%cacions per als emprene-

dors que provinguin de l’atur, per als que 
tinguin una disminució del 33% o més 
gran, per a les dones emprenedores de 
més de 35 anys i per als joves menors de 
35 anys.

Aquestes i altres de les nostres propostes 
haurien permès que, l'any vinent, totes les 
famílies del Masnou ens estalviéssim, al-
menys, entre 80 i 400 euros, i que les més 
desfavorides poguessin gaudir de des-
comptes que augmentarien aquest estalvi. 
Però ERC ha decidit no donar-nos l’opor-
tunitat i, malgrat que només disposa de 6 
vots de 21, ha apro%tat els bene%cis que la 
llei dona als governs per prioritzar interes-
sos electorals i actuar en contra dels interes-
sos de la majoria de la ciutadania. 
ICV-EUiA rebutja aquesta decisió d'ERC i la 
denuncia públicament al conjunt de les fa-
mílies del Masnou.
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Des de la marxa del PDeCAT del Govern del 
Masnou, ERC va iniciar un lent però inexorable 
defalliment que ha arribat al punt en què ara 
ens trobem: aturada total.
Sense idees ni reacció davant les múltiples 
queixes i demandes veïnals, els serveis bàsics 
com la neteja empitjoren dia a dia i, cosa sor-
prenent per al segle XXI, no arriben a tot el 
municipi.
I no és una situació sobrevinguda, no. Nosal-
tres ja els vam advertir el 2012 que la proposta 
que presentaven ERC i CiU era insu%cient per 

al Masnou i ho vam argumentar, i vam exigir 
canvis en el disseny dels serveis per evitar que 
deixessin fora barris sencers, com el de la Colo-
mina, o que establien serveis de%cients en bar-
ris com Ocata, Bellresguard o Maricel. I ho vam 
reiterar el 2014. No ens van fer cas.
Ara, ERC-Acord pel Masnou, en un procés de 
descomposició interna dels quatre o cinc par-
tits que la formen —ja he perdut el compte—, 
demostra una manca d’idees i de voluntat per 
cercar solucions. I hi ha elements objectius i 
tangibles que ho evidencien... 
Un és la deixadesa de la neteja en tot el muni-
cipi, però especialment en barris com Bell-res-
guard, Maricel, Santa Madrona i Ocata, com ja 
hem comentat abans, cosa que ha provocat re-
accions airades de moltes veïnes i veïns davant 
l’apatia d’ERC. Un altre és el servei de jardineria 
que, per les seves febleses i mala gestió, no po-
drà sortir a concurs com correspondria i tal com 
ja vam reclamar fa un any, fet que ha impedit 

renovar la concessionària per la via ordinària. 
Per sort han fet cas al que els socialistes vam dir 
al Ple i han aprovat per urgència un concurs de 
tràmit que, tot i en precari, desllorigarà la situa-
ció. D’altres són les actuacions al Bellresguard, 
com el casal dels tres barris, del qual no s’ha fet 
res, o un nou accés al camp de futbol, que de-
ien que seria diàfan i directe a les instal·lacions 
i que pel que es veu ara serà un accés estret i 
irregular que, a més, no accedirà directament al 
camp de futbol. Res del que va prometre ERC 
a la campanya electoral. Tots aquests ensurts 
tenen un responsable directe en la %gura de 
l’alcalde, el Sr. Jaume Oliveras, que desapro%ta 
treballadors municipals, com el cas del gerent, 
al qual encarrega ordenances que després no 
compleix o cartes de serveis, més destinades 
a justi%car determinats departaments que a 
millorar realment el Masnou, en comptes de 
demanar-li avaluar les necessitats reals del mu-
nicipi, preveure amb su%cient antelació situaci-
ons que es coneix d’antuvi que han de passar 

i garantir que els serveis municipals funcionin 
amb l’e%càcia i e%ciència que haurien de fer-ho 
pels nivells d’impostos que l’Ajuntament cobra 
a la ciutadania. Volem recordar-vos que ERC ha 
dedicat esforços i diners municipals a coses tan 
fútils com una consulta per saber què fer amb 
el Casino, entitat privada amb la qual no hi ha ni 
conveni ni acord per a fer res, i en canvi s’ha ne-
gat a consultar a la ciutadania si estaria d’acord 
a recuperar el port esportiu ara que resten pocs 
anys perquè s’acabi la concessió. Segurament, 
que el fet que l’alcalde formi part del Consell 
d’Administració del port no hi té res a veure.
ERC ha perdut la iniciativa i actua a reacció i 
tard, com va passar amb els plataners cente-
naris d’Amadeu I, que van estar a punt de ser 
tallats amb la seva connivència i que només la 
mobilització veïnal i l’actuació decidida de PSC 
va impedir. Desconcertats, sense idees i sense 
projecte, els propers mesos s’endevinen difícils 
per a aquest Govern a la deriva.

Menors —il·legals—

errants arriben al Masnou

La Generalitat, inoperant i incapaç de donar 
resposta als problemes de la immigració il·le-
gal de menors, en l’àmbit de les seves compe-
tències, va portar en les seves últimes actua-
cions a desplaçar un elevat grup de nois (no 
hi ha noies) a l’Alberg del Masnou, deixant-lo 

inoperatiu per a la seva funció, almenys durant 

un període de temps incert.

La immigració il·legal és un problema que ens 

concerneix a tots, ja que els territoris mediter-

ranis som frontera, bé sigui d’entrada, de pas 

o de sortida.

Més enllà de la solució de xoc que es pugui 

donar a aquests menors, nois que saben bus-

car-se la vida —d’altra banda—, hauríem de 

tenir un debat i una presa de solucions entre 

administracions, que, paralitzades, no s’està 

produint.

En vigílies d’un nou (i cotundent) 155?

Doncs sembla que cap aquí anem; que això de 

tenir un president de la Generalitat enarborant 

la pica de CDR (quina semàntica més veneço-

lana), d’una banda, i la %gura del Quixot (en els 

seus pitjors moments de deliri) de l’altra, no li 

deixen veure més enllà dels molins de llaços 

grocs que envolten la Generalitat. I ho escriu 

qui va ser company de col·legi de jesuïtes del 

susdit —no de curs— i a qui coneixien, preci-

sament, per no ser conegut per res.

Una falta de visió tan gran, de topades amb els 

seus i els altres, han portat a una paràlisi sense 

precedents de la Generalitat. Diuen que la cul-

pa és de l’Estat i dels jutges. Jo dic que la culpa 

és seva i d’ells, de no conèixer la població de 

Catalunya i intentar saltar-se lleis, pactes, com-

promisos i convivència. I seguir amb la tossu-

deria... I aquí som, anant cap enlloc.

Tant càlcul de dies històrics, promeses de data 

en data, ultimàtum de nova aparició i negaci-

ons d’un passat personal ple de literatura %lo-

supremacista estan a punt de trencar les aspes 

dels molins, ja molt castigats, pobres.

Qualsevol desencadenant portarà a eleccions 

generals (ja sigui Torra i algun dels seus ulti-

màtums, o els del Nord, tan arrelats al vent 

que millor bufa, o el mateix desgast del PSOE 

—pres de la seva puresa, tan mal portada—, 

de la molt contestable minoria gens votada, 

de pactes impossibles o de la puixança de 

l’oposició).

S’entreveuen a l’horitzó les veles del 155...

Cada dia arriben a Catalunya entre 25 i 50 
menors no acompanyats (MENA). El pro-
tocol o%cial dicta que han de ser atesos i 
tutelats per la Direcció General d’Atenció a 
la Infància i Adolescència de la Generalitat 
(DGAIA), que els ha de derivar a centres 
residencials (CRAE) o a centres d’acollida. 
Però, darrerament, degut a l’auge de me-
nors que arriben, les administracions estan 

desbordades i els centres, sense places.   
Des de la CUP El Masnou volem apel·lar a la 
solidaritat popular i al Conveni Internacio-
nal pel Dret dels Infants, signat per l’Estat 
espanyol i acceptat per totes les adminis-
tracions, Generalitat i ajuntaments inclo-
sos. El Conveni obliga les administracions 
a no deixar de banda aquest assumpte. 
 
La situació és complexa i va a pitjor. El 
problema no és l’arribada dels menors, 
sinó les condicions amb què arriben i 
la seva acollida un cop aquí.  Hi ha una 
manca de previsió total per part de l’Es-
tat i la Generalitat.  Tenim informes des 
del 2002 on s’apuntaven aquestes ona-

des migratòries i les institucions no hi 
han fet res, tot i saber què podia passar, 
i no saben ni com gestionar-ho. És evi-
dent que, administrativament, no estem 
preparades per rebre aquestes onades, 
però com a poble som capaces d’anar 
molt per davant de les institucions. 
 
Coneixem de llarg els conYictes i misèries 
de les que fugen. Hem sortit al carrer en 
massa cridant: “Casa nostra és casa vos-
tra!” o “Volem acollir!”. Doncs bé, ha arribat 
el moment. Com? Al Masnou disposem 
de 90 places, ja cobertes, per a menors no 
acompanyats provinents d’aquesta crisi. 
L’allotjament hi és, però a casa vostra als 

menors només els doneu allotjament? 

Doncs amb aquests menors hem de fer 

igual. Ens cal un pacte local, un protocol 

popular que doti de suport, entorn, escalf 

i solidaritat l’acollida d’aquestes menors.

Construïm una xarxa de voluntariat on 

tothom se senti interpel·lat: esport, lleure, 

llengua, cultura i educació. Fem-ho com 

al Masnou, però també com a exemple 

perquè es repliqui arreu del territori. No-

més amb una xarxa autoorganitzada que 

desbordi l’actuació de l’Administració po-

drem donar l’acollida que es mereixen, als 

menors i a totes aquelles persones que 

arribin a casa nostra.
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