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Aquesta secció és un espai que l’Ajuntament cedeix als grups municipals que formen el consistori. Són, per 

tant, els responsables del contingut que s’hi publica. Als sis grups municipals se’ls dedica el mateix espai i 

se’ls demana un text amb les mateixes característiques. Aquí es publica el que cada grup municipal ha fet 

arribar al Departament de Comunicació.

Cristina Ramos  
Regidora del Grup 
Municipal d’ERC-
AM

Maria Llarás
Regidora del Grup 
Municipal del PSC

UN NOU MODEL ENERGÈTIC 

La transició energètica és un procés 
important per garantir un futur 
sostenible per a la societat i el planeta. 
Aquest procés implica un canvi en la 
manera en què produïm i fem ús de 
l’energia, passant de fonts d’energia 
fòssils a fonts d’energia més sostenibles.

Perquè aquest canvi sigui possible, és 
necessari que tothom hi participi, des 
de les administracions i les empreses fins 
a la ciutadania. Cada acció, per petita que 
sigui, contribueix a aconseguir un futur 
més sostenible per a totes les persones.
L’Ajuntament del Masnou, en el Ple del 
16 de desembre del 2021, va aprovar el 
Pla de transició energètica, emmarcat 
en el Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per 
l’Energia i el Clima. Amb l’aprovació 
d’aquest document estratègic es va 

iniciar una sèrie d’accions per reduir al  
55 % les emissions de CO

2
 del municipi 

de cara al 2030. 

D’una banda, s’han modificat les 
ordenances fiscals per fomentar la 
instal·lació de plaques fotovoltaiques 
en habitatges plurifamiliars a través de 
bonificacions, per motivar la ciutadania 
a crear comunitats energètiques per 
compartir la generació d’energia en 
autoconsum compartit. 

De l’altra, s’instal·len plaques 
fotovoltaiques per a autoconsum en 
edificis públics que són grans usuaris 
d’energia, com el pavelló esportiu; 
per a autoconsum compartit entre 
equipaments municipals, com l’Edifici 
Centre, i, posteriorment, s’instal·laran 
en edificis municipals en autoconsum 
col·lectiu que compartiran l’energia 

generada amb la ciutadania per ajudar 
a combatre la pobresa energètica 
i democratitzar l’energia entre la 
població.

I aquesta transició només pot anar 
acompanyada d’un ús eficient de 
l’energia. Per això, l’Ajuntament ha 
elaborat un Pla d’estalvi energètic dels 
equipaments municipals. I, des de fa un 
any, des del Servei d’Assessorament 
Energètic (SAE) s’acompanya la 
ciutadania per estalviar en la factura 
energètica i fer un ús més eficient dels 
subministraments, així com assessorar 
en les diferents ajudes a la rehabilitació 
energètica que tenen les diferents 
administracions.

Un nou model energètic és necessari i 
des del Masnou cal posar-hi el nostre gra 
de sorra.

fora del poble o esperar fins l’endemà. 
Aquest tancament està estretament 
lligat al tancament de les urgències 
24 hores, denunciat fa més de dos 
anys pel nostre grup mentre el Govern 
municipal ens acusava de manipular. 
Dos anys i mig més tard, el tancament 
es consolida i les farmàcies s’acullen al 
dret que els dona la llei de tancar a la 
nit en aquelles poblacions on no hi ha 
urgències 24 hores.

El Govern municipal va informar el 
nostre grup del tancament una setmana 
abans, tot i saber-ho des de feia més de 
dos mesos, i no va informar la població 
fins pocs dies abans del tancament, 
aprofitant que havien presentat una 
declaració institucional al Ple, en clau 
partidista, per tractar d’amagar la 
inacció dels dos últims anys. El nostre 
grup no es va sumar a la declaració, 

perquè ja n’hi ha prou de declaracions 
innòcues al Ple dels mateixos partits 
que ens retallen els serveis des de 
la Generalitat. Continuem confiant 
en la mobilització veïnal i en un canvi 
de govern municipal que les secundi 
com a única manera d’aconseguir el 
retorn de les urgències 24 hores i, en 
conseqüència, de les guàrdies nocturnes.

Aquest tancament no ha estat l’única 
notícia negativa per al nostre poble que 
hem tingut aquestes darreres setmanes. 
Cal sumar a aquest tancament el fet que 
s’ha conegut que les obres de l’estació 
d’Ocata es demoraran de manera 
indeterminada o, com a mínim, el 
Govern no ens sap dir quan acabaran.

Per acabar-ho de rematar hem conegut 
que dels pisos de protecció oficial 
de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil 

no n’hi haurà cap de lloguer. En un 
principi, el Govern municipal s’havia 
compromès a fer-ne set de lloguer, que 
ja no era cap meravella, però, finalment, 
quan s’han conegut les bases de la 
convocatòria, hem vist que tots seran de 
venda i, per tant, l’Ajuntament perd la 
possibilitat d’ampliar la borsa de lloguer 
social, més necessària que mai. Però no 
acaba aquí la cosa: les bases recullen 
que una persona sola que cobri fins 
a 53.118,20 € pot quedar-se un 
d’aquests pisos, que, en principi, havien 
de ser per als que més els necessiten.

Comença a ser hora que el Govern 
municipal deixi de caçar mosques 
pensant en les eleccions municipals i 
estigui una mica més pel que ha d’estar, 
perquè últimament al Masnou a cada 
bugada perdem un llençol.

Aquesta cohesió social s’ha aconseguit, 
en gran part, gràcies a les entitats i 
associacions que permeten fer xarxa 
entre aquelles persones que tenen 
objectius comuns, com ara el benestar 
animal, l’educació, la promoció de la 
cultura o els jocs d’escacs i rol. I, en 
aquest sentit, cal seguir potenciant 
aquestes entitats i aquestes associacions 
altruistes entre persones que permeten 
tenir un teixit associatiu municipal fort.

D’altra banda, el segle XXI aporta noves 
maneres de connectar entre persones. 
Aquesta era global de les xarxes socials, 
la intel·ligència artificial i les noves 
tecnologies també afecta l’organització 
política. La comprensió de totes aquestes 
complexitats requereix un coneixement 
i una visió de futur que no totes les 

persones estaran capacitades per liderar. 
Ens enfrontem a uns reptes fins ara 
desconeguts que els propers quinze anys 
esdevindran unes transformacions fins 
ara impensables.

Per tant, com a Administració, del que es 
tracta ara és de superar la visió mecanicista, 
en què s’actua normalment després que 
hagi sorgit el problema, i ser més proactius 
a detectar anomalies i poder prevenir-les. 
Això tan sols serà possible si comencem a 
incorporar tecnologies que ens permetin 
detectar i prevenir. 

I no vull que ningú pensi que estic 
parlant d’incorporar robots a la nostra 
Administració —de moment encara no. 
La intel·ligència artificial el que pretén es 
ajudar-nos. 

Tot seguit us explicaré el que aquesta 

intel·ligència ja fa per a nosaltres: 

regar els jardins segons les previsions 

meteorològiques, detectar quins 

correus electrònics són correu 

brossa, traduir d’un idioma a un altre, 

fer-nos suggeriments de pel·lícules 

o sèries a Netflix segons els gustos 

personals, reconèixer les persones en 

les teves fotografies a Google Photos i 

emmagatzemar fotografies, canviar de 

ruta en el teu GPS per un accident o per 

motius de trànsit, etc.

No cal que tinguem por dels canvis. En 

definitiva, el que ens permet ser aquí 

avui és que hem anat evolucionant com 

a espècie segle rere segle.

TRIBUNA POLÍTICA

A CADA BUGADA, UN LLENÇOL

El Masnou perd un nou servei 
sociosanitari, aquesta vegada les 
guàrdies nocturnes de les farmàcies. A 
partir d’ara, qui necessiti un medicament, 
de manera urgent, a la nit haurà d’anar 

Grup Municipal 
de Fem Masnou

UN NOU PARADIGMA PER AL MASNOU

Si alguna cosa caracteritza el lideratge 
polític municipal és la seva capacitat per 
mantenir cohesionada la comunitat a 
l’entorn d’un projecte comú que aglutini 
benestar social, i desenvolupament 
econòmic, social i cultural.



EL MASNOU VIU    FEBRER 2023 31

sus horarios a la nueva realidad sanitaria 
en Masnou: sin urgencias médicas la 
ley entiende que no son necesarias las 
urgencias farmacéuticas. 

En su día el gobierno autonómico de 
ERC decidió suprimir las urgencias 
médicas en horario nocturno en el CAP 
de Masnou, obligando a los ciudadanos 
a tener que desplazarse hasta Badalona 
en caso de necesitar dicho servicio. Y en 
Masnou, el gobierno también de ERC y 
con el PSC de cómplice, en vez de poner 
el grito en el cielo, de remover cielo y 
tierra, de exigir que en los presupuestos 
de la Generalidad se repusiera la partida 
para dotar a los CAPs de urgencias 
médicas nocturnas, de presentar todo 
tipo de recursos, ahora decide disparar 
contra las farmacias mediante una 
Declaración Institucional en la que les 
reclama que mantengan las guardias 

nocturnas y en la que se anuncian 
recursos de todo tipo para conseguirlo.  

No es más que una maniobra de 
distracción para no explicar que la 
solución para que las farmacias vuelvan 
a tener horario nocturno está en manos 
de ERC y el PSC. Recordemos que estos 
dos partidos controlan el Gobierno 
de España y el Gobierno autonómico, 
así que todo lo que se propongan, 
pueden hacerlo. En este caso, pueden 
cambiar la ley para que ésta obligue a las 
farmacias a abrir por las noches y pueden 
dotar presupuestariamente partidas 
destinadas a recuperar las urgencias 
médicas. Mejor esta segunda opción, 
claro, pues además se recupera un 
servicio público esencial para Masnou.

Pero claro, como realmente ERC y el 
PSC no quieren recuperar las urgencias 

médicas en Masnou, vamos a ver si con 

un linchamiento público a las farmacias 

conseguimos que los ciudadanos ya no 

se acuerdan que el nuevo horario de las 

farmacias es consecuencia directa del 

recorte sanitario sufrido en Masnou y 

permitido por estos dos partidos. 

Por supuesto que nos gustaría que 

las farmacias mantuvieran urgencias 

nocturnas a pesar de que en Masnou 

ya no hay urgencias médicas, pero para 

nosotros el problema no está en cómo 

se organizan empresarialmente las 

farmacias, sino en como conseguimos 

que vuelvan las urgencias médicas a 

Masnou a pesar de la oposición de ERC 

y el PSC. Y desde Cs lo tenemos claro: 

más dinero para sanidad y menos buscar 

enemigos para tapar las vergüenzas de 

ERC y el PSC.

Romà López
Portaveu del Grup 
Municipal de 
JxCAT-Units

es reprendran les obres dels HPO dels 
dos edificis que duen molt retard. Però 
és negatiu que els 38 HPO de la plaça 
de l’U d’Octubre siguin exclusivament 
de compra, aspecte que la mateixa 
Regidoria d’Habitatge desconeixia, 
ja que en una resposta a l’oposició 
assenyalava que hi hauria set habitatges 
de lloguer. La resposta hauria d’haver 
estat el 100 %, com ja vam defensar en 
el darrer Pla local d’habitatge. Hem de 
ser molt curosos amb la cessió d’ús de 
sòl públic i buscar el màxim benefici 
per a la gent del Masnou. Tenim 
el repte compartit d’aconseguir 
habitatge assequible, totalment cert. 
Però per potenciar polítiques socials 
d’habitatge no n’hi haurà prou amb 

noves promocions i menys si són de 
venda. Hem d’apostar de manera clara 
pel lloguer social, a través de noves 
promocions, i aconseguir un parc 
d’habitatge públic de lloguer social 
i assequible. Només així es donarà 
resposta a les persones que no poden fer 
front al cost d’un habitatge del mercat 
lliure. El lloguer ens permet la rotació 
i està més en sintonia amb la realitat 
econòmica de joves, gent gran i famílies 
vulnerables.

Aquest poble més amable i cohesionat 
socialment també ha de venir 
acompanyat per una aposta clara pels 
espais verds reals i els espais blaus (el 
mar). Si fomentem la justícia ambiental, 

millorarem la salut de les persones i 
evitarem morts prematures, tal com 
evidencien els estudis més recents.  

I parlant de salut, seguim afectats 
per la supressió de les guàrdies 
nocturnes de les farmàcies, a causa 
que el CAP Masnou no ofereix urgències 
nocturnes des de l’1 de juliol del 2020. 
Per aquest motiu, no vam dubtar a 
liderar conjuntament amb el Govern 
un missatge d’unitat, per traslladar al 
Departament de Salut el nostre desacord 
i instar a la recuperació de les urgències 
24 hores del CAP Masnou. Pel bé 
comú, sempre tindrem el compromís 
d’arribar a consensos que afavoreixin 
la vida de les persones.

Frans Avilés
Portaveu del Grup 
Municipal de Cs

TRIBUNA POLÍTICA

LLOGUER SOCIAL, ESPAIS NATURALS 
I SALUT

El darrer mes hem rebut notícies sobre 
els habitatges de protecció oficial 
(HPO), algunes de positives i d’altres de 
negatives. És positiu que s’anuncïi que 

A PROPÓSITO DE LAS FARMACIAS,  

O CÓMO ESCONDER EL BULTO.

Tras el Estado, el poder judicial, Europa, 
los cuerpos y fuerzas de seguridad 
del Estado, y un largo etcétera, ya 
tenemos nuevo enemigo en Masnou 
a quien culparle de la desastrosa 
gestión del gobierno autonómico de 
ERC. Esta vez le ha tocado al colectivo 
farmacéutico, a quién rápidamente se 
está criminalizando por decidir adecuar 


