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

ponsables 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.
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comarcal: la supressió dels peatges i la 
paci"cació de l’N-II. Des del Govern del 
Masnou estem treballant en aquest nou 
escenari i en la implementació de noves 
actuacions i mesures vinculades. Això 
ho estem fent conjuntament amb els 
nostres municipis veïns d’Alella i Teià, 
adreçant una carta conjunta de tots 
tres alcaldes a la Generalitat i al Consell 
Comarcal amb una sèrie d’actuacions 
que han de preveure’s en aquest nou 
escenari.

Caldrà fer el pas de"nitiu per a la 
reconversió de l’N-II en una via 
paci"cada, cívica i sostenible que 
inclogui una via ciclable com a eix 
vertebrador de la comarca i la seva 
connexió amb l’àrea metropolitana. Cal 

preveure nous accessos de connexió 
de l’N-II amb el municipi per millorar la 
connectivitat de diferents barris i també 
caldrà plantejar un nou accés a la nova 
autovia per donar servei al Masnou 
i Teià. Amb tot això, també s’hauran 
de preveure millores en el transport 
interurbà per complementar l’oferta 
de rodalies i millorar la connexió amb 
Badalona i els seus serveis de referència.

A part de les mesures que es derivin 
de l’alliberament de la C-32, al Masnou 
estem impulsant noves actuacions 
per millorar la mobilitat del municipi 
previstes al PAM: increment de les 
zones de vianants per donar més espai 
a les persones, com la continuació de 
l’eix Doctor Agell, i creació de noves 

zones, un pla director de la bicicleta 
elèctrica i els vehicles de mobilitat 
personal per potenciar i alhora regular 
aquest tipus de vehicles, l’estudi 
integrat de la gestió de l’estacionament 
regulat per donar preferència 
d’estacionament als veïns i veïnes, 
donar impuls a la mobilitat elèctrica 
i canvis en la xarxa viària per donar-li 
més coherència, com el cas dels canvis 
de sentit dels carrers de Joan Miró i 
Fontanills, entre d’altres mesures.

Des del Govern municipal seguim 
treballant en aquesta agenda per a una 
nova mobilitat. Una nova mobilitat més 
segura, més sostenible, més cívica i que 
transformi i millori el nostre dia a dia i el 
nostre espai urbà.

Sumar per solucionar els problemes 
del Masnou

Tal com vam manifestar, volem fer de la 
transparència la nostra forma d’actuar i, 
per això, des d’aquestes línies us volem 
informar que els socialistes i Esquerra 
veiem necessari i convenient per a totes 
les masnovines i masnovins conformar 
nou govern d’esquerres municipalista.

Fa dos mesos aproximadament, 
l’alcalde va obrir les portes a dos grups 
municipals de l’oposició per sumar 
forces que poguessin, plegades, afrontar 
els temps difícils que la pandèmia de la 
COVID-19 ha causat.

Després de diverses trobades, de posades 
en comú, de debats de participació i de 
moltes ganes de treballar per al municipi, 
els socialistes hem arribat a un acord amb 
el Govern d’ERC.

Assumim unes responsabilitats de les 
quals es deriven unes tasques concretes 
que queden de"nides al cartipàs. És 
la nostra voluntat, un cop hàgim fet 
el traspàs, conegut el nostre equip 

i de"nides les línies de treball de la 
nostra competència, mantenir diverses 
reunions amb els portaveus per a 
l’escolta activa i la recerca de consens.

La nostra voluntat de col·laboració, 
d’ajuda, d’escolta i la necessitat que ara 
mateix té tota la ciutadania han estat 
clau per fer aquest pas endavant. Perquè 
creiem que és el moment de treballar 
totes i tots plegats.

Sí, continuarem treballant pel municipi, 
continuarem estant al costat de les 
veïnes i dels veïns, portant polítiques 
que afavoreixin els col·lectius que 
més han patit la COVID-19, escoltant 
propostes i cercant ajudes.

En aquests moments, tan difícils per 
a tothom, deixem els partidismes de 
costat i ens arremanguem per treballar 
de valent en un govern municipalista 
d’esquerres.

L’esforç que hem fet els dos partits és 
evident: hem estat capaços de deixar 
de banda les nostres diferències per tal 
d’assolir un acord que permeti encetar 
les mesures i les accions derivades 
del Pla de reactivació, juntament amb 
el Pla d’actuació municipal (PAM), 
des d’unes polítiques de progrés, 
d’esquerres, socials, solidàries i 
compromeses, feministes, catalanistes i 
municipalistes.

Com gestiona el Govern municipal els 
nostres diners?

El passat Ple del mes de juliol es va tancar 
amb la renúncia del regidor d’Hisenda 
del Govern municipal. El ja exregidor va 
al·legar motius personals per justi"car 
la seva renúncia al càrrec i a l’acta de 
regidor. Nosaltres, en l’àmbit personal, 
no podem fer res més que desitjar-li el 
millor, però la seva renúncia ens genera 
políticament algunes preguntes.

L’exregidor ho deixa pocs mesos després 
que plegués el darrer interventor 
municipal, funcionari encarregat de 
supervisar les "nances de l’Ajuntament. 
Aquest fet no és una excepció des que 
Oliveras és alcalde, període en què els 
interventors i interventores amb prou 
feines aguanten un any al càrrec.

Darrerament s’han conegut 
informacions en què es posa de 
manifest que les finances del Masnou 
tenen uns alts i baixos molt peculiars. 
Ens trobem que entre 2016 i 2018, en 
tots els exercicis, es van deixar de gastar 
força diners respecte al que s’havia 
pressupostat, arribant a desviacions 
a la baixa de pràcticament un 30% 
respecte a allò que havia aprovat el Ple. 

D’altra banda, l’any de les eleccions 
municipals el consistori es va gastar més 
de 2 milions d’euros per sobre del que 
s’havia pressupostat.

En el debat sobre el pressupost municipal 
2020 (aprovat per ERC i el PSC), primer 
debat en el qual participava Fem Masnou, 
ja vam denunciar el fet que el Govern 
no compleix allò que s’aprova. En aquell 
moment encara no teníem la liquidació 
del 2019, però vam posar sobre la taula 
que els anys 2017 i 2018, per exemple, 
mentre que s’executava el 97% del que 
s’havia pressupostat a l’Alcaldia, a Acció 
Social s’executava el 66% i a Habitatge, 
només el 18%! És a dir, desenes de 
persones havent de deixar el poble 
per l’elevat preu del lloguer i el Govern 

municipal “fent calaix”, mentre que en any 
d’eleccions es va tirar la casa per la "nestra.

Al darrer Ple ens vam trobar amb una 
modi"cació de les ordenances "scals, 
aprovades de nou per ERC i el PSC, que 
obliden les promeses de tarifació social 
que millorarien la redistribució. D’altra 
banda, aquest novembre es portarà al 
Ple una proposta de pressupost per a 
l’any 2021 que, al cap i a la ", no sabem 
si el Govern respectarà en la seva 
execució. Són temps en què la classe 
política demana constants sacrificis 
a la ciutadania, estaria bé que des del 
Govern municipal es donés exemple 
de responsabilitat amb una gestió 
transparent dels diners públics.

TRIBUNA POLÍTICA

Noves oportunitats, treballem per 
una nova mobilitat

L’alliberament del peatge de la C-32 per 
al proper estiu suposarà una oportunitat 
per plantejar canvis importants en 
relació amb la mobilitat. Es faria realitat 
una demanda històrica en l’àmbit 
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Viure és con-viure. 

En aquests moments tot es fa més 
difícil per les restriccions actuals per 
la COVID-19. I per les conseqüències 
econòmiques que comporta i que tots 
plegats estem patint en diversos graus. 
Des de la política municipal no sempre 
tenim bones respostes, però intentem 
cooperar sempre amb el consistori, 
sense perdre el sentit crític, en bene"ci 
de tothom. Persistirem.

#Participatius
L’esperit cooperatiu hauria de ser 
present en el Consell de la Vila, 
però justament uns quants membres 
varen manifestar que no era així, 
pel que entenien com una gestió 
interessada i partidista per part de 
l’Ajuntament. Nosaltres (a través d’una 
moció) proposem impulsar-lo, fent-lo 
realment participatiu, actiu, efectiu 
i transparent. No pot ser un òrgan 
merament informatiu de les tasques 
de govern. Ens creiem que els seus 
membres han d’aconsellar, debatre o 
proposar? 

#Salut24h
Sabem que va ser una primera reunió de 
treball amb el CatSalut/ICS, però no hi 
érem tots. Faltava escoltar la veu dels 
professionals que treballen als CAP 
El Masnou i Ocata i més representació 

ciutadana com a usuaris, no només 
la Plataforma Veïnal en Defensa de la 
Sanitat Pública. Si volem que sigui un 
grup de treball i de debat sobre els 
serveis de salut pública al Masnou, 
cal escoltar tothom. No ens podem 
amagar sota criteris tècnics i que se’ns 
demani que hàgim de fer-hi con"ança 
cega. Volem decidir amb criteri, tenint 
en compte que estarem sempre al 
costat dels interessos de la ciutadania, 
en defensa d’una salut pública de 
qualitat i propera.

#Plaça1oct
Al Ple d’octubre no es va aprovar ni 
la via impositiva del Govern d’ERC 
ni la via participativa de JuntsxCat-
CUP. Malgrat que l’alcalde tenia un 
compromís signat i verbal per fer 
una consulta popular que decidís 
l’emplaçament de la plaça de l’U 

d’Octubre. Credibilitat danyada STOP 
una vegada més STOP no s’imposa 
una plaça STOP la decidim tots STOP 
1oct2017 ho vam fer junts STOP 9.837 
persones vam votar STOP ara no hauria 
de ser diferent STOP decidim junts el 
lloc de la futura plaça. 

#FAQS
Sabeu quin grup municipal entrarà al 
Govern? 155
Com és que es fan reunions anunciades 
com a debats i són monòlegs? 
Expedient X

#RetemComptesAlaCiutadania
Us convidem a contactar-nos:
Whatsapp 632·488·654
FB/IG/Twitter: juntsxcatmasnou
jxcatmasnou@elmasnou.cat
Web: unitspelmasnou.cat

Frans Avilés 
Portaveu del Grup 

Municipal de Cs

Pagar justos por pecadores

Esta expresión tan nuestra, reQeja a la 
perfección el sentimiento de muchos 
negocios, principalmente de restaura-
ción y ocio, pero también educativos 
que tan importante labor hacen con 
nuestros hijos acabada la jornada 
escolar, por las medidas adoptadas 
por el gobierno regional y estatal para 
frenar el avance del virus en esta se-
gunda ola.

Vaya por delante que ante la grave-
dad de la situación, no cabe más que 
cumplir con todas las medidas adop-
tadas, pues se trata de salvar vidas. 
Las UCIs de los hospitales estaban 
llegando a su capacidad máxima, y se 
asomaba la injusta situación de tener 
que decidir a quién intentar salvar la 
vida, siempre en detrimento de nues-
tros mayores, que tras una vida coti-
zando, se les negaba una asistencia 
sanitaria completa. Pero ello no qui-
ere decir que debamos estar callados 
ante la ineptitud que han mostrado 
en esta segunda ola los políticos con 
responsabilidades en este ámbito. 

Esta segunda ola no les ha podido “pi-
llar” desprevenidos, pues hace meses 
que se anunciaba, por lo que lo mí-

nimo que los ciudadanos podríamos 
esperar es que se hubieran adoptado 
medidas para prepararse: comprar 
respiradores, habilitar más camas UVIs, 
formar al ejército para tareas de auxilio 
en residencias geriátricas cuyas plan-
tillas están al límite, y reforzar la plan-
tilla y recursos sanitarios, entre otras, 
son medidas que cualquier persona 
con un mínimo sentido común ya 
hubiera adoptado. Pero no, otra vez la 
improvisación y falta de control sobre 
aquellos que han incumplido las dos 
reglas básicas, mascarilla y distancia 
de seguridad, ha hecho que aquellos 
que sí han adoptado dichas medidas 
ordenadas por las autoridades sanitari-
as, sean los que vuelvan a pagar dicha 
improvisación.

Nos dicen que es imposible controlar 

los botellones, pero si dejas el coche 

en la zona de carga y descarga, en 10 

minutos está en el depósito, con la 

consiguiente multa y tasa por retirada.

Nos dicen que no pueden controlar 

los negocios que no hacen cumplir 

las dos reglas básicas, pero si te pasas 

un día en tus obligaciones "scales, en 

pocos días tienes un requerimiento en 

tu casa.

Nos dicen que no pueden bajar el IVA 

de las mascarillas, pero otros países de 

la UE sí lo han hecho.

Lo dicho, vuelven a pagar justos por 

pecadores.

TRIBUNA POLÍTICA

Retallades en salut al Masnou: una 
mesura classista

Durant l’estat d’alarma del març passat 
vam tenir la notícia de la retallada 
del serveis d’urgències continuades 
(24 hores) al CAP d’El Masnou. És una 
retallada que es va fer sota el pretext de 
l’emergència del sistema de salut que no 
es va revertir quan es va aixecar l’estat 
d’alarma. Era clarament una excusa per 
retallar serveis.

Ara mateix cal desplaçar-se a Badalona 
en horari nocturn o de cap de setmana, 

justament en l’horari que només s’hi 
pot arribar amb taxi o vehicle privat. 
És evident, doncs, que la manca 
d’urgències al Masnou és una mesura 
classista —afecta molt més a aquelles 
famílies que no disposen de vehicle 
privat— i que segueix un camí de 
privatització i precarització dels serveis 
públics que ve de lluny.

Un exemple que la manca de recursos 
signi"ca desprotecció de les veïnes del 
Masnou: recentment es va demanar 
a famílies de l’Escola Ocata d’anara 
Badalona a realitzar proves PCR 
rutinàries per un positiu d’un grup, una 
petició que s’emmarca en el col·lapse 
—manca d’organització— al qual es 
veu sotmès el servei d’atenció primària 
del poble i que implicava que algunes 
famílies s’haguessin de traslladar en tren 
per fer-se una prova rutinària.

Una estratègia per convertir els usuaris de 
la sanitat pública en clients de la sanitat 
privada: un problema d'àmbit nacional.

Si la sanitat privada disposa al Masnou 
d’un ambulatori amb capacitat per 
fer proves diagnòstiques de tota 
mena, per què la sanitat pública no 
en pot disposar? Per què hem d’anar 
a Badalona a fer-nos una radiogra"a o 
una ecogra"a? Concentrar els serveis 
de salut pública a Badalona només 
bene"cia la sanitat privada. El poble vol 
un servei de proximitat i de qualitat, 
proper, e"caç ie"cient.

Des del GM de la CUP El Masnou 
reclamem:
•  Que el municipi esposicion i contra la 

retallada del servei d’urgències.
•  Un augment dels recursos destinats a 

l’atenció primària al Masnou.

•  Si hi ha d’haver un CUAP ha de ser al 
Masnou. L'única raó per no tenir-lo és 
econòmica, no de servei ni d’atenció 
al ciutadà.

•  Que el poble participi dels espais 
autoorganitzats que defensen la 
sanitat pública de manera activa al 
nostre poble.

Estem farts de paraules buides i 
d’enganys. La sanitat pública es defensa 
i ens l’estan venent. Apostem per la vida 
i no pel capital.

Llegeix el text sencer a:
formigamasnovina.wordpress.com
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