
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.

El govern de la Generalitat de Catalunya va anunciar l'ajornament de les eleccions al Parlament de Catalunya, del 14 de 

febrer al 30 de maig, just abans del tancament d'aquesta revista. Els textos d'aquesta secció s'havien escrit abans que es 

decidís el canvi de data de les eleccions.
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trossets de tradició i cultura, sector pel 
qual cal apostar més que mai. La nostra 
gent gran va poder gaudir d’un concert 
d’òpera i sarsuela que va emocionar. El 
jovent, d’un escape room pels carrers del 
municipi. I la canalla, a manca d’un parc 
del Nadalem tan reeixit com el de l’any 
passat, va gaudir d’un tió gegant que va 
repartir molts somriures, i d’espectacles 
de màgia, titelles i contes del món i de 
Nadal, protagonistes del Nadalem 2020. 
Amb inscripció prèvia, totes les activitats 
van omplir el 100% de l’aforament 
permès. Sabem que força persones van 
quedar-ne fora i apro)to per disculpar-
me, ja que la nostra )loso)a és que 
tothom tingui accés a les activitats, però 
enguany havíem d’adaptar-nos a les 
restriccions.

La nit més màgica de l’any, els Reis 
d’Orient no van poder anar sobre rodes 
amb la passejada que teníem preparada 
per tots els carrers del Masnou. Malgrat 
que la consideràvem segura i hauria 
apropat Ses Majestats a infants, joves 
i gent gran, el PROCICAT ens la va 
prohibir explícitament i en poc temps 
vam haver de plantejar una alternativa: 
tothom va poder seguir virtualment 
la tradicional arribada dels Reis al port 
del Masnou i tres patis d’escoles es van 
convertir en uns campaments reials que 
van permetre veure els Reis més a prop 
que mai. No només va ser màgia, un 
munt de persones hi van col·laborar i els 
ho agraeixo: a les famílies per respectar 
tots els protocols, a la Comissió de 
Festes formada per diverses entitats, al 

voluntariat, a les escoles que van cedir 
els seus patis, i al personal municipal 
que s’hi va dedicar.

Més que mai, hem deixat clar que 
som un poble imparable, que sabem 
fer les coses bé i que estem a l’altura 
d’afrontar bons i no tan bons moments. 
Carregats de nous projectes, amb ganes 
de reactivar la ciutadania, posem les 
esperances en el fet que l’arribada de 
la vacuna contra la COVID-19 serà la 
sortida d’aquest fosc túnel i que aquest 
2021 ens portarà de nou la llum per 
continuar omplint carrers i places d’allò 
que els masnovins i les masnovines 
sabem fer molt bé: donar vida al 
Masnou.

Tenim una cita

Com ja sabeu, el 14 de febrer ens han 

cridat a les urnes per poder escollir un 

nou govern que retorni l’esperança, la 

justícia social, el feminisme, la sanitat i 
l’economia a la nostra societat.

El cert és que jo, com a jove catalana, 
em qüestiono un seguit de coses:

On i de quina manera s’ha quedat 
Catalunya relegada vestida de groc? En 
quin moment ens van dividir? On són 
els i les joves que vam patir l’augment 
de les taxes universitàries de la mà de 
Convergència i Unió? On són els que 
han patit no poder assistir a les seves 
classes perquè els han boicotejat? 

On són els que encara lluiten per ser 
acceptats segons les seves preferències 
sexuals? On són els que estimen 
Catalunya i Espanya d’igual manera? 
Els que volen un món més sostenible? 
On són els que encara lluiten per la 
igualtat? I aquells que van néixer en 
aquest país perquè els nostres pares 
van emigrar a buscar millores? I els que 
lluiten pels animals? On són totes i tots 
els joves?

Em pregunto tot això, perquè els joves 
no serem el futur, sinó que ho som 

ara i les decisions que prenem el 14 
de febrer ens acompanyaran com a 
màxim quatre anys més. Em pregunto 
tot això perquè no vull deixar en mans 
d’un desgovern la meva vida, ni els 
meus desitjos ni la meva esperança que 
Catalunya torni a ser Catalunya.

Potser si d’aquesta data en fem una 
metàfora, podem dir que el dia dels 
enamorats anirem a votar i decidirem 
qui serà la nostra parella durant un llarg 
temps.

El dia 14, tenim una cita.

Defensa el Govern municipal l’escola 
pública?

El dia 10 de desembre es va convocar 
un Consell Escolar extraordinari on, per 
sorpresa, la comunitat educativa i els 
grups de l'oposició ens vam assabentar 
del tancament d’una línia de P3 a 
l’Escola Lluís Millet i la conversió 
d’aquest centre en un institut escola. 

Són molts els dubtes que aquest 
assumpte ens genera.
Respecte a la pèrdua de la línia de 
P3, no entenem com enmig d’una 
pandèmia, on la recomanació dels 
experts és reduir ràtios, la Conselleria 
d'Educació, d'Esquerra Republicana, 
opta per tancar línies. En el Pla de 
reactivació municipal, una de les 
propostes en l’àmbit educatiu és donar 
suport a les lluites en defensa de l’escola 
pública, reclamant, entre d’altres, ràtios 
adequades. Això ens fa pensar que el 
Govern municipal segurament no deu 
estar d'acord amb la decisió presa i hi 
posarà )l a l'agulla. O ens equivoquem 
i, com fa sovint, s'escudarà en el fet que 

no té competències i posarà per sobre 
de les persones els interessos de partit?
Pel que fa a la proposta de l'institut 
escola, pedagògicament la idea 
té grans avantatges i, per tant, el 
nostre grup no hi està pas en contra. 
El que ens genera dubtes és la seva 
implementació a l’Escola Lluís Millet: 
fa competir dos centres públics molt 
propers geogrà)cament, un dels 
quals, l’Institut Mediterrània, hi sortirà 
perdent, ja que la gran majoria del seu 
alumnat, procedent del Lluís Millet, 
ara es quedarà a cursar l'ESO al seu 
centre. Quin serà, per tant, el futur del 
Mediterrània, un dels instituts públics 
més antics de la comarca? No hauria 

estat una solució més racional per a 

tothom que tots dos centres passessin, 

com s’ha fet en altres municipis, a 

treballar conjuntament i formessin, 

plegats, un institut escola?

Per acabar, demanem al Govern 

municipal que compleixi el que 

diu al Pla de reactivació i defensi, 

sense emparar-se en el padró i en 

les competències, l’escola pública, 

reivindicant ràtios més baixes, millors 

condicions per a les professionals, més 

recursos per als infants socialment 

vulnerables, tot potenciant la solidaritat 

entre els centres educatius del municipi 

i no la competició entre ells.

TRIBUNA POLÍTICA

Un Nadal atípic, però ple d’il·lusió

Un any més, el Masnou ha viscut la 
màgia de les festes nadalenques, 
malgrat la situació de pandèmia.
Des de l’Ajuntament, hem treballat per 
portar a terme un seguit d’activitats per 
a totes les edats, totes en espais oberts, 
i amb les mesures de seguretat i higiene 
que marcava el PROCICAT. Uns espais 
decorats per a l’ocasió, on la gent ha 
pogut evadir-se una estona i viure petits 
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#Propòsits

Tot inici d’any nou és sinònim de 
canvis, il·lusions i nous propòsits. Se 
sol fer balanç de la feina feta, però, 
sobretot, és el moment d’encarar el 
futur. I com? Amb reptes de millora 
i amb ganes renovades de seguir 
treballant per millorar la nostra 
vila. I ho farem teixint una xarxa de 
cooperació amb la ciutadania, fent 
política a peu de carrer, i amb el 
govern, reivindicant un canvi d’estil 
i el consens com a manera de fer. 

En plena crisi sanitària, econòmica i 
social, hem de poder percebre el 2021 
com un any d’oportunitats.

Pensem que la ciutadania desitja 
respostes diferents, no la crítica 
constant, sinó que cooperem per 
poder avançar junts. Els grans reptes 
del Masnou només es poden afrontar 
des d’amplis consensos, i no recloure’s 
en la majoria absoluta assolida pel nou 
Govern.

Treballarem des del diàleg sincer i 
serè, des del respecte, l’empatia i la 
proximitat. Compromesos amb una 
nova manera de fer política des de 
l’ètica i des de la força col·lectiva pel 
bé comú. Entenem que la governança 
no només reflecteix la intenció de 
governar per a la ciutadania, sinó amb 
ella de forma compartida. Per això, 
volem seguir sumant persones a la 

nova agrupació local de Junts, per 
construir un projecte transversal, de 
progrés i amb la pluralitat d’idees que 
enriqueix el debat. Un projecte que 
té en compte totes les persones del 
Masnou. Un sol poble, una República 
de tothom, una vila referent. Fem-ho.

#Oportunitats

Les oportunitats que ens obre aquest 
any són quatre: revitalitzar el comerç 
i la cultura que permet cohesionar 
millor la vila; facilitar l’accés a 
l’habitatge que millora la vida de 
les persones; lluitar contra el canvi 
climàtic amb polítiques d’eficiència 
energètica i reducció de l’impacte 
ecològic; i seguir treballant més per la 
igualtat de gènere i l’erradicació de 
tota violència masclista.

#FAQS

Què passarà si l’Ajuntament s’ha de 
posicionar pel tema de l’amnistia 
o l’indult als presos polítics i 
als represaliats? Que el segon 
tinent d’alcalde del PSC s’hi nega 
rotundament, amb una mancança 
d’empatia que l’invalida per 
al càrrec que ocupa. Només 
interessos personals poden fer que 
aquest govern no trontolli des del 
principi.

#RetemComptesAlaCiutadania 

Volem ser la teva veu 

Whatsapp: 632 488 654 

FB/IG/TW juntsxcatmasnou 

Adreça electrònica   
jxcatmasnou@elmasnou.cat

Web unitspelmasnou.cat
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Algo huele a podrido

Decíamos en nuestro anterior escrito 

que el nuevo pacto de gobierno mu-

nicipal entre ERC y PSC, era, cuanto 

menos, extraño. Apuntábamos a 

posibles intereses personales más que 

intereses municipales como razones 
de dicho pacto. Y la cosa se empieza 
a concretar. No ha pasado ni un mes 
que el nuevo gobierno quiere aprobar 
dos modi)caciones urbanísticas (reca-
li)caciones) de bastante importancia 
y complejidad. Tanta complejidad 
que no pueden haberse redactado en 
un mes, pues requieren de meses de 
trabajo, por lo que nos lleva a pensar 
que ya estaban preparadas y solo 
faltaba apuntalar una mayoría para 
su aprobación, mayoría conseguida 
incorporando al PSC. Vamos, lo que 
se conoce como un win-win: ERC con-
sigue aprobar sus recali)caciones sin 
oposición alguna, aunque tenga que 
asumir cierto desgaste electoral al pac-

tar con un partido del 155, como ellos 
mismos lo cali)can, y el PSC prepara el 
camino para un nuevo tripartito en la 
Generalitat.

Estamos a las puertas de unas eleccio-
nes autonómicas que se antojan cruci-
ales, pues todo indica que las fuerzas 
independentistas se volverán a centrar 
en la independencia como reclamo 
electoral, olvidándose, una vez más, 
de los problemas que verdaderamente 
nos afectan (sanidad, vivienda, lucha 
contra la corrupción, excesiva carga 
)scal, etc.), y que, al no dedicarse a 
solucionarlos, nos empobrecen como 
sociedad. 

Pues bien, quiero dirigirme a esos 

votantes constitucionalistas, de cen-
tro, liberales, hartos de la inactividad 
política de los últimos años, para re-
cordarles que Cs sigue siendo la mejor 
herramienta para, por un lado, hacer 
política útil (ha presentado en esta 
legislatura más del 44% del total de las 
propuestas presentadas por todos los 
grupos en el Parlament de Catalunya), 
y por otro, parar el golpe separatista. 
El PSC ya ha demostrado que no es un 
partido de )ar, y que por mucho que 
diga lo contrario, si puede, pactará con 
ERC a cualquier precio.

En Cs lo tenemos claro: ¡Más convi-
vencia y menos enfrentamiento! ¡Más 
futuro y menos pasado! ¡Más gestión y 
menos despilfarro separatista!

TRIBUNA POLÍTICA

El Casal Popular La Mina al peu del 

canó davant l’emergència social

Fa poc més d’un any s’obria La Mina. 

Engegava un projecte autogestionat 

des del poble i per al poble per crear 

un espai de trobada i acollir el teixit 

associatiu i col·lectiu del Masnou. Amb 

només mig any de vida, La Mina va 

haver de tancar les portes al públic a 

causa de les mesures anti-COVID que 

totes coneixem. Malgrat tot, l’activitat 

no s’ha aturat. Es va crear la Xarxa de 

Suport Maresme per donar resposta 

a situacions de vulnerabilitat que, en 
alguns casos, ja eren presents, i en 
d’altres, s’han accentuat a causa de la 
mateixa pandèmia. 

Seu de la Xarxa d’Aliments del Mas-
nou

La Mina ha estat i segueix sent el cen-
tre logístic de la Xarxa d’Aliments del 
Masnou oferint el seu espai per emma-
gatzemar i repartir els aliments que les 
persones solidàries d’aquest poble ens 
donen i que la Xarxa reparteix.  

L’Escoleta, la darrera iniciativa edu-
cativa solidària

D’aquesta necessitat d’ajudar les 
persones més afectades per la crisi 
sorgeix també L’Escoleta, per cobrir les 
necessitats educatives en matèria de 

llengua i de repàs per a infants, joves 
i adults que ho necessiten i que de 
manera voluntària les companyes de 
L’Escoleta duen a terme.  

Des de La Xarxa i La Mina volem fer 
un agraïment a totes les persones 
que heu col·laborat amb aquesta 
tasca i en especial a Vida Signi)cativa, 
l’Hort d’en Pau, la Xarxa d’Habitatge, 
les Papallones Solidàries (en especial 
a la Piti, aquest poble et trobarà molt 
a faltar), l’AMPA de la Marinada, la 
Klosca, l’Àrea de Guissona, el forn 
Elias Boulanger, Bonpreu, la drogueria 
Annita, el Banc Central d’Aliments, la 
Martina de l’hort de Santa Susanna, el 
Victor per les hamburgueses veganes 
i les pageses i pagesos del Maresme. 
Sense totes vosaltres no hauria estat 
possible. I, per descomptat, a totes 
les sòcies de La Mina per la con)ança, 

que malgrat tot heu seguit aportant el 
vostre gra de sorra. 

La Mina està tancada, però com veieu, 
la seva activitat i el compromís amb 
aquest poble no s’aturen. No sabem 
quan podrem tornar a obrir, però les 
ganes i la motivació segueixen pre-
sents esperant poder arrencar de nou 
i donar vida a aquest projecte de totes 
i per a totes.

EL MASNOU VIU    GENER 2021 31


