
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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afegiran i canviaran les prioritats del Pla 

d’actuació municipal 2019-2023.

Una nova priorització d’actuacions 

que aprofiti la proximitat de 

l’Administració local, això és, al cap 

i a la fi, el que ens dona aquest Pla. 

Les mesures garanteixen als veïns i 

veïnes del Masnou l’accés a tots els 

serveis i recursos de què es disposa 

per cobrir les necessitats bàsiques 

sanitàries i socials, eliminant barreres 

d’accés que s’han agreujat amb la crisi; 

busquen enfortir el teixit econòmic 

i cultural del municipi, i milloren la 

qualitat de vida comunitària, social 

i a l’espai públic. Alguns exemples 

d’això són l’impuls de la Taula de Salut 

Comunitària (TASAC), ja creada i que 

ha estat un instrument de cabdal; 

l’impuls de nous serveis socioeducatius; 

l’inici del projecte Radars, centrat en la 

gent gran; un nou Pla d’ocupació local; 

els ajuts per a la promoció econòmica; 

ajuts per als agents culturals; l’impuls 

del Pla educatiu del municipi (PEM), i 

les actuacions contra la segregació i 

l’abandonament escolar. El Pla prioritza 

aquestes mesures i implica canvis en la 

seva posada en pràctica. Per exemple, 

la lluita contra la segregació escolar era 

una actuació de govern i ara, a més, es 

tenen en compte les conseqüències 

dels con/naments en situacions de 

vulnerabilitat.

Però el Pla no acaba aquí. Es tracta 

d’un document que cal anar adaptant. 

L’Observatori de l’Impacte de la Crisi 

COVID-19 del Masnou serà una eina 

de seguiment que podrà generar 

noves propostes per incloure al Pla. 

Per fer tot això, el Govern municipal 

hem aprovat uns pressupostos 

que responen a les mesures sense 

oblidar, a més, els ajuts d’altres 

administracions i els romanents 

municipals, un cop en puguem fer ús.

Sou la prioritat de la meva agenda 

Avui fa un mes just que em vaig 

incorporar al Govern local del Masnou 

en les regidories que m’he compromès 

a liderar: Igualtat, Solidaritat i Drets 

Civils, i Accessibilitat i Diversitat 

Funcional. 

Vull dir-vos que inicio aquesta etapa 

amb moltes ganes, amb motivació i 

il·lusió. També amb la ferma voluntat de 

recollir les necessitats més immediates 

de tots i totes vosaltres i donar veu i 

oferir solucions.  

En aquest mes i escaig que fa que 

m’hi dedico, he agafat el testimoni 

de projectes iniciats com ara: el 

projecte conjunt amb l’escola d’adults 

CPFAM sobre “Sensibilització en 

violència masclista per a dones 

d’origen migratori”, el Pla coeduca, 

que treballem conjuntament amb la 

Regidora d’Educació, i la redacció i 

l’impuls del Pla local de diversitat de 

gènere i sexual (LGTBIQ+), que hem 

iniciat ara. El nostre projecte serà dotar 

el municipi d’un equipament d’igualtat, 

on s’ubicaran serveis municipals com 

el SIAD (Servei d’Informació i Atenció 

de la Dona) i el SAI (Servei d’Atenció 

Integral), juntament amb entitats de 

diferents col·lectius que tinguin el seu 

projecte de/nit i basat en les polítiques 

d’igualtat. En la nova àrea d’accessibilitat 

que estem creant, ja hem començat 

a treballar dotant-la d’estructura i 

establint una coordinació amb tots els 

departaments de l’Ajuntament.

En breu comencem la revisió del Pla 

d’accessibilitat del 2011, que ens servirà 

per fer un diagnòstic de la situació 

actual del municipi i ens donarà 

eines per treballar accions de millora. 

Hem començat a tenir contacte amb 

entitats i persones amb discapacitat 

que col·laboraran en aquestes accions 

de millora. Finalment, en l’àrea de 

solidaritat i drets civils, també hem 

començat a fer contactes amb entitats 

del municipi i a revisar el nostre protocol 

de recepció i acollida per actualitzar-lo a 

les necessitats actuals. També revisarem 

els serveis per valorar si cal ampliar el 

que s’ofereix. 

En de/nitiva, treballo perquè vosaltres 

sou la prioritat de la meva agenda.

Els preus del pacte

Han passat algunes setmanes des que 

el PSC i ERC van anunciar el seu nou 

pacte de govern municipal. Temps 

su/cient per començar a veure possibles 

derivades del pacte i els preus que tard o 

d’hora haurem de pagar les masnovines 

i els masnovins.

ERC ha pactat amb el grup que els va 

portar als tribunals la darrera legislatura, 

per prevaricació, però també amb 
un dels grups locals del PSC més 
antisobiranistes del país. Els menyspreus 
cap al sobiranisme del regidor Suñé són 
constants i no fa gaire, per exemple, va 
posar en dubte un possible indult per al 
senyor Junqueras, líder dels republicans. 
Un gripau que ERC es menja per 
aconseguir l’anhelada majoria absoluta 
que els hauria de permetre fer les 
requalificacions urbanístiques que 
fins ara cap grup no els volia aprovar. 

El PSC entra al Govern pràcticament 
a canvi de res, a part de diners, és clar. 
Els dos anteriors grups municipals que 
amb tres regidors/es havien entrat 
en un govern de coalició bipartit 
havien aconseguit regidories clau 
com Urbanisme, Educació i Serveis 

Socials o Cultura i Recursos Humans, 
respectivament. Amb una posició 
negociadora similar, el PSC no ha tret 
cap de les regidories rellevants pel 
que fa a competències o a pressupost 
de l’Ajuntament. Sembla evident que 
el preu que demanava el PSC era, a 
la pràctica, alliberar el seu portaveu i 
les dues regidores, que a partir d’ara 
podran viure còmodament de la 
política.

La ciutadania pagarà un doble preu. 
D’una banda, un govern amb /ns a 
15 persones cobrant, entre polítics i 
assessors, amb un cost total de més 
de 550.000 euros anuals, un nou 
rècord municipal de despesa en el 
Govern, enmig d’una pandèmia i quan 
la ciutadania demanaria, segurament, 

contenció en certes despeses per poder 
dedicar esforços a polítiques socials o 
d’ajuda al comerç local o la cultura. 

D’altra banda, com dèiem anteriorment, 
aquest pacte s’explica per modi/cacions 
urbanístiques controvertides. Alguna 
d’aquestes modificacions provocarà 
demandes judicials, com ja ha 
advertit algun dels afectats. Recordem, 
per exemple, que una modi/cació 
urbanística l’any 2001 va provocar una 
sentència contrària una dècada més 
tard que va obligar l’Ajuntament a pagar 
un milió i mig d’euros d’indemnització. 
En urbanisme, com amb tantes altres 
coses, val més no tirar pel dret, no sigui 
que d’aquí a deu anys encara estiguem 
pagant els projectes faraònics que 
expliquen aquest pacte de govern.

TRIBUNA POLÍTICA

Noves prioritats: el Pla de reactivació 
social i econòmica

El Ple del gener de 2021 va aprovar 

de/nitivament el Pla de reactivació 

social i econòmica “Al Masnou, vencem 

la COVID-19”. Al Ple del juliol se n’havia 

fet l’aprovació inicial i, al llarg d’aquests 

mesos, el Govern, els grups municipals 

i persones expertes suggerides pel 

Govern i l’oposició han treballat per 

incorporar-hi noves propostes, que s’hi 
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Escrivim abans del 14-F, però quan 

llegiu aquest article ja coneixerem els 

resultats. Esperem, però, que hi hagi 

una majoria independentista que sigui 

capaç de reconstruir con/ances i una 

dona al capdavant.

#PlaReactivació
Parlant de con/ances, hem de destacar 

la que hem donat al Govern d’ERC-PSC, 

amb l’aprovació de/nitiva del Pla de 
reactivació social i econòmica per 

superar la crisi actual. Abans d’arribar-hi, 

però, i a petició nostra, van caldre unes 

quantes reunions de treball amb experts 

(contingència social, suport al teixit 

productiu i foment de l’ocupació, cultura 

i educació, territori i sostenibilitat, i 

promoció de la salut) amb l’objectiu 

de debatre i completar el pla proposat. 

La feina feta, malgrat el poc temps, va 

ser su/cientment important per traçar 

idees, propostes i accions. Però això 
s’ha vist reflectit en el pla definitiu? 

Rotundament no, ja que és defectuós 

i presenta propostes poc clares i 

concretes en execució i pressupost.

Per tal d’evitar justament que 
aquest pla només fos una declaració 
d’intencions, vam esmenar-lo afegint-

hi instruments que ho poguessin 

corregir: seguiment del compliment de 

les mesures, obrir-se a noves propostes, 

establir prioritats i mantenir les reunions 

de treball. Un cop acceptada la nostra 

petició, vam fer un vot de confiança 

per afavorir el màxim compromís i el 

consens, amb l’esperança que es pugui 

reorientar l’aplicació del pla i es prioritzi 
la resolució dels problemes comuns 
de la ciutadania del Masnou. 

#Salut
Ens alegrem del quòrum unànime 

de tots els grups municipals de 

l’Ajuntament en la defensa de la 
sanitat pública i per a l’enfortiment 
de l’atenció primària. Apro/tem per 

esmentar que Junts s’ha presentat a les 

eleccions amb un paquet de mesures 

orientades a reforçar el sistema català 

de salut: augmentar el pressupost 
en 5.000 milions d’euros; creació de 

l’Agència d’Atenció Integrada, social i 

sanitària (atenció a residències); doblar 

pressupost de l’Agència Catalana de 

Salut Pública; millorar les condicions 

dels professionals; enfortir l’Atenció 

Primària o el desenvolupament d’un 

pacte nacional per la salut mental, entre 

d’altres. I també volem destacar que, 
conjuntament amb la CUP, som el 
partit polític que més propostes de 
lluita contra la COVID duem en el 
nostre programa electoral. 

#RetemComptesAlaCiutadania 
Whatsapp: 632 488 654 

FB/IG/TW: juntsxcatmasnou 

Adreça electrònica:  
jxcatmasnou@elmasnou.cat

Web: unitspelmasnou.cat

Frans Avilés 
Portaveu del Grup 

Municipal de Cs

EL ARTE O, MEJOR DICHO, LAS MALAS 
ARTES DE LA POLÍTICA

Desde hace meses estoy observando 

una forma de hacer política de nuestro 

gobierno municipal que no me gusta 

nada. Y no porque sean políticas de 

izquierdas o tomadas para di/cultar 

la convivencia entre catalanes (las 

relacionadas con el dichoso prucés™), 

sino porque están basadas en el engaño.

Me explico. Hace apenas un mes, la 

Generalidad decidió suprimir una de 

las líneas de P3 del colegio LLuís Millet, 

alegando el descenso de la natalidad. 

Ahora bien, no hace falta ser docente 

ni experto educativo para saber que si 

hay menos niños, la apuesta política 

debe ser no suprimir líneas, sino 

reducir ratios de alumnos por clase. 

Está sobradamente demostrado que, 

a menos alumnos, mejores atenciones 

reciben de los profesores, lo que reduce 

la probabilidad del abandono escolar. 

¿Y qué hace nuestro Gobierno de ERC 

y el PSC ante este hecho? Cambiar 

la noticia y publicar: “Frente común 

entre el Ayuntamiento y la Generalidad 

para potenciar la educación”. Es decir, 

de una mala decisión política en 

términos educativos, nuestro gobierno 

la transforma en una buena decisión 

y habla de un frente común (ni que 

estuviéramos en guerra), contra no 

se sabe quién (otra vez un enemigo 

imaginario), pues la competencia 

educativa está en manos de la 

Generalidad. Lo mínimo que hay que 

esperar de un alcalde y su equipo de 

gobierno es que de/enda los intereses 

de sus ciudadanos, y en este caso, nos 

han vuelto a fallar, vendiéndonos “duros 

a cuatro pesetas”. ¿Tanto cuesta plantar 

la cara contra la Generalidad para 

obligarles a mantener la línea escolar? 

Joder, ¡es que los sueldos nos los pagan 

los ciudadanos del Masnou, no la 

consejería de turno!

Lo mismo pasó cuando se suprimieron 

las urgencias y se redujo el horario 

de atención en los CAPs. Lo mires por 

donde lo mires, tener urgencias 24 

horas en Masnou era mejor para sus 

ciudadanos que no tenerlas. Pues ya 

tuvo que salir el Alcalde a defender a 

la Generalidad: que si los cambios eran 

para reforzar no se sabe muy bien el 

qué, que si se centralizaban recursos 

en otras poblaciones para dar mejores 

servicios, etc. Lo de siempre, palabras 

vacías para capear el temporal. 

¿Hasta cuándo este gobierno nos tratará 

como a niños y no como a adultos? ¿No 

podemos esperar que, ante recortes 

en servicios, nuestro gobierno nos 

de/enda, o al menos, no nos intente 

engañar con palabras vacías, como si 

fuéramos tontos? No creo que pida 

mucho a un alcalde y su equipo de 

gobierno. O quizás sí, si me acojo al 

famoso dicho catalán d’on no n’hi ha, no 

en raja…

TRIBUNA POLÍTICA
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