
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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blanca. Aquests darrers quinze dies del 
mes de juny hem tingut força casos de 
robatoris amb intimidació a la via pública. 
Vagi per endavant el nostre suport a les 
víctimes d’aquests fets. Justament, els de 
la matinada del 29 de juny han motivat, 
per la seva gravetat i per l’alarma social 
generada, que l’Ajuntament es presenti 
com a acció popular davant la justícia. 
L’increment dels dispositius policials i 
una major coordinació entre la nostra 
Policia Local i els Mossos d’Esquadra han 
comportat un seguit de detencions i 
que aquesta primera quinzena de juliol 
torni la calma al nostre municipi. Com 
ja és sabut, però, un dels problemes 
de l’eficàcia policial i les polítiques 

públiques adoptades és sovint la no 
corresponsabilitat del poder judicial.

Hem de defugir debats estèrils i 
interessats que busquen la confrontació 
i l’estigmatització de joves migrats o de 
qualsevol altre col·lectiu. Els fets delictius 
s’han de combatre vinguin d’on vinguin. 
Tampoc no podem oblidar el moment en 
què vivim: la situació de desconfinament 
i de reobertura social, tot i que en 
aquests moments ens trobem davant 
d’una situació de regressió important 
en relació amb la pandèmia, que 
apunta noves restriccions. La pressió 
policial s’ha de combinar amb altres 
mesures. Així, l’Ajuntament s’ha dotat 
també de programes per combatre i 

prevenir situacions de vulnerabilitat i 
marginalitat, que podrien derivar en 
delinqüència: el programa Sostre 360° 
o el Servei d’Intervenció en les Famílies 
d’Infants i Adolescents en Situació de 
Risc (SIAF) en són un exemple. 

És del tot irresponsable tractar el tema 
de la seguretat amb frivolitat o des de la 
rumorologia. Només des del rigor, el treball 
constant, la discreció i l’eficàcia podrem 
combatre situacions com les que hem 
viscut darrerament. El dret a la seguretat 
cal que sigui una prioritat de qualsevol 
política pública que treballi pel bé comú 
dels veïns i veïnes del Masnou. Per això, 
no abaixarem la guàrdia. Desitgem que 
tingueu un bon estiu.

Plataforma veïnal

Fa més d’un any que CatSalut va ordenar 
el tancament de l’atenció sanitària 
urgent en horari nocturn del Masnou, 
Alella i Teià –sense consultar ni informar 
la població ni els ajuntaments afectats. 
Aquest fet ha provocat que ara ens 
hàgim de traslladar al CUAP de Badalona 

en cas d’urgència i en la majoria dels 
casos, a Can Ruti.

De la indignació de les veïnes i veïns 
davant la pèrdua definitiva dels 
nostres serveis primaris d’urgències, 
va sorgir una concentració ciutadana 
davant del CAP del Masnou per lluitar 
per la recuperació de les urgències 
del Masnou, Alella i Teià. Després 
d’aquesta concentració, van sorgir més 
accions que es van organitzar en una 
plataforma veïnal.

Aquesta plataforma va assistir a 
reunions amb responsables de CatSalut 
i va recollir signatures –10.000 entre tots 
tres municipis–, que van ser entregades 

el passat 1 de juny juntament amb 
documentació recopilada durant tot 
aquest període als diferents grups 
parlamentaris. En la reunió mantinguda 
al Parlament, es va defensar la sanitat 
pública i es va reclamar una atenció 
primària forta, de proximitat i qualitat.
finals de Juny ens vam assabentar pels 
mitjans de comunicació del poble que  
CatSalut. 

Des del PSC volem agrair públicament 
a la Plataforma Veïnal la feina feta, 
per l’esforç en la recollida de signatures 
(durant un temps de pandèmia que 
encara dificultava més aquesta tasca) i 
per materialitzar aquest esforç davant el 
Parlament de Catalunya.

Els partits polítics ens hauríem de veure 
reflectits en aquests moviments veïnals. 
En ells hi ha l’essència de la participació 
ciutadana, encarnen el seu sentir i 
marquen el camí que de vegades els 
partits polítics no som capaços de dur a 
terme. Se’ls ha d’escoltar i donar suport a 
les seves reivindicacions perquè arribin 
allà on com a partits no podem arribar 
dins les institucions, perquè les seves 
reivindicacions també són les nostres i 
perquè són servidors municipals. 
Des del Partit dels Socialistes sempre 
defensarem i donarem suport als 
moviments veïnals i ens posem a la 
vostra disposició.

GRÀCIES A TOTES! 

Fem Masnou davant les situacions 
d’inseguretat viscudes per diversos 
veïns i veïnes al nostre poble

Abans de res, volem manifestar tota la 
nostra solidaritat amb tots aquells 
veïns i veïnes que han patit situacions 
d’inseguretat els darrers temps. 

Pensem que el dret a sentir-se segures a 
la via pública és un dret que tenen totes 
les persones i que és massa habitual 
la sensació d’inseguretat que vivim, 
especialment joves o gent gran, fet 
que s’agreuja encara més si correspon 
a col·lectius especialment vulnerables: 
pel fet de ser dones, població migrada, 
per l’orientació sexual o persones amb 
diversitat funcional.

Entenem com a natural, doncs, que 
davant de drets que no es garanteixen, 
la ciutadania exigeixi solucions 
i es mobilitzi per aconseguir-les. 
L’Ajuntament, que sovint s’excusa per la 
manca de competències, hauria de donar 
suport a les mobilitzacions per defensar el 
dret a la sanitat, a un habitatge digne o a 
la seguretat. Ha de ser una prioritat de tots 

els veïns i veïnes que qualsevol protesta 
pacífica legítima per exigir drets no 
sigui aprofitada com un altaveu d’idees 
xenòfobes i intolerants.

Respecte a la seguretat ciutadana, seguim 
proposant el que sempre hem proposat al 
Govern municipal: més proximitat (agents 
cívics, educadors de carrer, policia de 
barri...), millors polítiques socials (ningú 
vivint al carrer, coordinació entre policia, 
serveis socials i teixit veïnal, associatiu 
i comunitari...) i més transparència 
(audiències públiques, informar de les 
dades reals de delinqüència al poble...). 
Cal convocar la Junta de Seguretat 
Local i que aquest òrgan es reuneixi de 
forma periòdica i transparent, així com 
una audiència pública urgent sobre 
la qüestió i convocar la Taula per la 

Convivència aprovada al Ple del desembre 
de 2019 i que el Govern municipal no ha 
volgut constituir mai.

Davant de fets com els que s’han produït 
recentment és comprensible que oblidem 
també altres inseguretats cada vegada 
més presents en la nostra societat, 
inseguretats que no tenen a veure amb 
l’ordre públic, sinó amb les creixents 
desigualtats socials. 

Acabem reafirmant el nostre compromís 
per treballar la qüestió de forma integral i 
comunitària, tractant que la prevenció, la 
transparència i la proximitat siguin els 
eixos centrals de les polítiques municipals 
en matèria de seguretat.

TRIBUNA POLÍTICA

El repte de la seguretat

Arriba l’estiu i la seguretat esdevé un 
dels grans reptes que tenen la majoria 
de municipis. Al Masnou això s’ha posat 
més en evidència a partir de la nit de 
revetlla de Sant Pere, quan un jove va 
resultar ferit per una agressió amb arma 
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#ModeldePoble

Sabeu que l’alcalde amenaça el model 
de poble? Ho fa conduint-nos cap a l’àrea 
metropolitana de Barcelona, menystenint 
les queixes del barri d’Ocata, no essent 

transparent amb els temes de seguretat o 
reunint-se amb qui més l’interessa. Si volem 
una identitat de poble, cal estimular el debat 
ciutadà dels problemes i generar amplis 
consensos. Aquesta és la nostra política 
d’obertura i diàleg enfront d’un govern d’ERC-
PSC que s’amaga rere la majoria absoluta. 

#LaForçadelaGent
Som conscients que tot model pot millorar, 
però ho farà si sabem escoltar les necessitats i 
els somnis de la gent. Aquest ha estat el camí 
que hem pres els darrers mesos. Darrerament 
amb el veïnat d’Ocata en diverses ocasions, 
que ens ha fet saber el temor per l’ocupació 
d’un local i d’habitatges de protecció 
oficial. Fruit d’això presentem propostes al 
Ple, visibilitzant les seves reivindicacions i 
compartint solucions. Hi hem afegit també 
la valoració dels darrers esdeveniments de 
delinqüència i agressions durant la Festa 

Major, que van culminar amb un intent 
d’homicidi a un jove de 18 anys. Després de 
contactar amb la seva família, vàrem prendre 
la iniciativa d’enviar una carta a l’alcalde 
i una altra al conseller d’Interior, per 
fer-los una sèrie de demandes que també 
es debatran al Ple. Demanem principalment 
una junta local de seguretat amb el veïnat 
afectat, un pla local de seguretat i una 
taula de diàleg com a punt de trobada 
entre agents polítics, socials i veïnals. Potser 
us sorprendrà, però no és res nou, que no 
demanéssim ja el setembre de 2020, i que va 
ser rebutjat pel Govern. Si s’hagués acceptat, 
ara tindríem molt probablement una millor 
capacitat de resoldre un problema complex. 
Més preparats socialment i amb respostes 
comunitàries, des de la prevenció davant 
de les causes dels conflictes actuals fins a 
respostes policials de proximitat i de forma 
més sostenible.

Nosaltres pensem que les coses poden fer-se 
de manera diferent. I pensem també que el 
lideratge d’un alcalde es demostra quan dona 
resposta a les demandes socials, amb diàleg, 
respecte, determinació i amb idees clares. 

Whatsapp: 632 488 654 
FB/IG/TW juntsxcatmasnou 
Adreça electrònica jxcatmasnou@elmasnou.cat
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¡BASTA YA! ¡EXIGIMOS SEGURIDAD!

En mi escrito publicado en El Masnou Viu de 
febrero de 2020 (página 27, http://elmasnou.
cat/media/repository/masnou_viu_revista/
masnou_viu_118_febrer_2020_ok.pdf ) 
lanzaba las siguientes preguntas:
“¿Qué más tiene que pasar para que la 
Direcció General d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència entienda que Masnou NO 
puede seguir acogiendo a tantos menas? 
Que esperan, ¿lamentar una desgracia 
mayor? 
¿A qué espera nuestro alcalde para exigir al 
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, 
el Sr. Chakir El Homrani, que es de su 

Quina seguretat?

Sobre el debat de la seguretat al carrer, la CUP 
El Masnou volem fer diverses consideracions: 

1)  Ens posarem de cara contra els violents i 
els repressors.

2)  Apostem per solucions dialogades i per la 
intervenció comunitària als conflictes. 

mismo partido, que cumpla con sus propias 
directivas y reduzca a la mitad el número de 
menores tutelados en el albergue?
¿Cree el gobierno de Masnou que mirando 
a otro lado, los problemas se solucionarán 
solos?”

Y en mi escrito de junio de 2020 (página 
29, https://elmasnou.cat/media/repository/
masnou_viu_revista/VIU120.pdf), y tras 70 
delitos cometidos por exmenas en Masnou 
durante los meses de abril a junio de 2020 
(casi a uno diario), ya manifesté que si bien era 
una buena noticia desmantelar el centro de 
menas, la decisión llegaba tarde. Estaba claro 
que el centro de menas había sido un fracaso.
Como suele ser habitual, los problemas no se 
resuelven solos y mirar hacia otro lado o no 
hablar de ellos, tachar de racistas a los que 
piden seguridad o, simplemente, hacer cómo 
si no existen, no hace que desaparezcan. 
Todo lo contrario. No tratar los problemas los 
agudiza, como en el presenta caso, pues se ha 
generado en estos menas una sensación de 
superioridad e impunidad insoportable para 

3)  La delinqüència de furts i petits robatoris 
té a veure amb la pobresa, amb la manca 
de recursos educatius i la manca 
d’oportunitats laborals: el problema 
es perpetua si no ataquem l’arrel del 
problema. 

La policia no fa mediació ni té una tasca 
educativa, sinó repressiva. La intervenció 
policial és reactiva davant algunes situacions, 
i la judicial és, cada vegada més, punitiva. 
Ni la policia ni els jutges no són la solució. Si 
realment volem que no hi hagi joves al carrer 
que cometin delictes cal intervenció social 
educativa: als centres educatius i amb les 
famílies.

Seguretat és que no et facin fora 
de casa teva

nuestros vecinos. Si consiguieron cometer 70 
delitos en tres meses (y los que no sabemos) 
sin que les pasara nada; si no se ha reforzado 
la seguridad en Masnou con más efectivos de 
los Mossos; si pueden ocupar viviendas con 
una facilidad pasmosa; ¿por qué no se van a 
atrever a atentar contra el derecho a la vida?
Aunque el mal ya está hecho, debemos y 
podemos conseguir curar la herida y para ello 
proponemos:

1. Que el Gobierno municipal (ERC+PSC) 
reconozca el fracaso de permitir un centro 
masificado de menas y se comprometa a no 
volver a permitirlo.
2. Que el Gobierno municipal (ERC+PSC) exija 
de inmediato que los Mossos elaboren un 
plan de seguridad específico para Masnou 
que incluya un refuerzo profundo de los 
agentes en nuestra población, incluyendo una 
comisaría temporal.
3. Que el Gobierno municipal (ERC+PSC) 
exija a la concesionaria del puerto todos los 
medios materiales y humanos necesarios para 

El dia 9 de juliol la màfia de l’habitatge va 
fer fora de casa seva una família amb la seva 
filla petita, al Masnou. Això es fa amb l’ajuda 
necessària d’un jutge, els antidisturbis i la 
col·laboració necessària de la policia local, 
que sempre es presenta als desnonaments 
i no precisament per donar suport a les 
masnovines afectades. Si hi són per protegir 
les persones, potser que reflexionin sobre el 
seu paper en aquestes situacions. 
L’Ajuntament —amb serveis socials al 
capdavant— sovint es posen de perfil: se’n 
renten les mans i no donen solucions reals. 
Hauríem d’indignar-nos i tallar la Nacional, no 
per reclamar més policia, sinó per reclamar 
solucions reals per a tothom. De totes 
aquelles persones que reclamen més 

garantizar la seguridad en las instalaciones 
que gestiona.
4. Que el Gobierno municipal (ERC+PSC) 
elabore un plan anti okupas que incluya 
una vigilancia intensiva de residencias 
potencialmente ocupables, para garantizar 
una intervención rápida en el caso de 
producirse la ocupación.
5. Que el Gobierno municipal (ERC+PSC) 
exija a la Generalitat que no permita ni una 
sola ocupación en los pisos de protección 
oficial que ostenta en Masnou, así como se 
comprometa a actuar de forma inmediata 
para expulsar a los okupas.
6. Que el Gobierno municipal (ERC+PSC) 
ofrezca asesoramiento gratuito a todos 
aquellos vecinos que se hayan visto afectados 
por los actos delictivos cometidos por menas 
o exmenas.
Cuanto más tardemos en coger el toro por 
los cuernos de este problema social, antes 
pondremos remedio y antes dejaremos de 
lamentarnos por hechos violentos que casi 
acaban en tragedia (si es que no se puede 
considerar lo que ya ha ocurrido como una 
tragedia).

policia: quantes s’han indignat perquè 
hagin fet fora de casa seva una família? 

Relleu de persones a la regidoria

La regidora i portaveu del nostre grup 
municipal ha canviat. Tenim l’acord de fer-ho 
cada dos anys i així ho hem fet. Donem les 
gràcies al Fèlix per haver assumit aquesta 
responsabilitat compartida i de vegades 
feixuga i enviem tot l’escalf a la Mireia. Com va 
dir la nostra companya: «Ens comprometem 
a seguir treballant per la igualtat, la 
independència i la justícia social, per 
aconseguir un poble més lliure, més 
feminista i més d’esquerres.» Entre totes, 
tot! 

TRIBUNA POLÍTICA
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