
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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el que encara tenim per endavant, els 
projectes que encarem perquè masnovins 
i masnovines puguin viure plenament el 
Masnou i al Masnou. Una finalitat clara, 
com també ho són les nostres prioritats.

Continuarem treballant per les polítiques 
de promoció social i perquè ningú no 
quedi enrere, amb accions que prioritzin 
la cultura, l’educació, l’esport i l’atenció 
social. Posem èmfasi en la construcció 
de més habitatges de protecció social, 
amb noves promocions que permetin 
als nostres joves, i també a la gent gran, 
viure al Masnou i no haver de marxar 
del nostre municipi. La sostenibilitat 
també és primordial per al Govern, i per 

això ens marquem com a objectiu fer un 
pas endavant en la millora de la mobilitat 
elèctrica i la posada en marxa d’ajuts 
a l’energia fotovoltaica, a partir dels 
projectes que ja estem presentant als fons 
europeus Next Generation. L’atenció a la 
ciutadania, amb millores qualitatives, i 
l’escolta activa de les seves propostes a 
través de nous pressupostos participatius 
per definir noves inversions a l’espai públic 
denoten la voluntat i el compromís de 
mantenir la proximitat amb masnovins 
i masnovines que sempre hem tingut els 
regidors i regidores d’Esquerra. Volem 
que tothom pugui passejar i moure’s 
dignament pel Masnou. Per això avancem 
amb actuacions a l’espai públic que posen 

els vianants com a prioritat, millorant les 
vies públiques, fent-les més accessibles 
i lliures de vehicles. Assumim també un 
repte important, com és la transformació 
de l’N-II en una via amable i pacífica, 
de retrobament i d’enriquiment social. 
Un repte com també ho és el projecte 
urbanístic del Casino, que permetrà assolir 
un nou espai públic, la plaça de la vila que 
no ha tingut mai el Masnou.

Moltes actuacions i projectes en els quals 
treballem de forma incansable, sempre des 
de la responsabilitat i el rigor, per fer del 
Masnou un municipi millor i al qual tots i 
totes els qui hi vivim ens sentim orgullosos 
de pertànyer.

Ple d’octubre una moció per millorar 
les mesures destinades a aturar els 
desnonaments al Masnou.

Què preteníem amb la presentació 
d’aquesta moció? Volíem, a partir de 
la detecció —en les respostes de la 
regidora— de certes mancances en 
l’actuació municipal dirigida a aturar 
els desnonaments, proposar una sèrie 
d’acords per tractar de millorar-la. 
Buscàvem, també, que les mesures 
proposades s’emmarquessin en el que 
des del moviment en defensa del dret 
a l’habitatge es recomana fer: establir 
uns protocols clars en l’abordatge dels 
desnonaments i fer-ho des del treball 
coordinat de les àrees d’habitatge i acció 
social, amb l’estreta col·laboració dels 

moviments i les entitats socials. Però el 
que volíem principalment és que, davant 
de l’allau de desnonaments prevista a 
partir de la suspensió de la moratòria —el 
31 d’octubre— cap veïna del Masnou no 
hagi de veure’s en la dramàtica situació de 
perdre la seva llar.

Tota l’oposició va votar a favor de la 
moció. El Govern, en canvi, va votar-
hi en contra, al·legant que tot el que 
plantejàvem ja s’està fent. Davant d’això, 
sorgeixen les següents preguntes: com és 
possible que votin en contra d’actuacions 
que ja estan fent? Si ja s’estan fent, com 
és que hi ha persones del poble, expertes 
en el tema, que reben, constantment, 
consultes de veïnes a punt de perdre la 
seva llar i que no troben solucions? Per què 

havent fet aquest cop el que altres vegades 
ens havien demanat, parlar amb el Govern 
abans de presentar una moció, no es van 
avenir a negociar per tal d’arribar a un 
acord, en comptes de votar en contra d’un 
tema socialment tan sensible?

Ens queda l’esperança que, com fa 
habitualment, el Govern, implementi 
les propostes, fent-les passar per seves. 
Només els demanem que, si ho fan, 
aquesta vegada ho facin bé: hi ha en joc 
les cases de la gent.

Podeu trobar la moció a https://www.
femmasnou.cat/desnonaments
Grup Municipal de Fem Masnou

L’habitatge al centre de les nostres 
polítiques

Molt he de dir sobre aquest primer any 
gestionant la Regidoria d’Habitatge. La 
tasca ha estat i continua sent enriquidora, 
frenètica i compromesa.

La millora en els habitatges de protecció 
oficial del sector Llevant al llarg d’aquest 
any es comença a notar; la promoció 
del carrer de Salvador Espriu consta de 
72 habitatges per a joves, i a finals del 
2021 i com a balanç d’aquest primer any, 
hem passat de 7 habitatges ocupats 
il·legalment a 4 i de 12 habitatges buits 
(sense adjudicar) a tan sols 3, que ara 
mateix estan en procés de rehabilitació per 
ser novament adjudicats. 

Enguany, la concessió de les subvencions 
de rehabilitació d’habitatges i edificis 
d’ús residencial ha estat molt positiva. 
S’han atorgat 33.793,30 euros a diferents 
comunitats de veïns i particulars que han 
fet obres de millora dels seus edificis.

Quant a la convocatòria de subvencions 
d’accés i manteniment d’habitatge 
habitual 2020 (lloguer i IBI per a 
propietaris que han fet condonacions 

de lloguer, hipoteca i IBI), hem increment 
el crèdit i hem atorgat 176.541,90 euros. 
Aquest increment, fruit de la incorporació 
de més diners d’altres partides d’habitatge 
i dels romanents, s’ha vist molt positiu 
per poder donar més solucions a famílies 
que necessiten pagar els seus lloguers, 
hipoteques i l’IBI.

S’han engegat dos estudis que, com 
a municipi, i per poder fer polítiques 
públiques d’habitatge, ens calen: l’estudi 
de conversió de locals comercials 
buits en habitatges i l’estudi sobre la 
viabilitat d’instal·lació d’ascensors en 
unes finques del municipi del Masnou 
(sector Masnou Alt).

A més a més, al llarg d’aquest mes 
s’inicia la campanya de lloguer social 
#RaonsambCor per incentivar que hi 
hagi més pisos a la borsa —actualment 
tan sols tenim dos pisos ja llogats— i que 

es decideixi apostar per llogar els pisos 
de forma no especulativa perquè tothom 
pugui accedir a habitatges més econòmics.

De cara al proper any, les obres dels pisos 
de protecció oficial de la Caserna i de 
l’Illa Centre també s’hauran iniciat i el 
nostre parc d’habitatge protegit es veurà 
incrementat en un futur proper.

Des de l’Equip de Govern seguirem 
apostant per apropar-nos més a les veïnes 
i veïns i a les plataformes que tenen a 
veure amb el món de l’habitatge. Cal 
consens, cal empatia i cal molt més esforç 
per part de tothom per seguir tractant 
aquesta problemàtica, que empeny a no 
independitzar-se, compartir pis o marxar 
del municipi.

Cal que l’habitatge romangui al centre de 
les nostres polítiques.

TRIBUNA POLÍTICA

PRIORITATS PER AL MASNOU

Superat l’equador del mandat, i havent 
retut comptes de la feina feta fins ara 
amb veïns i veïnes, posem la mirada en 

El Govern d’ERC i PSC vota en contra de 
millorar les mesures destinades a aturar 
els desnonaments al nostre municipi.

Només al juliol es van produir al Masnou 
dos desnonaments. Preocupats per 
aquesta problemàtica i després de reunir-
nos amb la Regidora d’Acció Social i de fer 
una bateria de preguntes al Ple del juliol 
per saber com s’aborda el tema des de 
l’Ajuntament, vam presentar al darrer 
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El tema estrella de debat aquest mes és 
el pressupost per a l’any que ve, però 
també hem de recordar que és el Mes 
dels Infants, la Festa de la Gent Gran i el 
25-N contra la violència masclista, tres 
col·lectius vulnerables que requereixen 
tota la nostra atenció i el compromís pel 
bé comú.

#Pressupost22
Sabeu en què consisteix el pressupost 
municipal? Algú us ho ha explicat? I si no és 
el cas, us agradaria que us ho expliquessin 
amb detall? Si no ho fa el Govern, nosaltres 
estem a la vostra disposició per fer aquesta 
funció de servei públic. Teniu tot el dret 
a conèixer on van els diners que venen 
de les vostres butxaques (segons la 
capacitat econòmica de cadascú) i que 
contribueixen a les despeses públiques 
que fan progressar el nostre poble. I el 
pressupost que es duu al Ple té encerts 
i té carències, com qualsevol altre. Però, 
d’entrada, té un apartat d’inversions 
irreal. Per què? Hi ha una partida 
d’expropiació del pati del Casino valorada 
amb 310.000 euros que un tribunal 
d’expropiacions podria incrementar fins a 

3 milions d’euros. I això vol dir endeutar-se. 
Per tant, cal ser exigents amb els diners 
del poble.

#FesSentirLaTevaVeu
Hem endegat una campanya per conèixer 
l’opinió i escoltar els nostres veïns i veïnes. 
Però també la xarxa de vida que són 
totes les entitats que treballen pel nostre 
poble. Ho fem a través d’una enquesta 
anònima, amb reunions de treball i el porta 
a porta, que ens tindrà ocupats sis mesos. 
L’objectiu: aconseguir 100 idees de millora 
pel Masnou. Això ens permetrà conèixer 
el batec de cada barri, cadascun amb les 
seves necessitats i propostes de futur. 
Escoltarem tothom i fruit d’això farem 
propostes al Govern, com estem fent els 
darrers mesos.

Whatsapp: 632 488 654 
FB/IG/TW: juntsxcatmasnou 
Adreça electrònica 
jxcatmasnou@elmasnou.cat

Més informació: 

Grup Municipal 
de Cs

TRIBUNA POLÍTICA

L'escrit d'aquest grup municipal no es va rebre 
dins del període establert.
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