
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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L’arrencada d’aquesta represa va ser a 
l’estiu, amb l’èxit de l’Escuracassoles per 
impulsar la restauració. Aquest novembre 
hem fet una jornada de sensibilització 
i tast, amb productors, restauradors i 
guinguetes locals, que permetrà oferir als 
clients productes masnovins de qualitat, 
així com formar part de diferents projectes 
i rutes gastronòmiques organitzades 
en l’àmbit local i comarcal. Al Mercat 
Municipal, un dels nuclis comercials del 
municipi més importants, estem fent-hi 
una reforma que hi farà més agradable la 
compra i l’estada, alhora que hem impulsat 
un pla estratègic que definirà el model de 
gestió i el mercat que volem per a la nostra 
ciutadania. De la mateixa manera, som 
i serem al costat dels nostres marxants, 
que ens porten les seves mercaderies 
cada dimarts al mercat setmanal. Amb la 

voluntat de créixer i millorar el servei, hi 
hem incorporat dues noves parades i s’han 
distribuït les actuals un cop finalitzades 
les obres de millora a l’entorn de la plaça 
d’Espanya. Dins la programació pels drets 
dels infants, recentment ha tingut lloc 
la Fira de Playmobil, Lego i Tente, que 
també ha comportat la dinamització del 
comerç i els mercats, que hi han participat 
amb figures gegants de Playmobil i 
diorames temàtics, i el concurs fotogràfic 
que El Masnou Comerç ha organitzat per 
sumar-se a la iniciativa.

El tret de sortida a les festes nadalenques 
serà el 10 de desembre amb la novetat de 
la Festa d’Encesa de Llums de Nadal, que 
aniran des de la plaça de la Igualtat i per 
tot Roger de Flor fins a arribar al Mercat, 
un eix per a vianants que vam crear des 

de l’Alcaldia d’ERC al mandat passat i que 
s’ha convertit en un espai de passeig per 
al Masnou. La Fira de Nadal, organitzada 
per El Masnou Comerç amb la col·laboració 
de l’Ajuntament, tindrà lloc l’11 i el 12 
de desembre amb moltes activitats i 
sorpreses.

També hi col·laboren Nou Masnou, amb 
qui treballem estretament per fer del 
Masnou un municipi on quedar-se a 
comprar. Amb el mateix objectiu, per 
onzè any consecutiu, portem a terme la 
campanya “Queda’t”, per dinamitzar el 
comerç i afavorir la compra local, amb una 
dotació de 3.000 euros en premis.

Amb ganes que gaudiu de totes les 
propostes, us desitgem molt bones festes.

i en l’àmbit tant individual com col·lectiu. 
El gruix d’aquesta responsabilitat recau en 
els governs, ja que els seus deures es basen 
sobretot a administrar adequadament 
les partides pressupostàries i regular 
l’economia per tal de fer-la sostenible amb 
el futur del planeta.

Acabada fa poques setmanes la Cimera de 
Glasgow (COP26), és un bon moment per 
a la reflexió i per qüestionar-nos i valorar 
com afrontem aquesta crisi. Atenent 
allò que ens és més proper, el poble del 
Masnou, cal estar molt a l’aguait a l’acció 
(o inacció) del Govern municipal. En quin 
model de poble s’està pensant? Ara i aquí, 
tal com es pot veure, es posa en valor la 

construcció, i un model de poble basat 
en la construcció és incompatible amb 
un poble sostenible, que pugui atendre 
i afrontar adequadament els reptes que 
es presenten davant de l’emergència 
climàtica.

Visualitzant el poble o passejant-hi, n’hi 
ha prou per adonar-nos aviat de l’actual 
model. Les inversions en ecologia han 
caigut o són ben escasses. La pacificació 
de l’N-II (en data 22 de novembre escoltem 
que la Generalitat n’inicia els tràmits), 
aquesta autopista urbana i mur de 
contaminació i d’inseguretat entre el poble 
i el mar, ha estat molt poc ambiciosa per 
part del Govern municipal. La construcció 

en augment ens aporta densificació, cotxes 
i fum, tenim poques zones verdes, places 
dures, un transport públic insuficient, no 
hi ha espai segur per als vehicles sense 
motor…

Hem d’exigir al Govern municipal un 
compromís econòmic clar i ferm davant 
l’emergència climàtica. Les accions que 
s’emprenen determinen el nostre present 
i, sobretot, determinaran el nostre futur. 
Veïns i veïnes del Masnou, hem d’abordar 
la qüestió, debatre i participar activament 
per repensar el model de poble. Per 
recuperar l’espai públic i per un entorn més 
equilibrat: més natura i menys fum. Va de 
Salut i de Vida.

SOM EL TEMPS QUE ENS QUEDA!

Fa poc vaig llegir aquesta frase: “Urge 
también acabar con el silencio y con 
los minutos de silencio. Y urge que 
los hombres abandonen las armas, 
renuncien a sus privilegios de género y 

se unan al cambio social por la igualdad. 
Juntas y juntos para construir una 
sociedad en la que las mujeres podamos 
vivir seguras,” i em va fer reflexionar 
sobre per què patim i pateixen milers 
de dones, noies i nenes humiliacions, 
menyspreu, indiferència, agressions i fins 
i tot la mort. PROU! Senyores i senyors, 
som ni més ni menys el temps que ens 
queda. No permetem més aquesta actitud 
de superioritat, opressió i control. No 
som una possessió de ningú, som les 
vostres companyes, mares, filles, amants o 
germanes.

Respecte, consideració, igualtat i 
oportunitat per viure en llibertat i 
segures i deixar de ser la part feble de la 
societat. Perquè som guerreres, ho hem 
demostrat i podem educar- vos, però 

no podem ignorar-vos. Seria caure en el 
mateix parany de la injustícia. Per això, 
aquells que no us identifiqueu amb la 
sagnant epidèmia de la violència masclista 
doneu-nos suport, uniu-vos a nosaltres, 
denuncieu actituds agressives, vexatòries 
i elimineu del vostre ideari de “los hombres 
son fuertes, no lloran, se ganan el respeto 
con el miedo...” (en paraules de la diputada 
socialista Sonia Guerra, en un article 
publicat a eldiario.cat). Res més lluny de 
la veritat.

Eduquem les noves generacions, no 
siguem permissius, no mirem cap a un altre 
costat. Jo no callo, trenquem el silenci!

Dies abans de l’esperada campanya 
nadalenca ens sumem a l’esperit de 
bondat i amor i esperem que perduri 

al llarg de l’any. Que ens mostrem més 
solidaris amb la veïna que ha perdut la 
feina, amb el senyor que plora per la seva 
dona víctima de la negada pandèmia, 
que no deixem el vehicle mal aparcat 
per les presses enmig del pas zebra o de 
la plaça per a persones amb mobilitat 
reduïda, perquè, total, són cinc minuts, 
cinc que per a altres són un trasbals... 
Que regni el respecte i la bondat i molts 
dels nostres mals desapareixeran com 
per encanteri.

Podem viure en un món millor, de més 
bones persones. ÉS EL QUE SOM TOTES . 
PER SOBRE DE TOT: PERSONES!

PER UNES FESTES PLENES D’AMOR, 
RESPECTE I SEGURES PER A TOTES!

TRIBUNA POLÍTICA

VIVIM EL NADAL AL MASNOU

Des del Govern municipal, i en concret des 
de la Regidoria de Promoció del Municipi, 
apostem fermament per ser al costat 
del comerç, les entitats i els col·lectius que 
els representen: artesans, restauradors, 
fires i mercats. I més en aquests temps de 
pandèmia i de revitalització d’un sector 
que en els temps més durs de restriccions 
va ser fortament castigat.

UN PRESSUPOST POC VERD

El factor humà és determinant en la crisi 
climàtica mundial que patim. Revertir la 
situació és responsabilitat de tothom, 
siguem grans, joves, adolescents o infants, 
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Ley vigente de educación, que establece 
que las “administraciones educativas 
garantizarán el derecho de los alumnos 
y las alumnas a recibir enseñanzas 
en castellano y en las demás lenguas 
cooficiales en sus respectivos territorios, de 
conformidad con la Constitución española, 
los estatutos de autonomía y la normativa 
aplicable”.

Y claro, ya han aparecido los políticos de 
aquí a proclamar sus soflamas vacías de 
contenido tipo “per una escola de tots, 
l’escola en català” o “el català no es toca”, 
pero eso sí, sin explicar por qué creen ellos 
que impartir el 25% de clases en castellano 
es un problema o un ataque a no sé 
quién. No creo que sea algo malo para los 
alumnos dominar mejor una lengua que 

es la tercera más hablada del mundo y que, 
además, es el tercer idioma en Internet. 
Eso sin entrar en lo inexplicable que es 
que en alguna parte de España, impartir 
un 25% de las clases en español a alumnos 
españoles, pueda llegar a ser algo objeto 
de discusión, o que la mayoría de líderes 
independentistas escolaricen a sus hijos en 
centros concertados o privados donde sí se 
imparten asignaturas en castellano en un 
porcentaje similar al fijado por el Tribunal. 

La única conclusión razonable y razonada 
a la que llego para explicar el motivo 
de la oposición a la enseñanza del 
español a nuestros hijos es que quieren 
que estos sean más pobres cultural y 
lingüísticamente hablando. Cuanto más 
ignorante es una sociedad más fácil de 

controlar es, mientras que una sociedad 
avanzada y rica culturalmente es más 
libre y susceptible de no hacer caso a los 
políticos de turno. 

En fin, como todo drama autonómico, este 
también pasará, se enseñará el español a 
nuestros hijos conforme a la Ley, el catalán 
no desaparecerá, y afortunadamente, 
estos serán más ricos culturalmente 
hablando, por lo que podrán afrontar sus 
retos laborables del futuro en mejores 
condiciones.

Aprovecho para felicitar estas fiestas 
navideñas a todos los vecinos y desearles 
una magnífica entrada de año nuevo, con 
el deseo de podamos disfrutar estos días 
en familia. 

Meritxell Blanch
Regidora del 
Grup Municipal 
JxCAT-Units

Democràcia de proximitat als barris

T’agradaria poder participar en les 
decisions del teu barri? I si et diuen que 
tindries accés directe a un regidor de barri? 
Totes aquestes preguntes poden tenir 
resposta en la moció que hem presentat 
aquest mes. És una aposta per dinamitzar 
els barris i apropar la gestió municipal 

a tot allò relacionat amb la vida del 
barri. Com? A través de nous espais de 
participació (assemblees o consells de 
barri). Volem que es pugui reconèixer 
l’expertesa de totes les persones i que, de 
forma cooperativa, es pugui treballar per 
assolir decisions més consensuades i més 
reals amb el territori. Aconseguiríem també 
enfortir el teixit comunitari, fomentant les 
relacions entre entitats que hi treballen i 
la cohesió social a través de la cooperació 
veïnal. 

Com a espai de participació veïnal també 
seria una eina educativa per fer possible 
una democràcia més real i local. Tenint en 
compte això, pensem que aquests òrgans 
han de ser apreciats, liderats i presidits per 
persones sense càrrecs polítics. 

Entenent que la política s’ha d’orientar 
al benestar de les persones i a fer més 
fàcil el seu rol de participació social, cal 
que facilitem eines que implementin 
veritables polítiques de barri. Això vol 
dir crear la figura de regidors de barri, 
donar veu i vot en les decisions que els 
afecten (persones residents, associacions i 
entitats), dotar els barris de locals socials i 
també de pressupostos per dur a terme les 
accions consensuades.

Bon Nadal
Des del nostre grup municipal us desitgem 
unes bones festes de Nadal i un feliç any 
2022 ple de bones notícies per a tothom. 
Persistirem amb esforç, rigor i seny, per 
treballar propostes i diàleg amb el Govern 
municipal, amb el qual ens uneix la 

millora dels serveis públics i la qualitat de 
vida de les masnovines i masnovins. 

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

Frans Avilés
Portaveu del Grup 
Municipal de Cs
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¿Dónde está el problema?

Ya tenemos nuevo drama autonómico 
(ya he perdido la cuenta). En este caso, 
el motivo es que el Tribunal Superior 
de Justicia de Cataluña ha dictado que 
debe impartirse un mínimo del 25% de 
las asignaturas troncales en castellano, 
garantizando así el conocimiento de la 
lengua común a todos los estudiantes 
catalanes, todo ello de acuerdo con la 
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