
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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són aconseguir el 2030 una reducció del 

55% de les emissions de gasos d’efecte 

hivernacle respecte al 2005 mitjançant 

l’eficiència energètica i un major ús 

de fonts renovables, amb la finalitat 

d’aconseguir la neutralitat climàtica el 

2050. Entre els compromisos adquirits hi 

ha la redacció del Pla d’acció per l’energia 

sostenible i el clima, que conformen el 

Pla de transició energètica municipal, 

aprovat també al Ple de desembre, i el Pla 

d’adaptació al canvi climàtic, que seguint 

els criteris europeus està elaborant el 

Consell Comarcal del Maresme.

La transició energètica és clau per a 

l’assoliment de la reducció de les emissions 

i per garantir l’accés a una energia segura i 

sostenible, a més de permetre l’avanç cap 

a un Masnou més resilient. El Pla defineix 

sis eixos estratègics: gestió energètica 

municipal orientada a la màxima eficiència; 

autoconsum renovable i comunitats 

energètiques locals; rehabilitació 

energètica d’edificis; informació i 

assessorament per fer una transició 

climàtica justa; mobilitat sense cotxe i 

eficiència en l’ús del vehicle privat amb 

l’electrificació del parc mòbil; i fiscalitat 

ambiental. I estableix 60 accions, 25 de 

les quals estan en curs, per aconseguir 

un estalvi estimat de 6.260 tones de 

CO
2
/any. Per aquesta raó, hem dotat el 

pressupost del 2022 per a comunitats 

energètiques, instal·lacions d’autoconsum 

i punts de recàrrega, i estem aprofitant les 

oportunitats de finançament, com ara els 

programes europeus Next Generation o les 

subvencions de la Generalitat de Catalunya 

i de la Diputació de Barcelona.

Una altra de les principals estratègies en 

la transició ecològica per posar fre al canvi 

climàtic és la reducció dels residus. Per 

això estem reforçant la recollida comercial 

del paper/cartró, i els propers mesos 

impulsarem en una zona del municipi una 

prova pilot de recollida domèstica porta 

a porta, sistema que permetrà l’aplicació 

d’una taxa justa. Per tot plegat, avancem 

amb una ambiciosa agenda 2030 i posem 

el nostre granet de sorra des del Masnou 

per revertir el canvi climàtic, una de les 

prioritats d’ERC-AM d’aquest mandat.

per destinar a ajuts als casals d’estiu, una 

quantitat ridícula que posa en evidència, 

una vegada més, el cinisme amb què 

després presumeixen d’haver aprovat un 

pressupost que incrementa la despesa 

social, quan en realitat ja saben que aquells 

diners no se’ls acabaran gastant, fent servir 

tripijocs com els d’aquests sistemes d’ajuts 

que, en lloc de reduir les desigualtats, les 
augmenta. On aniran a parar, novament, 

aquells diners que han pressupostat per 

ajudar la gent que més els necessita per 

pagar el lloguer, el transport o les despeses 

d’extraescolars o casals d’estiu, i que, com 

ja saben, no es gastaran amb aquesta 

finalitat? No ens prenguin el pèl.

Aquest sistema que han triat és el de fer 
competir veïns i veïnes pels recursos 

públics, com si fossin subvencions. 

Cadascú presenta una sèrie de 

documentació amb uns requisits que, 

un cop valorats, assignen una puntuació 

que serveix per calcular l’ajut que et 

correspon. Sabem, perquè ens ho diuen 

tots els estudis, que el principal factor que 

explica la desigualtat social és l’educació: 

com menys formació, més vulnerabilitat 

social i econòmica; com menys nivell 

d’estudis, més dificultats per accedir a 

tràmits administratius complexos com 

una convocatòria de subvencions i més 

dificultats per accedir-hi en igualtat de 

condicions respecte a persones amb més 

habilitat per treure una millor valoració 

en el procés. I, per si fos poc, aquest 

mecanisme exigeix avançar un import 

que no saps si et serà bonificat mesos 

després amb un ajut, quan sabem que són 

precisament les persones més vulnerables 

les que no estan en condicions d’avançar 

res. Es tracta d’un sistema pervers que 

deixarà fora les famílies que més ho 
necessiten.

Des de Fem Masnou exigim al Govern 

d’ERC i PSC que rectifiqui. Cal recuperar 

el model basat en el criteri de les 
professionals. Treballadores i educadores 

socials que s’han format precisament 

per valorar la situació i les necessitats 

personals de qui més ho necessita. 

Apostem per reforçar els serveis socials, 

humanament i econòmicament. Més 

recursos per garantir que els diners públics 

van a qui més els necessita.

MÉS VISIÓ DE FUTUR PER 
A AQUEST 2022

Encetem un nou any en què obtenim 365 

dies més per poder realitzar projectes, 

realitzar propòsits i fer-nos un any més 

grans —tot s’ha de dir, això sembla la 

tercera part d’aquell 2020 en què les 

nostres vides van canviar.

Les nostres agendes com a regidors i 

regidores ja s’omplen de noves visites, 

reunions i noves il·lusions per dur a terme 

polítiques públiques que millorin i ens 

apropin a  la vida de totes les masnovines 

i masnovins.

Ara que portem un any dins del Govern 

municipal podem dir que es comencen 

a veure alguns resultats esperats: el 

Pla local per a la diversitat sexual i de 

gènere ja està aprovat per començar a 

desenvolupar-se aquest any, el Pla local 

d’habitatge continua aplicant-se amb 

èxit, l’empresa municipal SUMEM ja està 

creada i començarà en breu a gestionar 

l’estacionament del municipi, el Centre 

d’Empreses Casa del Marquès acull 

constantment nous projectes empresarials 

per desenvolupar-los i impulsar-los, i 

els plans ocupacionals propis ja estan 

treballant al nostre municipi com a 

agents cívics, personal de manteniment o 

administratiu.

El servei de taxi a demanda s’ha iniciat 

fa uns dies oferint un servei que 

com a socialistes reivindicàvem, el 

projecte Radars —imprescindible per a 

nosaltres— ja té els primers voluntaris 

per desenvolupar-se i poder detectar les 

problemàtiques de les persones grans, i les 

obres de les dues promocions de pisos de 

protecció oficial de la Caserna i l’Illa Centre 

ja han començat.

Sembla que tot va sobre rodes. Ara bé, cal 

que davant de totes aquestes polítiques 

que es desenvolupen l’eix principal 

continuï sent la ciutadania. Tot el que hem 

aconseguit és gràcies a vosaltres, a les 

vostres aportacions i idees. 

Per això, una de les prioritats que vam 

remarcar les i els socialistes en entrar al 

Govern fou la incorporació del regidor 

o regidora de barri. Dins de les nostres 

tasques com a regidors i regidores també 

assumirem la de gestionar les demandes 

de cada barri del Masnou i traspassar-les als 

departaments pertinents. Aquesta mesura, 

que portàvem en el nostre programa 

del 2019, permet apropar la política a la 

ciutadania per a una millor gestió.

Continuarem enguany al vostre costat, 

encara més a prop.

TRIBUNA POLÍTICA

LLUITEM CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC

En el Ple del desembre de 2021, 

l’Ajuntament del Masnou va reafirmar el 

seu compromís amb el Pacte d’alcaldes i 

alcaldesses pel clima i l’energia, al qual ens 

vam adherir el 2019. Els nous objectius 

LA PERVERSIÓ DE L’AJUT SOCIAL

El Govern d’ERC i PSC va portar al Ple del 

desembre l’aprovació del mecanisme que 

han escollit per donar ajudes al lloguer, 

al transport i a l’escolarització durant 

l’any 2022. L’any passat, amb el mateix 

sistema, només es van gastar poc més del 
5% de l’import que havien pressupostat 

EL MASNOU VIU    GENER 202230



Grup Municipal 

de la CUP-AM

solo dice que no la cumplirá, sino que 

está trasladando sus competencias 

y responsabilidad a las direcciones 

docentes, conminándoles a que no 

cumplan la sentencia y se expongan ellos 

a las sanciones laborales o penales que 

pudieran derivarse. 

Ante ello, a los padres solo nos quedará 

reclamar los derechos lingüísticos de 

nuestros hijos ante los tribunales, eso sí, 

con el riesgo que se repita el acoso que 

sufrió el menor de Canet de Mar y su 

familia cuando los tribunales le dieron la 

razón. Como no creo que ningún padre, 

y mucho menos un docente, quiera eso 

ni para el hijo de su peor enemigo, desde 

aquí quiero mandar un mensaje a los 

directores de los centros educativos de 

nuestra población para que frenen este 

sinsentido, y cumplan de motu proprio 

dicha sentencia, y empiecen a tratar el 

castellano como una verdadera lengua con 

presencia escolar, recogiéndolo así en su 

proyectos educativos y lingüísticos.

De hacerlo así, demostrarán que la 

enseñanza y educación a nuestros 

menores es un derecho sagrado y que está 

por encima de las burdas utilizaciones de 

los políticos que solo tratan de tapar sus 

vergüenzas (que en este caso no es más 

que no haber cumplido su promesa de que 

Cataluña sería un estado independiente 

hace ya bastantes años). 

Ahora bien, también hago un llamamiento 

para que aquellos padres que deseen 

que la sentencia se cumpla en los centros 

educativos a los que acuden sus hijos se 

pongan en contacto conmigo (fransas@

elmasnou.cat). Estamos preparando 

una acción conjunta para conseguir 

que en todos los centros escolares se 

cumpla la sentencia. Les aseguro que 

estos padres no estarán solos (¡ya hay 

bastantes interesados!), y que juntos, lo 

conseguiremos.

Ivan Ollé
Regidor del 

Grup Municipal 

de JxCAT-Units

Aquest inici d’any ens ha dut un regal de 

Reis: la presentació del Consell Local per 
la República al nostre poble, del qual 

estem convidats a formar part totes les 

entitats i partits sobiranistes. El nostre grup 

municipal, fruit del pacte d’investidura 

amb ERC, n’ha estat impulsor. Esperem 
que ERC s’afegeixi al Consell Local 
complint així el seu compromís.

Any nou, pujada d’impostos
Si vam votar en contra de les ordenances 

fiscals i posteriorment del pressupost va 

ser perquè, en l’actual situació d’incertesa 

econòmica (els indicadors assenyalen 

que fins al 2023 no millorarà la situació), 

no ens podem permetre apujar impostos 

ni taxes al comerç. El Govern dirà que és 

insignificant, però, en canvi, destinarà 

recursos a projectes megalòmans i a 

sostenir l’alcaldia més cara de la història. 

Si aquest Govern vol estar al costat de 
la gent, el primer que hauria pogut fer 
és preguntar directament al poble. Ho 

ha fet?

Participació real
El mes passat l’actual Govern ERC-PSC 

va tombar la nostra moció que era una 

proposta per fer possible més participació 
i capacitat de decisió dels barris. Per 

què? Perquè l’alcalde té molt clar que 

no pot donar poder a la gent dels barris, 

perquè posaria en qüestió el seu propi. Ras 

i curt. No creu en un lideratge col·lectiu. 

Necessita control, necessita obsessivament 

conèixer totes les persones que tenen 

rellevància al barri i poder-les guiar. Encara 

no ha entès que això va en contra de fer 

més gran el poble i de transformar-lo en 

un lloc millor per viure-hi. Si sabés que 

activar la participació i confiar en la 
gent dona lloc a millors decisions, més 
consensuades i més democràtiques, 

hauria votat a favor de la nostra proposta. 

Aquesta és la política del segle XXI: 

l’empoderament real de la ciutadania i 

lideratges col·lectius.

Encara som a temps de canviar les coses i 

un bon propòsit per al nou any 2022 pot 

ser confiar més en l’oposició, escoltar-la 

i fer possible un treball conjunt. Junts 
arribem més lluny i totes les veus són 
igual d’importants.

Whatsapp: 632 488 654 

FB/IG/TW juntsxcatmasnou 

Adreça electrònica

jxcatmasnou@elmasnou.cat

Més informació: 

Frans Avilés
Portaveu del Grup 

Municipal de Cs

TRIBUNA POLÍTICA

LLAMAMIENTO A LA CORDURA

Parece claro que el Gobierno catalán no 

tiene el más mínimo interés en cumplir y 

hacer cumplir la Sentencia que establece 

un mínimo de horas lectivas en español 

en las aulas de colegios catalanes. No 

EN DEFENSA DEL CATALÀ A LES 
NOSTRES AULES, INSTITUCIONS  
I AL CARRER!

Estem davant un nou atac contra la llengua 

catalana. La sentència del TSJC que obliga 

a fer un 25% de classes en castellà a P5 és 

una nova mostra del programa que hi ha 

a l’Estat espanyol per esclafar i erosionar 

tant com es pugui els pocs espais de la 

vida social en els quals el català ha tingut 

alguna protecció legal. La immersió 
lingüística en l’àmbit educatiu s’ha 

demostrat una eina fonamental per 
estendre el coneixement i l’ús de la 
llengua catalana.

No oblidem que a Catalunya tenim una llei 

de normalització lingüística, perquè ens cal 

una llei per preservar la llengua! L’objectiu 

hauria estat, al seu moment, crear les 

condicions perquè no fos necessària 

aquesta llei, però ara l’objectiu sembla que 

haurà de ser resistir els embats de l’Estat 

per acabar amb la poca protecció de què 

gaudeix el català. Els aires que corren per 

l’Estat espanyol des de fa uns anys cada 

cop són més neofranquistes i donen ales a 

aquests posicionaments anticatalans.

Aquesta sentència no tracta de defensar 

cap dret ciutadà. A Catalunya no hi 
ha cap pare o mare que pugui veure 
perillar el dret a transmetre la llengua 
materna al seu fill si aquesta llengua 
és l’espanyol, cap ni un. La immersió 

lingüística a Catalunya ja ho assegura això, 

i a més els resultats en coneixement de la 

llengua i literatura espanyola són superiors 

als de molts territoris de l’Estat. Aquesta 

sentència tracta de defensar el sentiment 

nacionalista espanyol, que entén el 

monolingüisme castellà com un signe 

d’identitat. Defensa un dret inexistent: el 

suposat dret al monolingüisme.

I tot plegat respon a un programa de 
l’Estat espanyol per reduir tant com 
es pugui la diversitat lingüística, per 

assegurar-se que mai el català (ni el basc, 

ni el gallec) no estaran en igualtat de 

condicions amb l’espanyol en cap àmbit. 

Per això, el català no interessa ni a l’escola, 

ni als mitjans de comunicació, ni a les 

plataformes audiovisuals de cap tipus.

Defensar el català és defensar la 
diversitat lingüística i cultural, defensar 

el català és oposar-se a la uniformització 

cultural. No s’imposa el català en l’educació, 

s’hi imposa l’espanyol, amb centenars de 

disposicions que obliguen a etiquetar 

en espanyol tots els productes, però no 

pas en català; s’imposa l’espanyol quan 

s’obliguen a doblar productes audiovisuals 

en castellà, però no pas en català; s’imposa 

l’espanyol quan no pots adreçar-te en 

català a qualsevol administració de l’Estat 

espanyol, perquè l’única llengua oficial és 

l’espanyol o castellà.

Mai no és el feble qui s’imposa al fort. El 

feble intenta sobreviure malgrat el fort.

Ens cal fermesa en la defensa de la 

llengua catalana i ens cal fermesa també 

a l’hora d’assenyalar els atacs al català, 

perquè això és el que es vol fer amb el 

català: atacar-lo fins a reduir-lo a no res, fins 

a assimilar-lo completament a l’espanyol.
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