
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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crida la necessitat de tornar a recuperar-
la i de gaudir dels nostres carrers, places 
i parcs; de reprendre la nostra vida social 
que tant hem trobat a faltar.

Des de fa un temps, el nostre municipi 
disposa d’un espai natural únic, el parc 
de Vallmora, una gran zona verda que 
dona resposta a bona part d’aquesta 
necessitat, i que ofereix un entorn 
immillorable com a espai de trobada 
de masnovins i masnovines de totes 
les edats, amb àmplies i diverses àrees 
de jocs infantils que s’han convertit 
en cita de nombroses celebracions 
familiars. També amb zones per a la 
pràctica de l’esport, amb itineraris 
saludables que tant es poden fer a peu 
com corrent, i que creuen diferents parts 

del parc. Properament s’hi posaran en 
funcionament dues pistes polivalents, 
que incrementaran els espais disponibles 
per poder practicar esports com el 
bàsquet o el futbol sala, i donaran sortida 
també a les necessitats de les nostres 
entitats esportives. Les escoles han 
optat per incloure el parc de Vallmora en 
sortides i excursions, ja que és un medi 
natural divers i amb interès pedagògic 
per la seva biodiversitat.

El Govern municipal ha fet una aposta 
clara i ferma per potenciar aquest parc, 
i això és un fet inqüestionable, no tan 
sols pel que fa al seu manteniment i 
atenció diària, ja que s’hi dedica una 
part important del pressupost dels 
serveis de jardineria del municipi, sinó 

també per la seva projecció any rere any, 
amb nous serveis i usos. Com enguany, 
amb la nova guingueta que d’aquí a poc 
temps obrirà les portes, o el projecte 
d’un nou espai per a gossos, un correcà 
de grans dimensions perquè puguin 
córrer i fer exercici.

Tot plegat fa que el parc de Vallmora 
sigui un parc de referència i un reclam: 
lloc de passejades, de lectura, d’oci a 
l’aire lliure o de repòs a qualsevol de 
les seves bancades enjardinades… 
És un entorn social i de gran riquesa 
paisatgística, amb unes magnífiques 
vistes panoràmiques al Masnou, que 
alegra i millora la qualitat de vida 
dels nostres veïns i veïnes, i també de 
visitants. 

El Govern de l’Estat i el de la Generalitat 
fa anys que mantenen el nostre poble 
en una situació de precarietat pel que 
fa al transport públic, amb la passivitat 
dels grups municipals que han governat 
el nostre municipi o amb molt poca 
efectivitat en les gestions realitzades. Cal 
recordar, per exemple, que el Masnou és 
l’únic municipi de la xarxa de Rodalies que 
constitueix per si sol una zona, de manera 
que les persones usuàries han de pagar 
dues zones per a qualsevol desplaçament. 
A això cal sumar-hi unes instal·lacions, 
les de l’estació del Masnou, que també 
presenten unes condicions més que 
millorables des de fa força anys.

Amb aquesta reforma projectada a 
l’estació d’Ocata ens trobem de nou amb 

una planificació més que millorable. 
Per tal de pal·liar les dificultats que 
comportarà el tancament de l’estació es 
plantegen alternatives insuficients: un 
autobús llançadora que passarà cada 
15 minuts i acabarà el seu horari a les 
22 h. Aquesta alternativa ens sembla 
clarament insuficient i així ho vam 
traslladar en el mateix moment en què 
el Govern municipal ens va informar de 
la situació. Cal una major freqüència del 
bus llançadora i que el seu horari sigui el 
mateix que el del servei de Rodalies.

D’altra banda, la dependència del tren és 
un fet que el nostre grup ha denunciat 
repetides vegades al Ple, i hem proposat 
un servei d’autobús exprés cap a la ciutat 
de Barcelona, tal com en disposen altres 

poblacions del voltant, que aconsegueixi 
alleugerir el nombre de passatgers als trens 
de Rodalies i representi una alternativa 
real quan el servei de rodalies funcioni de 
forma deficient, que, com bé sabem, és 
més sovint del que ens agradaria. 

Per tot això, Fem Masnou vol demanar al 
Govern municipal que defensi de forma 
efectiva un nou model de mobilitat per 
al nostre municipi amb un transport 
públic de qualitat, amb preus més 
econòmics i alternatives al tren. Com 
hem dit més d’una vegada, la millor 
política contra l’emergència climàtica, en 
matèria de mobilitat, per tal de reduir l’ús 
del vehicle privat, és un transport públic 
de qualitat.

Escoltem la ciutadania i millorem 
el Masnou

Arran de la petició de moltes persones 
dels barris a tocar de l’autopista, els i 
les socialistes del Masnou vam elaborar 
una proposta per instal·lar pantalles 
acústiques a tot el traçat de l’autopista 

que finalment ha estat aprovada al 
Parlament de Catalunya. Una molt bona 
notícia que demostra com des del treball 
municipal es pot millorar la vida de les 
persones.

La suspensió de l’activitat parlamentària 
promoguda per l’independentisme durant 
el mes de febrer de 2022 va posposar 
aquest debat durant dues setmanes a la 
Comissió de Territori del Parlament, arran 
d’una declaració institucional que vam 
presentar els socialistes a l’Ajuntament 
del Masnou per a la instal·lació de 
mampares protectores a la C-32 a l’altura 
del Masnou Alt i Santa Madrona per reduir 
la contaminació acústica que fa anys que 
pateixen les veïnes i veïns. Finalment, es va 
aprovar al Parlament amb les abstencions 
d’ERC i JxCat.

Una altra demanda que fa anys que 
estàvem esperant és la millora de l’estació 
d’Ocata, que s’ha iniciat el 7 de març. 
Aquesta obra, promoguda per Adif (Renfe), 
tindrà una durada d’un any i servirà per 
tenir una estació accessible –fins ara no ho 
era– i segura. 

Per cobrir el tancament de l’estació hi 
haurà un bus llançadora que transitarà 
entre l’estació del Masnou i Ocata i 
que hauria de facilitar el trasllat entre 
estacions i cap a la zona més allunyada 
d’Ocata. Una obra del Govern d’Espanya 
que posa de nou el Masnou al centre de 
les solucions.

I parlant d’accessibilitat, també tenim 
les obres del carrer de Navarra, que ens 
deixaran un tram de carrer amb voreres 

més amples, perquè cotxets i cadires 
puguin transitar-hi amablement.
I el carrer de l’Uruguai, a Ocata, a l’altura 
de la plaça dels Països Catalans, recollint 
una demanda dels socialistes, es tornarà 
totalment per a vianants, fet que sens 
dubte afavorirà el comerç del carrer 
i la mobilitat, alhora que donarà una 
major qualitat al barri. Una proposta que 
estimem que aviat quedarà enllestida. 

Calen espais pensats per a la ciutadania, 
de qualitat, accessibles, sostenibles, que 
puguin ser promotors del municipi i del 
comerç, que ofereixin oportunitats per 
passejar i que, sobretot, ens mostrin que el 
Masnou canvia cap a millor.

Els i les socialistes del Masnou seguim 
treballant pel present a tots els barris, 
posant la mirada al futur.

TRIBUNA POLÍTICA

Parc de Vallmora, un espai 

de vida al Masnou

Després de molts mesos en què la vida 

se’ns ha vist alterada per les restriccions 

socials imposades per la pandèmia, ens 

Reforma de l’estació d’Ocata

En primer lloc, cal celebrar que finalment 
es portin a terme aquestes obres de 
remodelació d’una estació amb unes 
instal·lacions desfasades, des de fa molts 
anys, i més tenint en compte la quantitat de 
persones usuàries que la utilitzen cada dia.
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los vecinos por la conducta de algunos 
menores, y no tan menores, extranjeros 
que en su día fueron acogidos, somos 
la décima población de más de 20.000 
habitantes en Cataluña donde se cometen 
más robos violentos o con intimidación por 
cada mil habitantes. 

A eso hay que añadir que el fenómeno de 
la ocupación de viviendas sigue en auge. 
Desde Cs llevamos tiempo denunciando 
que las okupaciones ilegales deben 
frenarse, de ahí que ya en septiembre 
de 2020 presentamos en el Pleno una 
moción para la elaboración de un plan 
municipal en contra de la okupación ilegal 
de viviendas. Lamentablemente, todos los 
grupos municipales votaron en contra, sí, 
todos, aunque algunos de ellos ahora se 

llevan las manos a la cabeza al conocer los 
estragos que causan los okupas. Algunos 
nos tildaron de alarmistas, mentirosos y 
demás improperios, pero la realidad es 
muy tozuda, y los problemas no se arreglan 
mirando a otro lado, o con actuaciones 
puntuales, como hace el Gobierno 
municipal.

Es cierto que cuando la situación se 
descontrola, entonces vienen refuerzos 
de los Mossos d’Esquadra y cerramos el 
centro de menas. Y es cierto que cuando 
la ocupación sale en la prensa (noticia 
en La Vanguardia titulada “Ocupas ricos 

en pisos de protección oficial”), entonces 
todos corriendo a ver al conseller de 
turno para pedirle que haga algo, pero 

siempre son parches, nunca soluciones 
permanentes.

Nosotros siempre hemos reclamado un 
plan integral de seguridad a largo plazo, que 
garantice más y mejores medios materiales 
a nuestra policía local, que obligue a la 
Generalitat a destinar de forma permanente 
agentes de los Mossos d’Esquadra para que 
patrullen en nuestra localidad, la instalación 
de más cámaras de seguridad y vigilancia, 
la detección de zonas conflictivas para 
reforzar la seguridad, etc., con la esperanza 
de que en Masnou se respire seguridad 
y libertad. Lamentablemente, hasta 
ahora no hemos conseguido doblegar al 
Gobierno municipal de ERC+PSC, que sigue 
centrando sus esfuerzos en sacar adelante 
sus pelotazos urbanísticos.
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Més pressió fiscal i menys empatia

En el passat Ple del febrer vam viure com 

el Govern ERC-PSC tornava a apujar els 

impostos. No és pas un acudit. Després 

d’apujar impostos i taxes l’octubre de 2021, 

entre d’altres l’IBI i la taxa de recollida 

selectiva comercial (enmig d’una crisi 
econòmica), ara toca la plusvàlua, la qual 
ha passat d’un tipus del 13,2% al 23%. Tot 
adornat pel discurs que apujar impostos és 
d’esquerres i justificant-se a la vegada que 
al Masnou estem molt per sota de la resta 
de municipis semblants al nostre.

Davant d’aquesta proposta, el nostre 
grup municipal va presentar esmenes 
per congelar els impostos i van ser 
rebutjades pel Govern, amb l’excusa 
que congelar impostos és de partits 
conservadors. Al nostre entendre, 
apujar impostos en temps de crisi 
i pandèmia és sinònim de manca 
d’empatia envers els nostres ciutadans 
i ciutadanes i, en canvi, congelar-los és 
de sentit comú.

Però tot això té una explicació molt clara: 
el pacte de Govern d’ERC amb el PSC no 
ha sortit de franc. L’alcalde ha comprat 
els vots del PSC, però els ha comprat amb 
els diners dels masnovins i masnovines. 
La despesa dels salaris de l’Equip 
de Govern s’ha disparat fins a més de 
450.000 euros anuals, i d’algun lloc han 
de sortir els diners.

La política del Govern ERC-PSC es pot 
resumir amb: pujades contínues 
d’impostos als ciutadans, ser el govern 
més car de la història, deixadesa, 
sensació d’inseguretat i pelotazos 
urbanístics com el del Càmping Masnou, 
que beneficien particulars, destrueixen 
la identitat del nostre model de poble 
i ens acosten cada cop més al de l’àrea 
metropolitana.

Davant d’aquest despropòsit, el 
nostre grup municipal actua amb 
rigor i responsabilitat, fent una 
política proactiva i constructiva, 
presentant propostes a cada Ple sobre 
les problemàtiques que ens trasllada 
la ciutadania; alhora que denunciem i 
lluitem contra totes aquelles injustícies 
i irregularitats que detectem. Treballem 
per millorar el Masnou, preservar-ne la 
identitat i fer del nostre municipi un lloc 
millor per viure.
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elmasnou.cat
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TRIBUNA POLÍTICA

La delincuencia en El Masnou  
sigue disparada

Aunque es cierto que el desmantelamiento 
del centro de menas que durante bastante 
tiempo tuvimos en Masnou ha ayudado 
a rebajar la presión criminal que sufrían 
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