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el creixement personal, i per a la salut 
i el benestar. Per això anem posant a 
l’abast de tota la població recursos i 
noves instal·lacions per gaudir-ne en un 
entorn privilegiat com el del Masnou. 

Hem creat nous espais a l’aire lliure, 
com el del parc de Vallmora, on estem a 
punt d’enllestir les obres de construcció 
de dues pistes poliesportives. O al 
parc de la Nimfa, on hem estrenat una 
instal·lació de cal·listènia, pràctica que 
està tenint molta acceptació entre el 
jovent. O amb futures millores al parc 
de skate, la incorporació a la platja de 
vuit pistes de voleibol, o  millores als 
camps de futbol (vestidors, marcadors, 
il·luminació ...).

També hem treballat en l’àmbit escolar, 
amb la col·laboració d’escoles, instituts 

i clubs esportius, amb l’exemple recent 
de la Setmana de l’Esport Escolar, amb la 
participació de més de dos mil alumnes, 
i amb la novetat de l’Esport Blau Escolar, 
on més de set-cents alumnes del Masnou 
fan cursos de vela i de natació.

Potenciem la pràctica individual al 
Complex Esportiu, on hem habilitat 
una nova sala i hem creat un abonament 
mensual de 25 euros per a més de trenta 
activitats setmanals de sala i de piscina. 
Aquest estiu hi ha previst duplicar la 
superfície dels vestidors destinats als 
abonats. I, abans no acabi l’any, arrencarà 
la construcció d’un nou espai, que inclou 
un gimnàs de més de 200 m2 equipat 
amb màquines d’última generació.

També entenem l’esport com a eina 
d’inclusió. Amb la col·laboració 

dels clubs, s’ofereixen espais per a la 
integració de les persones refugiades 
d’Ucraïna. Amb el suport de la Fundació 
Ricky Rubio, s’organitza una jornada 
comunitària inclusiva a les pistes de Pau 
Casals, on el voluntariat aportarà treball 
i coneixements per a la millora de l’espai. 
I també hi ha programada l’organització 
dels Special Olympics a la nostra vila. 

I amb un caràcter més lúdic, festiu i 
familiar, aquest mes de maig hem afegit 
a la Caminada dels Tres Pobles la primera 
edició de la Cursa de la Dona de les Tres 
Viles, juntament amb Premià de Mar i 
Montgat.

Us animem a participar en totes aquestes 
activitats i esperem ben aviat fer realitat 
tots els projectes i obres que tenim en 
marxa.

I això ha estat tot, amigues i amics!

Quan escric aquestes línies, els socialistes 
del Masnou estarem a punt de cloure 
el procés per escollir la persona que 
encapçalarà l’any vinent la candidatura 
socialista a les eleccions municipals de 
la nostra vila, lloc que he tingut l’honor 
d’assolir en les dues darreres comtesses 
electorals. I no hi haurà una tercera.

Fa setmanes vaig comunicar a 
l’assemblea del Masnou la meva 
voluntat de no continuar liderant el 
grup municipal socialista sense que això 
suposi un comiat; simplement és un pas 
enrere perquè entrin nous lideratges, en 
un exercici de responsabilitat necessari 
a la política actual. Exercici que no ha 
de suposar necessàriament un adeu 
a la política, sinó, més aviat, un relleu 
en les responsabilitats després d’haver 
encapçalat la candidatura vuit anys 
seguits. 

L’única persona que dins el termini 
establert pels estatuts ha manifestat 
la seva ferma voluntat de recollir el 
testimoni d’aquesta responsabilitat ha 
estat Maria Llaràs i l’assemblea local 
haurà de ratificar el seu nomenament, 
cosa que ja haurà passat quan surti 
aquesta publicació. No hi haurà 
sorpreses, doncs. 

L’actual tinenta d’alcalde del Govern, 
regidora de Promoció Econòmica i 
Habitatge i també coordinadora de l’Àrea 
de Comunitat i Persones serà escollida 
candidata. 

Vagi des d’aquestes línies la més sincera 
felicitació per a ella, per al socialisme 
i per al Masnou, especialment per a 
tota la ciutadania, que en seran els més 
beneficiats.

Maria Llaràs, dona jove nascuda l’any 
olímpic de 1992, destaca sobretot per 
la seva maduresa, la seva empenta 
i la seva capacitat de lideratge. Va 
estudiar a l’Escola Sagrada Família del 
Masnou, es va graduar en Ciències 
Polítiques i de l’Administració a la 
Universitat de Barcelona, ha estudiat un 
postgrau en Comunicació i Lideratge 
Polític a la Universitat Autònoma de 
Barcelona i un màster en Protocol, 

Relacions Institucionals i Organització 

d’Esdeveniments Estratègics a la 

Universitat Ramon Llull.

És doncs, una persona molt qualificada, 

que ha demostrat la seva capacitat de 

lideratge, treball i valors a les regidories 

que ha liderat aquests darrers anys.

Vull acabar agraint-vos l’oportunitat 

que em vau donar de representar-vos 

i de poder defensar els interessos del 

Masnou. Ha estat un honor i espero 

haver estat a l’altura del que esperàveu.

Desconec quines seran les noves 

responsabilitats que assoliré, però allà on 

sigui, ocupi el lloc que ocupi, portaré el 

Masnou i la seva ciutadania al cor. 

Moltes gràcies!

TRIBUNA POLÍTICA

Impulsem l’esport, impulsem valors 

i salut

La importància de l’activitat física i 

l’exercici en la nostra societat s’ha 

posat encara més en relleu en temps 

pandèmics. Des del Govern entenem 

l’esport com una eina per a la cohesió 

social i la integració, per a l’educació i 
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recurrente el derecho a ser indemnizada 

en la cuantía de un Euro a cargo de la 

demandada, con imposición de costas al 

Ayuntamiento del Masnou en la cuantía 

limitada de 300 € por todos los conceptos.”

Esto es lo que ha dictado el Juez 
del Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo nº 10 de Barcelona, en 
su Sentencia del pasado 13 de abril 
de 2022, pero ¿qué ha pasado para 
que este grupo tuviera que interponer 
una demanda contra el Ayuntamiento 
por vulneración de derechos 
fundamentales? 

En julio de 2021 presenté una moción 
para que el Ayuntamiento ofreciera 
asesoramiento y asistencia jurídica 
gratuita a los afectados por los actos 
delictivos cometidos por menas o 

exmenas que, recordemos en aquella 
época se contabilizan a casi uno diario. 

El Alcalde, lejos de permitir un debate 
sobre este asunto, decidió, con claro 
desprecio a la ley como ahora ha 
confirmado el Juzgado, inadmitir la 
moción, impidiendo que una de nuestra 
propuestas pudiera ser debatida en 
el plenario municipal. Argumentaba 
en síntesis que en la exposición de 
hechos de mi moción se contenían 
afirmaciones que atentaban, según 
su parecer, contra la dignidad de 
las personas, estigmatizando a un 
colectivo de jóvenes que habían tenido 
que abandonar su país en busca de 
un futuro mejor. La realidad era y es 
bien distinta, pues lo cierto es que el 
acogimiento de los menas en Masnou 
fue un desastre, tanto para los propios 
menores, como para aquellos vecinos y 

comerciantes que fueron víctimas de sus 
actos delictivos, por lo que por mucho 
que se quiera esconder tal realidad, 
había mucha gente a la que le hubiera 
gustado saber la posición de los grupos 
municipales ante mi petición. 

Según mi parecer, el Alcalde tuvo miedo 
a enfrentarse a la moción en el pleno 
de julio de 2021, y prefirió incumplir la 
ley para demorar 10 meses el debate 
de la moción, con la esperanza de que 
la situación de inseguridad mejorara y 
no tuviera que explicar a unos vecinos 
ciertamente hartos que su voto iba ser 
en contra.

Pero la democracia no es eso. La 
democracia es no rehuir los debates e ir 
de cara, y afortunadamente, como todos 
somos iguales ante la ley, se ha hecho 
justicia.

Romà López
Portaveu del 
Grup Municipal 
JxCAT-Units

Al passat Ple es va aprovar destinar 
diners del romanent de tresoreria del 
pressupost del 2021 a noves inversions. 
Crida l’atenció que entre aquestes 
inversions no s’hi inclou cap de les 

propostes que va fer el nostre grup 
municipal al pressupost del 2022 i 
que se’ns va dir que serien estudiades. 
Bàsicament demanàvem un increment 
important dels diners destinats 
a millorar les voreres i calçades del 
municipi, ja que es troben en un estat 
lamentable.

En canvi, podem veure com el Govern 
(ERC-PSC) vol tornar a fer el que fa 
sempre: grans projectes vistosos 
l’últim any de mandat, abans de les 
eleccions municipals del 2023, tot 
ignorant les preocupacions del dia a 
dia, com són la neteja i l’estat general 
dels carrers del Masnou. Ser al govern 
és actuar amb responsabilitat, 

preocupar-se pels problemes diaris 
de les persones i invertir en allò que 
és més prioritari, i no fer pedaços, com 
per exemple, arreglar només el tram 
del carrer de Navarra comprès entre 
el carrer de Roger de Flor i el passeig 
de Romà Fabra. I la resta? Caldria 
planificar millor.

Això sí, mentrestant els impostos van 
pujant, per cobrir l’entrada al Govern 
del PSC, que ha disparat la despesa 
total del Govern fins a més de 450.000 
euros l’any, quan a Premià de Mar, 
amb més població, la despesa és d’uns 
183.000 euros/any. Els números parlen 
per si sols.

Necessitat de fer efectiva la 
independència

La independència del nostre país 
ja no és un anhel, és una necessitat. 
Després de veure com l’Estat espanyol 
privava de llibertat els nostres líders 
polítics; després d’haver espiat 
descaradament qui pensa diferent, 
negant-ho primer i admetent-ho més 
tard; ara ens arriba la sentència judicial 
que vol perseguir a les escoles la llengua 
catalana, nucli de la nostra identitat. 
És per això que, si volem canviar les 
coses, la independència de Catalunya 
és una necessitat, una necessitat per 
poder viure lliures.

Frans Avilés
Portaveu del Grup 
Municipal de Cs

TRIBUNA POLÍTICA

El imperio de la ley

“ESTIMAR el recurso contencioso de 

protección jurisdiccional de Derechos 

Fundamentales, y en su consecuencia 

anular el al Decreto de 5 de julio de 2021 

dictado por el Alcalde en la que se acuerda 

inadmitir a trámite la moción presentada 

por el grupo del partido CIUTADANS en 

fecha 2 de julio de 2021, reconociendo a la 
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