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Aquesta secció és un espai que l’Ajuntament cedeix als grups municipals que formen el consistori. Són, per 

tant, els responsables 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.

Albert Alfaro
Regidor
 del grup municipal 
d’ERC-AM

Maria Llarás
Regidora del Grup 
Municipal del PSC

Masnou estem compromesos en la 
transformació local per treballar a 
favor d’aquesta revolució. La mobilitat 
és un dels eixos de treball per poder 
assolir aquestes transformacions. No 
són només actuacions puntuals, són 
transformacions globals i profundes.
Estem treballant des del primer moment 
des d’aquestes premisses: espais 
públics de qualitat i la creació de nous 
eixos cívics, la pacificació dels entorns 
escolars, la futura pacificació de la 
Nacional II i una via pedalable comarcal, 
nous accessos a la C-32 i al municipi, 
donar prioritat d’aparcament als veïns...

Un compromís ferm al qual ara sumem 
canvis en el transport públic urbà amb 

un nou vehicle híbrid i la nova targeta 
T-ELMASNOU, que permetrà fer viatges 
il·limitats de manera anual a baix cost. 
El transport públic del Masnou, la línia 
C-19, ha de ser una alternativa real 
enfront del cotxe per a aquells veïns 
i veïnes que vulguin moure’s dins el 
municipi. Apostem també per donar 
nous serveis per connectar el Masnou 
amb Barcelona, amb la petició formal 
que hem realitzat a la Generalitat per 
recuperar una línia que connecti per l’N-II 
amb el centre de Barcelona.

També, impulsem la bicicleta com a 
alternativa real en la mobilitat, amb 
l’aposta de la via pedalable a l’N-II, la 
creació d’itineraris recomanats per a 

bicicletes dins del municipi a la tardor i 
la nova subvenció que hem creat per a la 
compra de bicicletes elèctriques.
I en l’estacionament regulat, 
l’ampliació d’aquesta temporada d’estiu 
de la zona taronja a l’aparcament 
d’Amadeu I i del Torrent de Can Gaio 
dirigeix els usuaris que vulguin anar a la 
platja a aquests aparcaments perifèrics.
Cada actuació que impulsem és un 
pas més per tenir un municipi més 
sostenible i més amable. La valentia 
d’afrontar els grans reptes del futur 
comença en el compromís present i 
la voluntat de canvi. Per això, ERC-AM 
apostem per transformar la societat per 
millorar-la.

veïnals i el nostre grup mateix vam posar 
el crit al cel generant un rebombori 
que va provocar que el tancament no 
es pogués fer en silenci, com pretenia 
el Govern municipal, que, més tard, va 
reconèixer que coneixia els plans del 
Departament de Salut, malgrat no haver-
ne informat la ciutadania ni cap grup de 
l’oposició.

Aquell 30 de juny de 2020 els grups de 
WhatsApp del poble bullien i de cop 
va començar a córrer una captura de 
WhatsApp on es podia llegir que una 
persona preguntava: “Fem Masnou 
està dient que demà 1 de juliol se 
suprimeixen les úniques urgències que 
hi ha al poble, les del CAP del Masnou. 
És cert?” Missatge que rebia resposta 
d’un contacte guardat com a Jaume 
Oliveras que deia: “Espereu una mica, 
informació manipulada.” De cop vam 

començar a rebre atacs per les xarxes 
amb missatges com “Sou una mica 
bocamolls”, “Sembla que algú s’ha 
precipitat” o “Me parece una vergüenza 
cómo se intenta manipular al pueblo 
políticamente y a base de bulos”. Cal 
aclarir que aquest darrer missatge 
no es referia al WhatsApp del senyor 
alcalde.

Han passat dos anys i, com es diu 
col·loquialment, el temps posa cadascú 
al seu lloc. Dos anys més tard seguim 
sense urgències i les declaracions 
institucionals aprovades per unanimitat 
al Ple o les reunions amb l’Institut Català 
de la Salut se les ha endutes el vent. 
Ens queda la mobilització popular, 
que, encara dos anys més tard, es deixa 
veure amb pancartes i cartells en alguns 
balcons i finestres del poble.

Per part nostra, hem fet costat a totes les 
mobilitzacions i totes les declaracions 
institucionals presentades al Ple. Hem 
recollit signatures i hem assistit a totes 
les reunions amb el Departament de 
Salut per exigir el retorn de les urgències. 
Hem estat transparents, informant la 
ciutadania de cadascuna de les novetats 
que teníem, començant per la notícia del 
tancament i, sobretot, no hem mentit 
ni manipulat la ciutadania tractant de 
posar interessos personals o polítics per 
damunt dels interessos del nostre poble. 
Així ho continuarem fent, no passem 
pàgina, no donem per bo el tancament 
i seguim reclamant, com el primer dia: 
Prou retallades. Volem urgències 24 
hores al Masnou!

Pots trobar-ne més informació a 
www.femmasnou.cat/salut.

Una altra manera de fer

El 13 de maig, els i les socialistes del 

Masnou vam celebrar el meu acte de 

proclamació com a candidata a l’alcaldia 

del Masnou a la Sala Joan Comellas. 

Ara m’adreço a tots i totes vosaltres 

per primera vegada en aquesta nova 

“qualitat” d’alcaldable, però amb la 

mateixa essència que he mostrat aquests 
darrers anys.

Aquesta responsabilitat que assumeixo 
és un repte personal i alhora 
professional, i puc dir-vos que em sento 
preparada i capacitada per liderar el 
projecte socialista, que té molt de passat, 
present i futur, perquè no podem oblidar 
aquests tres factors, que avui em fan 
estar aquí.

Per als que encara no em coneixeu, 
visc al Masnou des dels tres anys, per la 
voluntat dels meus pares de cercar un 
poble que fos tranquil, tingués platja i 
fos a prop de Barcelona. Vaig estudiar 
a l’Escola Sagrada Família fins als setze 
anys. Allà vaig teixir les meves primeres 
amistats, que encara perduren. Els anys 
de batxillerat i universitat van ser anys 
en què vaig continuar al municipi, però 

allunyada, a causa del poc temps, entre 
les feines esporàdiques i els estudis.

Sóc politòloga, tinc un postgrau en 
Comunicació i Lideratge Polític i un 
màster en Protocol Institucional i Gestió 
d’Esdeveniments Estratègics. No sols 
m’avalen els meus estudis acadèmics 
per encapçalar el projecte socialista del 
2023, sinó també la meva manera de fer.

A punt de complir trenta anys, la meva 
experiència treballant en diferents 
àmbits del sector privat, la proximitat 
amb la gent gràcies al fet de gestionar 
durant tres anys un restaurant al 
municipi, els meus dos anys a l’oposició 
i el meu any i mig al Govern són factors 
que m’ajuden i em demostren que en la 
política hi ha una altra manera de fer.

Quan vaig estudiar la carrera de ciències 
polítiques, molt ens explicaven i 

ensenyaven de com crear polítiques 
públiques, però poc de com arribar a la 
ciutadania. I això només s’aconsegueix 
escoltant, practicant l’empatia i fent 
carrer.

Les polítiques i polítics som gestors 
i estem al servei de la ciutadania 
mitjançant eleccions lliures i 
democràtiques. Encara tinc més 
d’un any per continuar demostrant 
que soc aquella persona que pot liderar 
la construcció del Masnou d’una altra 
manera, entre tots i totes.

En el darrer El Masnou Viu, el meu 
company de grup municipal i portaveu 
del PSC, Ernest Suñé, feia un balanç 
dels seus anys com a cap de llista i 
s’acomiadava de tots vosaltres.

En aquest, jo us saludo amb la mà estesa. 
M’acompanyeu?

TRIBUNA POLÍTICA

Un Masnou més verd i més amable: 

apostem per la mobilitat sostenible

Davant la situació d’emergència 

climàtica en què ens trobem immersos 

tota la humanitat, els canvis locals són 

vitals per contribuir als canvis globals. Els 

municipis som un dels actors principals 

en aquest canvi, i des del Govern del 

Dos anys sense urgències, dos anys 

d’informació manipulada

L’1 de juliol va fer dos anys que el nostre 

municipi, així com Alella i Teià, va 

perdre les urgències 24 hores al CAP 

del Masnou. El dia 30 de juny de 2020 

saltava la notícia del tancament i diverses 

persones a títol individual, associacions 

Grup Municipal 
de Fem Masnou
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ministro de este país para saber que una 
inflación del 10 %, un Euribor disparado, 
la subida de los tipos de interés 
aprobada por el Banco Central Europeo, 
así como una política de gasto en exceso 
que requiere de más impuestos para su 
mantenimiento, entre otros, hace que los 
ciudadanos (la inmensa mayoría) seamos 
más pobres y tengamos menos renta 
disponible para atender las necesidades 
básicas de la vida diaria. 

Pues esto, que parece obvio, no lo ven 
los que nos gobiernan en Masnou 
(ERC + PSC), que no han parado hasta 
tener el honor de haber constituido 
nuestro primer pozo sin fondos. Me 
refiero a la empresa pública municipal 
SUMEM, SL (Serveis Urbans del Masnou 
Empresa Municipal, SL), que, de 
momento, se ocupa de la gestión de los 
aparcamientos municipales soterrados 

y del estacionamiento regulado en la 
vía pública. Y es que en 2021 la empresa 
pública perdió 11.000 euros. Alguno 
pensará: “Bueno, 11.000 euros no me 
parece tanto”, y no le faltará razón, pero 
es que resulta que durante el 2021 la 
empresa no tuvo actividad alguna! 
Es decir, se han perdido 11.000 euros 
del dinero del contribuyente sin hacer 
nada para lo que se constituyó, por lo 
que es fácil imaginar que esta empresa 
acabará siendo un lastre para las arcas 
municipales, pues cada año habrá que 
inyectarle dinero por su mala y deficiente 
gestión.

Es por eso que nuestro grupo solicita al 
Gobierno municipal una reconsideración 
en algunas de sus últimas decisiones, 
que parecen tender a estirar más el brazo 
que la manga, pues la incertidumbre 
económica que planea sobre los 

hogares de los vecinos requiere que 

el Ayuntamiento contenga el gasto 

para poder hacer una política fiscal 

que permita la rebaja de los impuestos 

municipales. El Ayuntamiento, a corto 

plazo, ingresará más como consecuencia 

de que la recaudación del Estado se 

ve incrementada por el efecto de la 

inflación, pero este incremento proviene 

de los bolsillos de las clases bajas y 

medias que pagan más por lo mismo, 

por lo que es necesario compensar ese 

aumento del esfuerzo con una rebaja de 

los impuestos municipales. Lo contrario 

es insolidaridad con nuestros vecinos, 

a los que parece solo los quieren para 

ordeñarlos y exprimirles hasta el último 

euro que tengan para mantener, por 

ejemplo, una empresa pública que será 

un desastre financiero.

Ivan Ollé 
Regidor del Grup 
Municipal de 
JxCAT-Units

Obrim aquest article amb un sabor 
agredolç. Després de gaudir d’una Festa 
Major que ha recuperat la xerinola i el 
sentiment de poble, vam rebre, el dia del 
nostre patró, la malaurada notícia del 

tancament de la fàbrica Dogi. S’obre un 
futur incert per als seus 72 treballadors, 
als quals volem expressar tot el nostre 
escalf i suport fins allà on calgui.
 
Pedaços i més pedaços
A principis del mes passat, el Govern es 
va explicar en audiència pública sobre 
les actuacions a l’espai del Casino. Fins 
aquí, fantàstic, com a bona iniciativa 
per fer arribar a la gent allò que es fa i es 
pensa. Política de proximitat. Però ja no 
és una actitud fantàstica presentar-se 
com a víctima i assenyalar una entitat 
centenària del nostre poble com a botxí. 
Allò que és dramàtic per a tothom és que 
haurem de pagar l’expropiació del pati, 
que podria arribar a ser de 3,8 milions 
d’euros! Veurem què hi diuen els jutges. 

El que és clar és que pagar aquesta 
quantitat incrementaria l’endeutament 
de l’Ajuntament a una xifra que posaria 
en perill el funcionament del mateix 
organisme. I què podríem fer amb 
aquests diners? De ben segur que 
teniu grans idees i totes elles solucions 
properes a les necessitats reals de la 
gent.
 
Per pensar...
Sabem que és molt important la 
comunicació en política, però és curiós 
que no s’hagi difós que hem perdut 
la bandera blava a la platja d’Ocata. 
Una bandera que atorga la Fundació 
Europea d’Educació Ambiental a les 
platges i ports que compleixen una sèrie 
de condicions ambientals i que tenen 

determinades instal·lacions. Per tant, 
és una etiqueta ecològica que valora la 
qualitat de l’aigua, la gestió i l’educació 
ambientals, i la seguretat. No tenim cap 
comunicat sobre les causes.
 
Deures
Carme Giralt, primera regidora de 
l’Ajuntament el 1979 i reconeguda 
pedagoga, en l’acte institucional de 
nomenament com a Filla Predilecta del 
Masnou, ens va posar uns deures que 
ens fem nostres: “un acord de govern 
que prioritzi l’espai públic, la cultura, la 
modernització i el compromís amb el 
procés cap a la sobirania; que no oblidi 
els grans àmbits en què ens hem de 
basar: territori, comunitat i persones”.

Frans Avilés
Portaveu del Grup 
Municipal de Cs

TRIBUNA POLÍTICA

¿En dirección contraria?

Todo indica (así lo advirtió Nadia Calviño, 
vicepresidenta primera del Gobierno 
y ministra de Asuntos Económicos) 
que los próximos trimestres van a ser 
complejos económicamente hablando. 
Si bien es cierto que el término complejo 
es ambiguo, lenguaje habitual en el 
Gobierno de España, no hace falta ser 

Aquest espai està en blanc perquè l’escrit d’aquest grup municipal  

no es va rebre dins del període establert.


	_GoBack
	_GoBack

