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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.
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que ja ha posat en marxa l’Ajuntament. 
Una agenda de tardor adreçada a la 
gent gran i a joves del municipi en què 
la seva opinió, sigui a través dels casals, 
d’assemblees o de comissions veïnals, ha 
estat tinguda en compte a l’hora d’oferir 
les diferents activitats. 

En l’arrencada d’aquest nou curs destaca 
la inauguració d’un nou equipament 
cívic, el dels Masovers, un espai molt 
esperat i que ha d’esdevenir un referent 
per al barri de Bellresguard, amb el veïnat 
plenament implicat per dinamitzar-lo i 
donar-li vida. És una nova fita assolida 
amb el lideratge d’ERC-AM, un nou espai 
obert a la ciutadania en una zona on 
mancava, amb l’objectiu de fomentar 
la identitat i l’ànima dels barris del 
Masnou a través de les entitats veïnals.

Aquesta participació també serà 
clau el diumenge dia 18 per tornar a 
reivindicar l’N-II com la gran via cívica 
que tots anhelem, amb la gran festa de 
la mobilitat sostenible. De 10 a 14 h, 
es convida les famílies, grans i petits, a 
participar en diferents activitats: circuits 
amb patinets, art de colors al terra, jocs 
i una gran festa de l’escuma al mig de la 
carretera.

El setembre ens portarà també, el 
dissabte 24, de 17 a 20 h, a la plaça Nova 
de les Dones del Tèxtil, la ja consolidada 
Fira d’Entitats. Hi trobareu activitats, 
actuacions, exhibicions, mostres i 
molt més. Us engresco a participar-
hi i gaudir de la bona feina que les 
entitats del Masnou porten a terme 
durant l’any, a les quals aprofito per 

agrair la implicació per fer del Masnou 
un poble amb identitat i ple de vida. En 
el marc de la Fira també hi trobareu un 
estand amb informació sobre la nova 
edició dels pressupostos participatius, 
un canal més perquè pugueu votar i 
decidir allò que més us agradaria per al 
Masnou. 

No puc acabar sense tenir un record per 
a la masnovina Carme Giralt, també 
vinculada al teixit associatiu del Masnou 
que tant s’estimava. Et tindrem sempre 
present. 

Us convido a començar un curs en 
què us convidem a prendre part i fer 
més vostre aquest Masnou que tant 
estimem.

Inici d’un nou curs polític

Acabem d’arribar de les vacances amb 

les piles més que carregades –ens hem 

reunit amb les persones que estimem, 

hem pogut llegir llibres a la platja, hem 

viatjat o fins i tot no hem fet res al sofà de 

casa. Qualsevol de les petites coses que 

es fan a l’estiu ens omplen d’energia i són 
més que necessàries. 

Moltes persones es fixen l’1 de gener 
com una data per iniciar reptes: aprendre 
un nou idioma, fer més esport, practicar 
el mindfulness o, simplement, adquirir 
noves habilitats. En l’àmbit polític, ja fa 
uns anys, es parla dels cursos polítics, i en 
aquest cas, s’inicien al setembre. 

Ara toca, un cop més, arremangar-se, 
continuar la feina que estàvem fent i 
engegar nous projectes que vetllin per la 
millora de la ciutadania del Masnou.

Són moltes coses les que estan canviant 
al Masnou, tal com evolucionen moltes 
d’altres, i hem de ser capaços d’estar a 
l’altura de tots els canvis que el segle 
XXI ens ofereix, sense perdre el nord i el 
sentiment de poble.

Les obres de l’estació de tren d’Ocata 
continuen i, a finals del primer 
trimestre del proper any, ja podrem 
gaudir d’una estació accessible –tot i 
que durant aquests mesos ha suposat 
maldecaps a moltes veïnes i veïns i 
molts canvis en l’estètica del Camí Ral 
d’aquell tram.

Unes obres que també avancen molt 
ràpid són les de l’antiga Caserna, que 
donarà pas a 36 habitatges nous de 
venda de protecció oficial. Des de la 
Regidoria d’Habitatge es treballen, 
juntament amb l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, les bases que regiran aquesta 
promoció.

En l’àmbit de la mobilitat tindrem molts 
reptes per afrontar, com ara, també, 
l’esperada pacificació de l’N-II i els nous 
accessos a la C-32.

També es revisarà el Reglament del 
servei de taxi a demanda per incorporar-
hi canvis i millores detectades durant la 
prova pilot.

Una altra obra que finalment ha quedat 
inaugurada és el Centre Cívic dels 
Masovers, que donarà cobertura als veïns 
i veïnes de la zona com a equipament 
municipal. Aquest espai serà important 
per a la cohesió i la participació de la 
ciutadania. 

Totes les mesures d’estalvi vers la 
mobilitat amb la gratuïtat del transport 
públic promogudes pel Govern espanyol 
ens ajudaran a tots i totes a afrontar 
aquest inici de curs d’una manera més 
lleugera, sobretot als joves i famílies que 
diàriament utilitzen Rodalies per anar a 
estudiar o treballar.

TRIBUNA POLÍTICA

Un Masnou de tothom

Iniciem un nou curs ple d’activitat al 
Masnou, amb la participació de les 
diferents entitats del municipi, les veïnes 
i els veïns dels barris i la programació 
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Aquest espai està en blanc perquè l'escrit d'aquest grup municipal 

no es va rebre dins del període establert.
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aquel momento, llamados del 155. Pero 
ya se sabe que “la pela es la pela” y donde 
“manda patrón no manda marinero”, así 
que en estas líneas voy a juzgar la acción 
de gobierno del PSC en estos dos años 
que llevan gobernando. 

De entrada se inventaron un área nueva: 
Relaciones Institucionales y de Impulso 
de los Servicios Públicos, con un gran 
proyecto que ejecutar: recuperar el 
servicio de abastecimiento de agua 
potable, hasta ahora en manos de 
SOREA-AGBAR. Pues bien, tras años 
trabajando y con todos los partidos 
del consistorio remando en la misma 
dirección para que a partir de octubre 
de este año el servicio fuera prestado 
directamente por el Ayuntamiento, en el 

pleno de julio nos dicen que no estamos 
preparados, y prorrogan el contrato tres 
años más. Es decir, un fracaso absoluto 
liderado por el PSC.

Por otra parte, el PSC también asumió el 
área de Promoción Económica, quizás 
pensando que la gestión económica 
prometida por Pedro Sánchez le 
brindaría la posibilidad de anotarse 
buenos números de ocupación, 
dinamismo económico o creación de 
empresas (pobres ilusos). Pues todo 
lo contrario. Han cerrado delante 
de nuestras narices la antigua Dogi 
(actualmente Nextil) extinguiendo todos 
los contratos de trabajo y la regidora 
del PSC ni se enteró. Un nuevo fracaso 
absoluto del PSC.

Y por último, todos recordaremos 
como el PSC del Masnou destacaba 
por su entusiasta defensa del 
constitucionalismo y su batalla contra 
el independentismo, pero parece que 
sus estrechos lazos con ERC de Masnou 
le han hecho olvidarse de sus orígenes, 
y lo que es peor, de sus votantes. 

Acaba de dar la espalda a Cs en su 
defensa para que se otorgue la misma 
condición al castellano que al catalán, 
reconociendo ambas lenguas como 
de uso normal y habitual por parte 
de esta administración. Suponemos 
que el PSC prefiere no incomodar a 
sus socios de gobierno que ser fieles y 
leales sus votantes. En fin, ¡nada nuevo 
bajo el sol!
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Y el PSC qué, ¿otra vez traicionando a 

sus votantes?

En su día muchos constitucionalistas nos 

sorprendimos con la entrada del PSC 

en el Gobierno municipal liderado por 

ERC, como supongo se sorprendieron 

los independentistas cuando vieron que 

ERC daba entrada a un partido de los, en 

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

no es va rebre dins del període establert.


