
EL MASNOU VIU    NOVEMBRE 202230

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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Portaveu del Grup 
Municipal d’ERC-
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Monika González 
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Regidora del Grup 
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Posem fre als residus, millorem la 
recollida selectiva

Un dels reptes que tenim en l’actualitat 
és, sens dubte, posar fre al canvi climàtic, 
i la correcta gestió dels residus hi té molt 
a veure. Un repte que afecta cadascú 
de nosaltres, les administracions 
evidentment, però també la ciutadania, 
si volem revertir l’impacte que 
representen per al medi ambient i, 
també, cal dir-ho, el cost cada cop més 

“Contra la violència masclista, jo 
actuo!”

Enguany hem fet servir aquest lema 
per a la campanya de sensibilització 
i activitats per visibilitzar el nostre 
rebuig contra la violència masclista. Cap 
ni una justificació per a les actituds i 
comportaments masclistes i les diverses 
formes de violència que hi ha cada cop 
més, i en som conscients.

Els i les socialistes, com a partit feminista 
i impulsor a Espanya del Pacte d’Estat 
contra la Violència de Gènere, creiem 
imprescindible insistir i persistir en la 
lluita contra la violència masclista en 
totes les seves formes i variants.

La nostra funció pedagògica i preventiva 
ens ha de portar a promoure una 

ciutadania compromesa, coneixedora 
del que és la violència de gènere i que 
no miri cap a un altre costat davant 
d’actes sospitosos de terceres persones. 
Tots i totes en som responsables i som 
necessaris per a l’erradicació d’aquest 
comportament dels que se senten amb 
més drets, més poder, i menyspreen les 
dones pel sol fet de ser-ho.

Però, ara més que mai, s’han de fer 
esforços perquè la societat, i més 
concretament els homes, siguin 
coneixedors i feministes a la vegada, que 
coneguin i erradiquin del seu imaginari 
actituds i comportaments apresos. Que 
aprenguin a desaprendre tot allò que 
sigui faltar al respecte i als drets de les 
dones. Perquè l’erradicació de conductes 
normalitzades només la podrem 
culminar quan tothom hagi entès què és 

el respecte, la dignitat humana, els drets i 
la llibertat de tothom.

És per això que portarem a aprovació 
al Ple municipal el primer Pacte Local 
contra les Violències Masclistes i 
LGTBIQ+-fòbia del Masnou. Volem un 
compromís ferm i un full de ruta clar, ja 
que el consens és vital. Hi detallarem 
tota una sèrie de compromisos, mesures 
que caldrà implantar al municipi i 
accions encaminades a aquesta finalitat: 
erradicar la violència masclista al 
Masnou.

També iniciarem una campanya 
específica amb la implementació de la 
xarxa de punts liles a tot el municipi. 

Nosaltres actuem, ens acompanyes?
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desmesurat de la seva gestió: recollida, 
transport, tractament, incineració...
Aquí, l’Agència Catalana de Residus 
ens ho ha deixat clar: o hi posem 
mesures de manera immediata o els 
cànons que suposarà per a les arques 
municipals seran cada any més grans, 
per l’increment del cost de la incineració 
i per les sancions europees que l’Agència 
repercutirà als ajuntaments en no assolir 
els objectius marcats.

Així doncs, és clar, cal una anàlisi i millora 
de la recollida selectiva i implementar un 
pla de prevenció dels residus.

El Govern municipal ja fa temps que 
treballa en aquest sentit, amb la vista 
posada en la finalització de l’actual 
contracte de recollida de residus i neteja 
viària, i és conscient que cal apostar per 
sistemes de recollida selectiva nous i 
millors. Per això hem dut a terme un 

estudi per determinar quin ha de ser 
el nou model de gestió de la recollida 
selectiva, amb una aposta clara cap a 
un sistema mixt de recollida porta a 
porta i de contenidors intel·ligents. La 
clau: incrementar la fracció orgànica i 
disminuir tot el possible la fracció resta. 

En aquest sentit, hem posat ja en marxa 
diverses mesures. Una consisteix a 
treballar amb els grans productors i 
impulsar la recollida porta a porta del 
paper i cartró comercials, amb l’adhesió 
de prop de 415 establiments entre 
comerços, equipaments i escoles. Aquest 
fet ha comportat menys desbordaments 
a la via pública d’aquesta fracció, una 
millor qualitat de l’espai públic i una 
minoració del cost de la seva gestió i 
tractament.

Una segona i més recent és la posada 
en marxa d’una prova pilot del porta a 

porta domiciliari, que inclou habitatges, 
comerços i equipaments, i amb uns 
primers resultats que ens encoratgen a 
continuar endavant, i per això cal felicitar 
els masnovins i masnovines implicats 
en aquesta evolució positiva, que ha 
millorat la recollida selectiva a la zona 
d’implementació.

També hem impulsat mesures de 
prevenció, com la campanya “Mou-te 
pel zero”, una iniciativa pionera que vol 
promocionar la reducció de la generació 
de residus en origen, alhora que impulsa 
el comerç local i que ara s’apropa als 
joves des dels centres educatius.   

Siguem conscients i prenguem entre 
tots i totes aquelles mesures necessàries 
per revertir l'impacte que aquest fet 
representa, per al Masnou d’ara i, sens 
dubte, per al Masnou que vindrà. 
Pensem en el futur, treballant des d’avui.
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ninguno de los progenitores deban 
renunciar, si no era su deseo, a sus 
trabajos o proyección laboral para el 
cuidado de sus hijos.
En Masnou se disponen de dos 
guarderías públicas: la escuela Sol 
Solet, que tiene una capacidad máxima 
de 41 alumnos, y La Barqueta, de 61, 
lo que hace un total de 102 plazas, 
si bien hay que dejar claro que no 
son los municipios los que tienen la 
competencia, sino las autonomías. 
En el caso de Cataluña, de acuerdo 
con el artículo 131.2.f ) del Estatuto 
de autonomía, la Generalidad tiene 
competencia exclusiva en el régimen 
de sostenimiento con fondos públicos 
de las enseñanzas del sistema 
educativo y de los centros que las 
imparten.
Pues bien, recientemente la 
Generalidad de Cataluña anunció la 
gratuidad de las plazas de guarderías 

municipales de manera progresiva, de 
forma que, en este curso escolar 2022-
2023, P2 pasa a ser gratuito, en el curso 
escolar 2023-2024 lo será también P1 
para, finalmente, en el curso 2024-2025 
también acceda a la gratuidad P0. En 
contrapartida la Generalidad pagará a 
los municipios 3.200 euros por plaza al 
año, lo que en Masnou supondrá que 
los únicos ingresos que se obtendrán 
de las dos guarderías será de 326.400 
euros al año, cuando su coste anual 
asciende a 884.947,39 euros, lo que 
generará un agujero financiero al 
Ayuntamiento de mínimo 580.947 
euros cada año, casi un 2 % del total 
presupuesto municipal. 
Nuestro grupo presentó una propuesta 
en el pasado pleno para exigir a 
la Generalidad una financiación 
completa del servicio de guarderías 
para este curso escolar 2022-2023 
y, lógicamente, para los siguientes, 

y ¡sorpresa! ERC y el PSC votaron 
en contra, por lo que la petición 
no prosperó, lo que es una grave 
irresponsabilidad. Los recursos 
municipales son limitados y lo que 
no podemos es asumir un coste tan 
alto cuya obligación corresponde a 
la Generalidad, pues con ello se está 
obligando a los ciudadanos a asumir 
con sus impuestos municipales gastos 
autonómicos, y además, se está 
poniendo en serio riesgo que se creen 
y oferten las suficientes plazas de 
guardería pública en Masnou dada la 
insuficiente financiación. De ERC me lo 
esperaba, pues como arriba gobiernan 
los suyos no querrán incomodarlos 
(no sea que luego alguno se quede 
fuera de las listas electores), pero del 
PSC, que siempre ha venido diciendo 
ser el gran impulsor y defensor de las 
guarderías públicas, ha sido otra gran 
decepción, y ya van…

erm on, per molt que treballis, només 
aconsegueixes pols. Fem propostes, 
revisem i esmenem totes i cadascuna de 
les altres propostes que s’han presentat 
al Ple, però, malgrat tot, el Masnou 
segueix essent aquell municipi amb 
aires de grandesa, benèvol amb els 
forts i acarnissat amb els humils (que 
no febles).

Nous pressupostos. Tu participes, ells 
decideixen

Ara se’ns demanen de nou propostes per 
al 2023, però en el fons no hi ha voluntat 
d’aprovar res que no sigui accessori, 
insignificant. El tarannà de l’Equip de 
Govern sempre és el mateix:  “jo t’escolto 
i tu m’ho expliques, i després jo faig el 
que vull, és a dir, el que ja tenia pensat 
prèviament”.

Amb els pressupostos participatius passa 
el mateix: preselecció de propostes 
(prèviament planificades per l’Equip de 
Govern i sovint provinents de propostes 
d’alguns grups polítics), perquè el poble 
tingui la sensació que està escollint i 
decidint, quan en realitat moltes de les 
propostes d’inversió ja estaven previstes 
prèviament. En comptes de “decidir què 
fer” es decideix “quan fer-ho”.

Ningú no es pregunta per què no hi ha 
cap proposta per invertir en polítiques 
d’habitatge? Per què no se’ns pregunta 
quin model de transport públic volem? 
O quins serveis públics volem que es 
gestionin directament? Per què no 
podem decidir les actuacions que s’han 
de fer al port? Les propostes estan 
filtrades i no es permet d’escollir-ne 
cap que no sigui de les prèviament 

planificades. En definitiva: “Tu participes, 
jo decideixo”. 

Ni d’esquerres ni ecologistes

Si l’Equip de Govern fos d’esquerres 
hauria aprovat la moció de la CUP 
per protegir les masnovines davant 
del fons voltor propietari del bloc del 
carrer del Brasil. Les persones haurien 
d’anar per davant dels diners i els 
drets col·lectius, per davant dels 
beneficis econòmics. També han 
desnaturalitzat una moció aprovada fa 
ja dos anys i han convertit la proposta 
de targeta moneder en una “targeta 
regal” del Bonpreu. Ni d’esquerres ni 
ecologistes: la política del Govern ERC 
+ PSC és màrqueting, propaganda i 
bussiness friendly. 

Romà López
Portaveu del Grup 
Municipal de 
JxCAT-Units #Autenticitat

Encarem el darrer pressupost del mandat 
2019-2023 i no hi ha canvis substancials, 
més enllà de la possibilitat que l’alcalde 
pugui guarnir el poble i seduir la ciutadania 
per a les properes eleccions de l’any que 
ve. Ara tot seran promeses a entitats, 
associacions veïnals i ciutadania. Algú 
dirà: “Això ho fan tots els polítics”. I 
respondrem: “Hi ha altres maneres de 
fer les coses”. Començant pel valor de 
l’autenticitat. Aquest Govern fa les coses 
perquè hi creu o perquè toca dir-les? I quan 
se les creu, per què les disfressa d’interès 
general?

Aquest novembre és el Mes dels Infants, 
els quals representen un 14 % del nostre 
poble, però se’ls consulta, se’ls escolta i se’ls 

fa partícips de les decisions? Hem d’agrair 
que es facin actes, tots ells necessaris i 
educatius, que de ben segur deixen una 
empremta personal i social. És el cas del 
projecte “El Masnou coeduca”, que és 
una bona eina per prevenir futures 
violències masclistes. I parlant d’això, no 
oblidem els actes organitzats del 25-N, que 
pretenen conscienciar de l'erradicació de la 
violència contra les dones. Però, més enllà 
de la denúncia, s’avalua el que passa al 
nostre poble? I el més important: com s’hi 
dona resposta?

Els nostres infants segur que demanen això 
i més: una vila inclusiva, accessible, 
amable i que col·labori a salvar el 
planeta. Ara que hem tingut la Cimera 
del Clima COP27 ens hem de preguntar: el 

Govern municipal ha fet prou per una 
vila més sostenible? Instal·lar plaques 
fotovoltaiques a les cobertes d’edificis 
municipals ja ho diu tot o s’ha de canviar 
el marc mental a través de la pedagogia i 
més acció política? Cal arriscar-se més si 
realment ens ho creiem.

A vegades fem coses perquè toca fer-les 
o perquè reporten vots, però no som 
conscients que ens ho hem de creure, que 
hem de tenir voluntat de transformar i 
aconseguir que el Masnou de demà 
neixi dels consensos d’avui. I per això 
cal un fòrum de debat, per dissenyar els 
canvis de futur, adquirir més hàbits de 
ciutadania activa i crítica, sense menystenir 
el lideratge de les persones escollides 
democràticament per governar. 

Frans Avilés
Portaveu del Grup 
Municipal de Cs

Grup Municipal  
de la CUP-AM
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¡La Generalidad nos roba!

Creo que todos podemos coincidir 
en la importancia de la educación 
infantil de primer ciclo (de 0 a 3 años), 
ya no solo porque la asistencia de los 
niños contribuye al desarrollo de las 
capacidades que les permitirán ser 
más autónomos y socializarse, así 
como les ayudará al reconocimiento 
y movimiento del propio cuerpo, 
a estimular su habla, etc., sino 
porque también es una herramienta 
indispensable para la conciliación 
familiar y laboral, garantizando que 

Segueix la travessa pel desert de la 
classe treballadora

Arribem de nou a la tardor amb uns 
pressupostos per davant. Per la CUP El 
Masnou, aquest Govern d’ERC + PSC 
és una travessa pel desert. Un desert 


