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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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Municipal del PSC

comptes amb responsabilitat i rigor 

d’allò que recollíem com a objectius al 

nostre programa: mesures al voltant del 

comerç local com la sostenibilitat o com 

posar en valor la proximitat i la qualitat. I 

ho fem treballant estratègies de suport, 

com per exemple, al Mercat Municipal, 
on dediquem esforços per adequar-lo 

amb una reforma que el transformi en un 

nou espai social vinculat al producte i la 

gastronomia, perquè simbolitza tot allò 

pel que apostem. Una bona mostra va 

ser la darrera edició dels Mercats amb 
DO, el mes d’octubre passat, i la segona 

edició de l’Escuracassoles durant la 

Festa Major.

Amb la perspectiva de treballar per a les 

persones i dinamitzar el poble en l’àmbit 

comercial, al costat del Masnou Comerç, 

Nou Masnou i associacions comercials 

locals, hem consolidat La Fira Comercial 

i Gastronòmica celebrada al mes de 

maig, dotant-la d’identitat i vinculant-la 

al mar, que ens ha acompanyat al llarg 

de la història i caracteritza la nostra 

gastronomia, i complim així un més dels 

nostres objectius. 

 

I de la mateixa manera, com que Nadal 

és temps de família, de retrobaments i de 

celebració, la Fira de Nadal està prevista 

el 10 i l’11 de desembre, amb expositors 

comercials i restauradors locals amb 

propostes nadalenques que convertiran 

el carrer de Roger de Flor en l’espai 

social i de trobada que uneix els eixos 

comercials principals de la vila i que tant 

ha transformat el poble.

No podem oblidar-nos de la campanya 

nadalenca per excel·lència, el 

“Queda’t”, consolidada i esperada per 

tothom i que aposta per la compra 

local, premia els més fidels i beneficia 

el teixit comercial.

Oferta cultural

Amb el ferm objectiu de consolidar 
l’oferta cultural de la vila, en tots els 
àmbits, aquest desembre podrem gaudir 
de música, amb Delafé i la proposta 
de jazz de Maristany i Traver, teatre, i la 
programació de les nostres entitats a 
l’Espai Escènic Iago Pericot.

I posant el focus en l’art, els joves, 
la creació i la nostra voluntat de fer 
créixer aquests espais de pensament i 
creació de xarxa local d’artistes, no ens 
podem oblidar del Brama!, el festival de 
creació contemporània; ni de la recent 
i reeixida edició del Zampa, premi al 
fotoperiodisme; ni del nou espai de 
Vallmora, on vam compartir una nit 
de música envoltats de natura i que, 
amb l’obertura de la guingueta, ha 
esdevingut un nou punt de trobada 
familiar, cultural i d’oci que dona vida a 
aquesta zona del poble.

pròpies dificultats emocionals? Com 
acompanyo les dificultats de l’altre? 

Quines polítiques fan els governs 

d’arreu? En general, ben poques 

polítiques de prevenció. Ara i aquí 
patim retallades importants de 
sanitat. Tot i que els símptomes de 

malestar i patiment no tenen horaris, 

a la població ens han deixat sense 

urgències a la nit, fet que afecta, sobretot 

i amb diferència, qui té menys recursos 

i qui és més vulnerable. La qüestió 
és prioritària, perquè va de drets 
humans, de salut i de vida.

Venim de temps de molt tabú (a 
poc a poc es van trencant), d’un 
enfocament molt biologista (abús 

de diagnòstics, sovint a primera vista, 

amb l’estigmatització que comporten, i 

d’abús de psicofàrmacs), de vulneració 
de drets, i de manca de recursos per 

afrontar i gestionar adequadament. 

Arreplegant altres paraules del 

Víctor Frankl: “L’home està subjecte a 

condicions biològiques, psicològiques 

i sociològiques”. El futur sembla més 
esperançador si caminem cap a aquest 

enfocament, que veu la persona com un 

tot, més enllà dels seus símptomes, del 

seu patiment emocional i del diagnòstic, 

si cal fer-ne. Es veu la necessitat d’una 

atenció més personalitzada per part 

de les professionals dels centres de 

salut, des de l’escolta, centrada en la 

persona i en les seves necessitats, i un 

acompanyament més respectuós i més 

amable. A la pràctica, però, avancem 
a pas molt lent des d’aquesta mirada 
més àmplia, més humanista.

Com que la salut mental és una 
necessitat per a tothom, va de 
corresponsabilitat. Cadascú té 

el dret i el deure de contribuir-hi: 

individualment, segons les pròpies 

necessitats (gestió emocional), en el 

suport a l’altre (acompanyament), i fent 

xarxa per aportar, qüestionar, reivindicar 

i exigir. El Govern del municipi també 

n’és molt responsable, i hi té molt a 

dir i a fer, amb polítiques preventives 

i de suport i d’atenció per al benestar 

emocional de la població... Referent als 

governs de Catalunya, de l’Estat, i de 

més enllà, és una indecència que la 

seva escala de valors (allò que val) i les 

seves polítiques sanitàries, així com 

d’educació, socials i de medi ambient, 

no siguin prioritàries. Per la part de 

responsabilitat que ens pertoca, i per al 

bé comú, des de l’espai públic i trucant 

als seus departaments, tenim el dret i el 

deure de reivindicar i reivindicar-nos.

TRIBUNA POLÍTICA

Escoltem la salut mental, pensem-la, 
reivindiquem-la 

Recordant paraules del Víctor Frankl: 
“La teva última llibertat és triar la teva 
actitud”.

Quina és la meva actitud envers 

la salut mental? Com afronto les 

Grup Municipal 

de Fem Masnou

Dinamitzem el comerç i la cultura 

Compromís i compliment 

Arribat el mes de desembre i acabant 

l’any, és moment de fer balanç, de retre 

Desitjo que la màgia de Nadal
impregni la teva vida.
Que no et manqui l'escalfor de la família 
i de les amistats en aquestes dates tan 
assenyalades.
Que puguis recordar els que ja no són 
a la taula amb un somriure i que creïs 
moments nous plens d'amor i alegria.
Que aquest nou any et permeti aconseguir 
objetius personals i professionals, però, 
sobretot, que no faltin la salut 
ni el bon humor.
Bon Nadal i bon any 2023
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menas, instalar cámaras de seguridad, 

etc., y la respuesta del Gobierno de ERC 

y el PSC siempre es la misma: un no 

rotundo, somos unos exagerados y unos 

alarmistas.

Pero claro, mirar para otro lado nunca 

ha resuelto los problemas, sino más 

bien, los hace mayores. Actuar como si 

Masnou fuera un pueblo idílico en el que 

la seguridad está controlada, no es más 

que gobernar de forma irresponsable, 

pues les guste o no a este gobierno, 

Masnou no es seguro. Probablemente 

tampoco sea más inseguro que otras 

poblaciones, pero eso nos da igual, 

porque podemos y debemos mejorar las 

herramientas para que nuestros vecinos 

vivan lo más tranquilos posible, y que no 

sufran cada vez que cierran su casa para 

irse a trabajar o de vacaciones por si les 

entran a robar. 

No nos conformamos con un nivel de 

delincuencia crónico, así que hay que 

invertir más en seguridad. 

Según una reciente encuesta realizada a 
vecinos del Masnou (https://dibarometre.
diba.cat/#/8118), la mayoría de los 
encuestados consideran que el primer 
problema es la seguridad ciudadana (un 
52% de las personas escogieron esta 
opción) y que lo primero que harían 
si fueran el Alcalde sería reforzar la 
seguridad (en este caso, un 53% de las 
personas escogieron esta opción). A 
esta sensación se une que según datos 
provenientes de la Policía Nacional, 
Guardia Civil, policías autonómicas y 
policías locales que proporcionan datos 
al Sistema Estadístico de Criminalidad, si 
comparamos los delitos cometidos en el 
primer trimestre de 2021 con el primer 
trimestre de 2022, vemos que los hurtos 
han pasado de 27 a 43 (un aumento del 
59%), los robos con fuera en domicilio 

de 6 a 21 (un aumento del 250%) y que el 
total de infracciones penales ha subido 

un 27%.

Con estos datos, ¿por qué sigue el 

Gobierno de ERC y PSC mirando hacía 

otro lado? ¿Es que son incapaces de 

proteger a sus ciudadanos? Si son 

incapaces, ¿por qué no lo reconocen y 

piden ayuda? 

Probablemente deben pensar que 

mejorar la seguridad requiere de mucho 

esfuerzo personal y económico y que 

da menos votos que asfaltar calles, por 

ejemplo, pero se equivocan al pretender 

hacer cálculos políticos con la seguridad, 

pues sin seguridad no hay libertad, 

que es el derecho fundamental más 

apreciable que tiene el ser humano y 

por cuya garantía se deben agotar todos 

los recursos disponibles. Aquí estará 

siempre Cs.

Romà López
Portaveu del Grup 

Municipal de 

JxCAT-Units
qui ens llegeix sap que tota inversió 

en infraestructures noves requereix 

no només despeses per executar-les, 

sinó que després caldran despeses 
anuals de manteniment. Sorprendrà 

si diem que no es preveu de manera 

adequada en els pressupostos anuals? 

I quines conseqüències podem veure? 

Voreres i calçades que requereixen 

reparacions, així com instal·lacions 

municipals que necessiten millores. 

Però per fer-ho possible cal un canvi 
d’orientació del Govern, amb una 
aposta clara per invertir amb un pla 
urgent de manteniment de l’espai 
públic i de les instal·lacions. No pot 

seguir el camp d’esports d’Ocata en 

l’estat actual. No poden ser un perill els 

vestidors de la piscina municipal amb 

risc d’esfondrament d’algun sostre. 

No hi ha d’haver voreres perilloses 

ni zones verdes desateses amb una 

sensació de poca cura en general. No hi 

pot haver carrers amb senyalitzacions 

contradictòries o insuficients. Ni 

enllumenat feble en alguns carrers 

allunyats del centre. No podem tenir 

l’Espai Casinet sense ampliar-ne l’ús amb 

la inversió necessària. Així no és estrany 

que la gent acabi tenint la sensació 

que hi ha desordre, despreocupació, 

desharmonia i deixadesa per part del 

governant. Abans d’iniciar projectes 
nous, cuidem el que ja tenim. 

Ens agradaria girar com un mitjó aquest 

article i poder dir que el Govern ha 

traçat un bon pla de manteniment; que 

ara prioritza el manteniment de l’espai 

públic i la conservació dels equipaments. 

Una bona gestió en aquest àmbit ens 

pot evitar molts maldecaps en el futur 

i afavoreix, de ben segur, el benestar 

de tots els masnovins i masnovines. 

Si l’Equip de Govern rectifica, ens 
trobarà amb la mà estesa per fer feina 
plegats!

PD: Desitgem per Nadal aquest canvi 

d’orientació del Govern, i compartim 
amb tots vosaltres un desig de pau, 
salut i llibertat.

Frans Avilés
Portaveu del Grup 

Municipal de Cs

TRIBUNA POLÍTICA

La seguridad no es prioridad de este 
gobierno

Llevamos años reclamando mejoras para 

garantizar, en la medida de lo posible, 

la seguridad de nuestros vecinos, sus 

casas y sus bienes. Hemos solicitado la 

elaboración de un plan anti ocupación, 

hemos exigido, conforme a ley, mayor 

presencia de Mossos en nuestro 

municipio (brillan por su ausencia), 

aumentar la plantilla de la policía 

local, dotar a los agentes de mejores 

herramientas, desmantelar el centro de 

Ens cal un pla urgent de manteniment

Ens hem malacostumat a un govern 

ERC-PSC amb una clara orientació 

a l’obra nova o a fer promeses d’allò 

que volen fer. Però no tenen prou 

voluntat per vetllar per la conservació 

dels equipaments municipals ni el 

manteniment de l’espai públic. No 

és la seva prioritat. Estem segurs que 


