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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.

Sílvia Folch 
Portaveu del Grup 
Municipal 
d’ERC-AM

Maria Llarás
Regidora del Grup 
Municipal del PSC

Tanquem el 2022 i encarem amb força 
el 2023
Tanquem el 2022, i ho fem amb la clara 
sensació d’estar fent les coses bé, posant 
les persones per davant en les polítiques 
públiques. Aquesta ha estat i és la tònica 
del nostre mandat, millorar el dia a dia 
del Masnou amb accions directament 
encaminades a fer un Masnou millor per 
als nostres veïns i veïnes.

Hem fet:
•  Un Masnou més sostenible: apostant 

per energies renovables, ajuts en la 
mobilitat, nou bus híbrid, prova pilot de 
recollida porta a porta, ampliació de la 
recollida comercial del paper i el cartró, 
zona verda per regular l’aparcament i 
resoldre un problema enquistat...

•  Un Masnou més saludable, amb nous 
espais per a la pràctica esportiva: parc 
de cal·listènia, l’ampliació del parc de 

skate o les pistes esportives a Vallmora, 
on també s’ha consolidat un espai de 
joc familiar i entreteniment amb la nova 
guingueta.

•  Un Masnou més acollidor i més 
còmode, amb més espais de prioritat 
per als vianants (carrer de l’Uruguai, 
la Selva i el Pallars), més accessibilitat 
en voreres i guals (com al carrer 
de Navarra), hem engegat el taxi a 
demanda per a la gent gran, hem fet 
millores en els entorns escolars...

•  Un Masnou més cívic i educatiu, amb 
espais coeducatius a les escoles, amb 
un Pla escolar municipal renovat o la 
gestió directa de les escoles bressol...

Encarem el 2023 amb la mateixa 
determinació, que els nostres veïns i 
veïnes se sentin orgullosos d’aquest 
poble que tant ens estimem; amb noves 

fites que resoldran temes pendents, 
com la remodelació del carrer de Rafael 
de Casanovas, la millora de l’entorn 
del carrer de Can Mandri, l’ampliació 
del Casal Cal Ros i dels jardins del 
Mil·lenari, els nous vestidors i l’ampliació 
del gimnàs amb nova maquinària al 
Complex Esportiu, la millora del passatge 
de la Riera, l’augment de places de 
les escoles bressols municipals, nous 
jocs infantils, aposta en millores en 
l’accessibilitat a l’espai públic... Tots 
aquests projectes, entre d’altres, veuran 
la llum aquest primer semestre.

Encara ens queden molts projectes per 
endavant, que sols es poden assolir 
treballant amb rigor i responsabilitat, 
que és l’única manera que coneixem, 
i sempre al servei de masnovins i 
masnovines.

Bon 2023!

entre la pandèmia i la inflació portem 
uns anys en què la majoria de veïns i 
veïnes no hem tingut respir.

Aquest 2023 sembla que anirà carregat 
d’eleccions: les possibles eleccions a la 
Generalitat i al Govern de l’Estat, que se 
sumaran a les que sí que se celebraran de 
ben segur, les eleccions municipals del 
proper mes de maig.

Unes eleccions municipals que esperem 
que serveixin per discernir, amb claredat, 
quins projectes polítics municipals 
representen una alternativa i quins 
volen sumar-se al model de poble del 
senyor Oliveras. A les passades eleccions 
vam veure com propostes polítiques 
que en campanya es presentaven com 
a alternativa, mesos més tard, o bé 
donaven la investidura a l’actual alcalde 
o, com en el cas del PSC, passaven de 

denunciar-lo a l’oficina antifrau a 
pactar-hi a canvi d’unes substancioses 
retribucions. La ciutadania mereix 
claredat, honestedat i transparència amb 
els pactes postelectorals abans d’emetre 
el seu vot.

Des de Fem Masnou presentarem 
una alternativa clara a l’actual equip 
de govern. Una alternativa que hem 
tractat de formular aquests quatre anys 
des de l’oposició. Necessitem dibuixar 
un futur on viure al nostre poble no 
sigui un luxe a l’abast d’uns quants. 
Un govern que avantposi el diàleg 
amb els veïns, les veïnes, les entitats 
del poble i, també, amb l’oposició a la 
política de fets consumats a la qual ens 
tenen acostumats el senyor Oliveras i 
companyia. Una alternativa que prioritzi 
la vida quotidiana per davant dels 
projectes maximalistes, que posi ordre 

en un espai públic avui abandonat a la 

seva sort i que faci una aposta decidida 

pel petit comerç i per la lluita contra 

l’emergència climàtica.

Nosaltres ho intentarem fer amb 

un projecte basat en el treball en 

equip i en la idea que la dedicació a 

la política institucional ha de ser un 

servei públic limitat en el temps, no 

una professió. Treballarem per posar 

la vida de les persones al centre 

de la política municipal i fer de la 

participació ciutadana l’eix de la nostra 

manera d’entendre la política. Davant 

del pessimisme generalitzat, nosaltres 

reivindiquem el futur, un futur que 

hem de recuperar.

Grup Municipal de Fem Masnou

i del nostre entorn, ha d’ocupar un lloc 
primordial en el món de la política. Com 
a dona que soc, estic segura que la meva 
sensibilitat vers aquesta tasca, la de 
cuidar, ha d’aportar la regeneració i la 
renovació del canvi que tant necessita 
el municipi.

Precisament, la meva candidatura a 
l’Alcaldia és, alhora, innovadora, perquè 
projecta en el Masnou una visió sensible 
del món i de les relacions amb i entre 
ciutadans i ciutadanes, que fins al 
moment no s’havia apreciat ni valorat.

Després de llargs lideratges masculins a 
la nostra vila, és el moment en el qual les 
dones hem d’ocupar un paper primordial 
i cabdal en la gestió d’un municipi, 

l’Alcaldia. La meva proposta recau en un 
model d’enfocament diferent en la gestió 
del sector públic, amb una economia 
més respectuosa amb el medi ambient, 
basada en les noves tecnologies i alhora 
en el mercat de proximitat, amb patrons 
que potenciïn el sentit de comunitat dels 
masnovins i masnovines, incentivant la 
cura del nostre entorn físic i cultural.

I en aquest sentit més estricte, cal 
promoure l’ètica de la cura com a 
disciplina que s’ocupa de les relacions 
entre les persones i de les seves accions 
responsables, motivada sempre per una 
sol·licitud: cuidar el Masnou.

Ara bé, aquesta cura vers la ciutadania 
des del sector públic ha de ser creativa, 

comprensiva i reivindicativa. Ha de 

ser, sens dubte, menys abstracta i més 

exemplar; cosa que poques vegades 

ha passat en la gestió del Masnou. No 

oblidem que cuidar és encarregar-se de 

la protecció, benestar o manteniment 

d’alguna cosa o d’algú en particular. 

És una perspectiva de vida que 

distingeix passat i present, per 

també conservar el futur. Construint 

polítiques públiques que mantinguin 

l’estabilitat del Masnou, sense 

atemptar contra la diversitat de totes 

les ciutadanes i ciutadans.

Justament, el que el Masnou necessita.

TRIBUNA POLÍTICA

Recuperem el futur

Volem començar desitjant-vos un molt 
bon any! Esperem que aquest ens porti 
més alegries que els anteriors, ja que 

Grup Municipal 
de Fem Masnou

La dona en la política. La cura com a 
mètode

El fet que el Masnou necessita cures no 
passa desapercebut. Sempre he cregut 
que la cura, en aquest cas de les persones 
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NECESARIOS-NECESSARIS

En 2006 nació un partido en Cataluña 
porque los dos grandes partidos 
nacionales habían abdicado de 
nuestra comunidad (PSC-PSOE y PP). 
Unos por acomplejamiento y ansias de 
poder, otros porque el nacionalismo 
catalán y vasco han sido sus valedores 
para alcanzar el poder cuando no lo 
han conseguido por mayoría absoluta.

Ciutadans, que fue el nombre con el 
que bautizaron a este partido nacido 
en plena negociación del Estatut, 
recogió el voto de los primeros 
catalanes hartos del enésimo 
intento de Convergència i Unió y 
de Esquerra Republicana de dividir 
a l os ciudadanos en catalanes y 
no catalanes, con unos derechos 
superiores de los unos sobre los otros. 

Gracias a los grandes partidos españoles 
y de su único interés electoral y de 
poder, los nacionalistas catalanes 
fueron dañando los derechos de los 
ciudadanos en Cataluña hasta llegar al 
año 2017, cuando esos derechos nos 
fueron vulnerados a través de un golpe 
de estado.

Fue entonces cuando nuestro partido 
adquirió su mayor dimensión: la defensa 
de la igualdad de derechos de todos 
los ciudadanos en Cataluña. Por ello 
ganamos las elecciones autonómicas, 
en votos y en diputados, algo solo 
conseguido por CiU en toda la historia de 
la democracia moderna en Cataluña.

Avui dia seguim amb els atropellaments 
que continuen perpetrant els partits 
nacionalistes, amb l’habitual indiferència 
socialista i la crònica absència del PP. 

És per aquest motiu que la presència de 
Ciutadans a la política catalana esdevé 
indispensable per seguir defensant 
uns drets diàriament trepitjats arreu i, 
molt especialment, els interessos de la 
ciutadania masnovina. Ha estat el nostre 
grup qui ha aportat idees en forma 
de propostes per millorar la neteja o 
lluitar contra la inseguretat ciutadana i 
ens hem quedat sovint sols defensant 
aquesta lluita.

Som NECESSARIS per seguir defensant 
els drets de la ciutadania i en aquest 
repte diari, que ja dura 17 anys, els 
regidors de Ciutadans hi tenim un 
compromís vital i irrenunciable.

Que sigui aquest any que encetem l’inici 
de la millora de la qualitat de vida de tots.

Feliç 2023!

Romà López
Portaveu del Grup 
Municipal de 
JxCAT-Units

bon estat del poble. Però només amb 
paraules no es pot canviar res. Caldrà 
alguna cosa més per fer-ho realitat: el 
lideratge d’un alcalde que confiï en 
el seu equip i no caigui en promeses 
electoralistes, que aprengui dels que 
en saben i escolti les necessitats del 
poble. Un bon consell: no repeteixi 
aquelles maneres de fer que han dut a 
mals resultats i que poden empitjorar el 
nostre futur.
  
Què volem? Que el Masnou sigui un 
poble net, acollidor, ecosostenible, 
segur i agradable per viure-hi amb 
dignitat, treballar-hi i gaudir-lo. I 
per fer-ho possible, què cal millorar? I 
la resposta depèn de les prioritats que 
es marqui el govern, que sovint no 

són les mateixes que les de la gent del 
carrer. Algú dirà que s’han de prendre 
decisions malgrat l’opinió contrària 
de la ciutadania. Però aquest no és el 
problema: manca transparència en la 
majoria de projectes i accions que duu 
a terme directament o indirectament 
l’Ajuntament. 

Per exemple, la reforma de l’estació 
d’Ocata havia d’acabar el mes de febrer i 
és evident que no serà així, però tampoc 
no en sabem res i les molèsties són 
creixents. O la realitat dels 38 habitatges 
de protecció oficial (HPO) a la futura 
plaça de l’U d’Octubre, que havien de 
ser de compra i en menor proporció de 
lloguer, i finalment només seran per 
adquisició. I la resta d’HPO projectat 

seguirà el mateix camí? No volíem 
lloguer per afavorir rotació segons 
les necessitats canviants del jovent i 
famílies? 

Necessitem un poble dinàmic, 
que s’adapti a noves realitats, i no 
hipotecar el nostre futur. No hi ha una 
planificació urbanística d’acord amb 
un projecte de vila oberta i adaptada 
als nous temps. Temps que ens duen 
temes complexos, certament, però que 
requereixen solucions globals que no es 
quedin en el curt termini.

Voldríem que els desitjos d’any nou 
que tenen masnovines i masnovins 
fossin compartits per l’actual equip 
de govern.

Stella Parodi
Regidora del Grup 
Municipal de Cs

TRIBUNA POLÍTICA

Any nou, vells costums

Iniciem any nou i, com sempre, és 
moment de bons propòsits. En l’àmbit 
del poble s’ha d’aprofitar per fer balanç 
i marcar-se nous reptes i fites. Amb un 
sol objectiu: millorar el dia a dia de 
tothom, per al seu benestar i per al 


