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Com és habitual, aquesta secció ofereix l’opinió dels diversos grups municipals

que formen el consistori. Als set grups municipals se'ls dedica el mateix espai i 

se’ls demana un text amb les mateixes característiques. Aquí es publica el que 

cada portaveu municipal ha fet arribar al Departament de Comunicació.
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Un any més, acabada la Festa Major de Sant 
Pere, de la qual hem gaudit del 27 de juny a 
l’1 de juliol, el balanç que se’n fa és positiu, 
tant en l’àmbit intern com extern, per les 
valoracions que ens han manifestat mas-
novins i masnovines durant la festa, per la 
bona acollida de les activitats i per la gran 
a&uència de públic a totes. Una festa major 
ambientada amb els tres elements (terra, 

Re�exions estivals

Amb l’arribada de l’estiu, arriba el moment 
de gaudir d’un dels majors i millors actius 
del Masnou: la platja. Aquest any, però, els 
inicis no són gaire esperançadors. A l’actua-
ció de la draga que aquests dies treballa al 
nostre litoral s’hi suma la poca previsió i la 
mala plani/cació del govern d’ERC envers 
l’actuació prevista al pas soterrat del carrer 
del Brasil. Si bé les obres van encaminades 

mar i foc), representats per les tres nimfes 
i de les quals enguany hem coronat la del 
foc. I això ha estat possible gràcies a la col-
laboració de la Comissió de Festes, entitats, 
ciutadania i personal de l’Ajuntament, que hi 
han dedicat hores preparant amb il·lusió les 
activitats per compartir l’esperit de la Festa 
Major amb tothom.

Entre totes les propostes programades vol-
dria destacar les novetats que hem incorpo-
rat aquest any, sobretot per l’èxit obtingut. 

La !ra d’atraccions, ubicada a les pistes de 
Pau Casals, ha tornat aquest any amb un for-
mat més complet, amb atraccions infantils, 
juvenils i d’altres de complementàries de les 
quals han pogut gaudir grans i petits durant 
nou dies i que tantes ganes teníem de re-

cuperar perquè els més petits del municipi 
tinguessin el seu racó més lúdic.

El tobogan in!nit que ens va portar la Fe-
deració de Comerç va fer lliscar grans i petits 
pel carrer de Sant Miquel avall.

El trenet de la Festa Major, que ens ha do-
nat servei set hores al dia durant tres dies, de 
manera gratuïta, per poder gaudir de la fes-
ta, com una atracció més, per arribar a la /ra 
i baixar al centre del poble per tal de facilitar 
l’accés a totes les activitats. 

Els Happy Food Trucks, també amb nou 
format, com ja és habitual, situats a Ocata, 
a la plaça dels Països Catalans, amb diversi-
tat d’oferta gastronòmica, incorporant vins 
del territori, activitats culturals i populars, 

música i molta diversió. Destaco la primera 
activitat programada a la Festa Major des de 
la Regidoria d’Igualtat coincidint amb el 28 
de juny, Dia de l’Orgull Gai.

En aquesta línia, i coincidint amb els con-
certs i la programació a l’espai de la platja, 
durant La Salada, la nit més jove, hem estre-
nat el Protocol contra les violències sexistes 

a les festes populars de la vila i el servei del 

Punt Lila, un referent per a la sensibilització 
i la primera intervenció en cas de produir-se 
una agressió sexista, que va tenir molt bona 
acollida entre els assistents. 

Així doncs, vull felicitar tothom qui ha fet 
possible aquesta festa, perquè el balanç és 
molt positiu.

a millorar les condicions d’accessibilitat 
del pas, aquest estiu s’ha aconseguit ben 
bé el contrari. Nombrosos endarreriments 
en l’execució de l’obra, amb el vistiplau de 
l’Equip de Govern, que les ha consentit a 
còpia de pròrrogues, així com la incapa-
citat d’assumir errors han provocat que el 
pas s’hagi obert en unes condicions del tot 
inadmissibles: escales sense baranes, graons 
sense acabar, treballs realitzant-se sense un 
mínim de seguretat per als usuaris del pas, 
etc. En l’últim Ple, preguntàvem al regidor 
d’Urbanisme i Obres si l’última data que ha-
vien donat per a la /nalització de bona part 
de les obres, el 8 de juliol, es mantenia fer-
ma i qüestionàvem aquesta data en vista de 
l’estat del pas. Doncs fa pocs dies obteníem 
la resposta, sense esperar que la donés el 

regidor: l’empresa constructora demanava 
una nova pròrroga. Veurem com actua ara 
l’Equip de Govern.
Aquest mes també s’anunciava que es re-
prenien les obres del Complex Esportiu. Una 
molt bona notícia, sens dubte, però, malau-
radament, no del tot satisfactòria. Els canvis 
introduïts en el projecte inicial, que tenien 
per objectiu principal millorar la situació 
del bar, han suposat l’eliminació de la ram-
pa exterior que havia de servir per al tràn-
sit de les persones amb mobilitat reduïda. 
Amb aquest canvi, aquestes persones, quan 
l’equipament estigui tancat, es veuran obli-
gades a vorejar tot el pavelló si volen accedir 
al parc de Vallmora. Sobta tanta manca de 
sensibilitat envers un col·lectiu que hauria 
de tenir tota la nostra atenció. 

En paral·lel a aquestes obres, d’iniciativa 
municipal, s’estan desenvolupant les de l’Illa 
Centre, d’iniciativa privada. Són conegudes 
les molèsties que estan provocant als veïns 
més propers, així com a la circulació de ve-
hicles dels carrers adjacents, amb talls sense 
previ avís i un ús del tot indegut de la via 
pública. I tot això amb el consentiment i la 
connivència de l’Ajuntament, que sembla 
que vetlla més pels interessos d’aquesta em-
presa que no pas pels dels seus veïns. 
A un any de les eleccions, i amb un alcalde 
amb moltes ganes de tallar cintes d’inaugu-
racions, no sembla el millor preludi per a les 
nombroses actuacions que es volen posar 
en marxa.

Malgrat tot, que passeu un bon estiu!

En el moment de tancar aquesta edició, no s'havia rebut l’article d’aquest grup municipal.
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El Masnou, poble d’acollida

Les darreres notícies que ens arriben de la 
costa estan per primera vegada carrega-
des d’esperança.

El canvi de govern a l’Estat espanyol i la 
proactivitat dels municipis com València 
i Barcelona han autoritzat l’arribada de 
dues embarcacions (l’Aquarius i l’Open 

Arms) carregades amb 689 persones que 
fugen de con&ictes de l’Àfrica subsaha-
riana i del vesper geopolític de l’Orient 

Mitjà. És complicat per a qui no és expert 
entendre per què tota aquesta gent ha 
de marxar de casa seva. Per això us reco-
mano aquests continguts, per tenir una 
opinió formada: https://www.youtube.

com/watch?v=alW1KlAhDQ0; http://www.

rtve.es/alacarta/videos/en-portada/porta-

da-pulso-libano/4569365/; https://www.

stopmaremortum.org/ 

Davant d’aquest fet, nosaltres pensem 
que ningú no posa en risc la vida ni la 
de la seva família travessant un mar 
hostil si la seva vida no corre perill, i que 
existeix un marc de dret internacional 
signat per Europa (Conveni de Ginebra 
https://eacnur.org/es/convencion-de-gine-

bra-de-1951-el-estatuto-de-los-refugiados) 
que obliga a donar empara a totes aques-
tes persones.

Davant aquesta realitat, només existeixen 
dos tipus de reaccions:
· Negar la major i criminalitzar les ONG 
(com ha fet /ns ara una vergonyant Unió 
Europea). 
· Entomar el repte d’acollir aquestes per-
sones i exigir ètica als nostres governs 
hipòcrites que rebutgen la integració 
d’aquestes persones i, en canvi, tenen 
tractes comercials i armamentístics amb 
els mandataris d’aquests països.

Si posem dades sobre la taula: del 2010 
al 2016, el saldo migratori ha disminuït 
en 486.400 persones (això vol dir que han 
marxat gairebé 500.000 migrants més 
dels que han vingut). Aquestes persones 
són un 10% de la població actual a l’Estat 
espanyol, reben un 6,8% dels recursos de 
serveis socials i representen un 5,1% de 

la despesa sanitària. Aporten uns 5.500 

milions d’euros via impostos, per un valor 

molt superior a la despesa pública que 

generen i sense la seva aportació la nostra 

economia hauria patit més amb la crisi.

El Masnou ha demostrat una enorme 

sensibilitat envers el drama dels refugiats: 

festes solidàries d’entitats per recaptar 

fons, exposicions, teatre, la inclusió en la 

Xarxa de ciutats i pobles refugi, donacions 

al Fons Català de Cooperació, cinefòrums 

solidaris...

Volem dir encara més fort que el Masnou 

vol acollir. Demanem al Govern del Mas-

nou que faci les passes necessàries per 

obrir el nostre poble a la solidaritat.

Les classes mitjanes familiars, injuriades 

per la política municipalista d’esquerres

Fins al 27 de juny (dia de l’alliberament /s-
cal), els masnovins —i tots els espanyols— 
hem estat treballant per Hisenda (Seguretat 
Social, Generalitat, Estat...), un esforç /scal 
que la gestió discriminatòria del nostre Ajun-
tament s’esforça per soscavar.

Cada any surten bases d’ajudes diverses 

(al transport per a estudiants, a l’IBI, be-
ques...) amb una regla general: no són per 

a tothom. Aquest “no són per a tots” vol dir 
que una gran part de la població que en po-
dria resultar bene/ciada en queda fora en ser 
considerada classe mitjana i, per tant, doble-

ment castigada.

Un municipi friendly, com ara els agrada de 
titllar la nostra vila en saxó, ho ha de ser per 

a tots els ciutadans. I quan es facin ajudes al 
preu del transport, que tant pesa en els des-
plaçaments dels nostres estudiants (a Barce-
lona principalment), s’han de fer a tots els 

estudiants. Sense exclusió. Quan es donen 
subvencions per a l’IBI, s’ha de mirar per la 

majoria dels ciutadans i de les famílies i no 
excloure amb uns criteris de renda restrictius.
No es tracta de no ajudar qui estigui més 

necessitat, sinó d’afavorir la majoria dels 

que paguen i pateixen els seus 178 dies 

anuals de pagaments d’impostos.

Política familiar del Masnou, una assigna-

tura pendent

L’anomenat hivern demogrà"c ens afecta a 
tots. I des del municipalisme es poden fer po-
lítiques actives. Tot i que és la Generalitat qui 
hauria de liderar aquestes iniciatives, “ni está 
ni se le espera”, concentrada en el seu “pro-
cés”. Així els municipis haurien de fer, des de 
la seva privilegiada posició de proximitat, un 
primer pas en la creació d’autèntiques políti-

ques de foment a la natalitat. És un problema 
de gran importància, del qual ara es comen-
ça a prendre consciència ciutadana. I toca 
actuar. Des del PP plantejarem propostes en 
aquest sentit.

Vacances masnovines

Desitjo que tots hàgiu gaudit de la Festa Ma-
jor. Que tingueu un bon estiu i unes estupen-
des vacances. Viure al Masnou, a diferència 
de les grans ciutats, permet gaudir del sol i 
la platja a tocar gairebé de les nostres resi-
dències, a més de poder fer unes estupendes 
excursions a les zones pròximes de la Serra-
lada Litoral. 

Bon estiu!

Problemes del Masnou

En les converses que estem tenint amb molts 
veïns del Masnou detectem que hi ha proble-
mes molts recurrents, com la manca de neteja 
de la vila, l’aparcament i la sensació de manca 
de seguretat. Problemes, tots ells, que s’han 
agreujat en els set anys que fa que ERC és al 
govern.
Mobilitat

Pel que fa als evidents problemes de mobili-
tat, calen les següent accions immediates:
1. Manteniment i neteja de passos subter-

ranis. Al marge de la lamentable gestió que 
ERC està fent de les obres del nou pas a Oca-
ta, la resta pateixen les mateixes mancances: 
on hi ha ascensor, no funciona habitualment, 
estan bruts, no hi ha vigilància i no els funcio-
nen els llums com haurien de fer-ho.
2. Manteniment de voreres: El Masnou ha 
de gaudir de voreres amples i accessibles, 
però també han d’estar netes de fulles, han de 
ser accessibles i cal controlar que els panots 
no ballin.
3. Control i vigilància dels usos irregulars 

de les places reservades a persones amb 

discapacitat: Cal garantir que les reserves de 
places són útils per als que realment les ne-
cessiten, perquè, si no es pot garantir això, no 
té sentit fer cap reserva d’espai.
4. Exigim la recuperació de la plaça per a 

discapacitat al carrer de Cuba i l’arranja-

ment de la nova vorera del Dr. Agell amb 

Mestres Villà per fer-la accessible (rampa), 
ja que el resultat /nal ha suposat una autèn-
tica barrera per a les persones amb mobilitat 
reduïda.
També proposem:
· Elaboració d’un mapa de rutes accessibles 

per establir les vies de trànsit per a vianants 
amb mobilitat reduïda.
· Actualització dels plans locals de mobilitat 

i d’accessibilitat.
· Compromís per incrementar les inversions 

destinades a voreres i calçades.
· Proposta de creació d’una APP que permeti 
denunciar les ocupacions irregulars dels re-
servats per a persones amb mobilitat reduïda 
i fer més ràpida l’actuació municipal.
Vallmora

El nou parc té mancances que cal solucionar 
de forma urgent, com ara:
1. Ombra. Al parc li manca obra. És evident 

que a mesura que vagin creixent determinats 
espècimens arboris s’incrementarà, però de 
moment pagaria la pena disposar d’elements 
arti/cials. 
2. Gronxadors per a cadires de rodes i es-

pais per a persones amb mobilitat reduïda, 
perquè també puguin gaudir dels jocs del 
parc.
3. Més vigilància i neteja, per garantir els 
usos del parc amb normalitat, establint un 
sistema especí/c de vigilància i neteja ordinà-
ria del parc, que podria fer-se amb persones 
aturades de la vila.
Volem precisar, però, que no voldríem que el 
Govern es bolqués només en aquest nou parc 
i continués oblidant altres espais igualment 
importants. Per això també li exigim que so-

lucioni els problemes similars existents al 

parc del Llac, Països Catalans, Ramón y Ca-

jal i altres grans oblidats d’ERC.
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