
TRIBUNA POLÍTICA

Com és habitual, aquesta secció ofereix l’opinió dels diversos grups municipals
que formen el consistori. 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 portaveu 
municipal ha fet arribar al Departament de Comunicació.
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Iniciem un nou mandat

A les darreres eleccions municipals, 
amb uns resultats històrics, Esquerra 
Republicana ha estat la primera força a 
Catalunya, tant en vots com en regidors, 
i en clau local, ERC - Acord pel Masnou 
ha rebut el suport de 4.690 masnovins 
i masnovines, fet que ens ha permès 

revalidar l’alcaldia, i des d’aquí us volem 
mostrar el més sincer agraïment.

ERC és un partit transversal i plural, 
format per gent diversa, amb diferents 
perfils i inquietuds, però amb un 
ampli sentit de compromís de treball, 
que fa política des de la proximitat, 
el diàleg i la participació, perquè sols 
treballant al costat dels veïns i veïnes 
s’assoleix el coneixement del territori, 
i és imprescindible conèixer el territori 
per liderar els canvis que el nostre poble 
necessita.

Durant els darrers quatre anys, hem 
centrat els esforços i hem treballat 
amb rigor i perseverança per assolir 
els objectius i reptes als quals ens vam 
comprometre: millorar l’espai públic 

i, alhora, impulsar polítiques socials, 
recuperant la iniciativa en molts àmbits, 
especialment en el manteniment de la 
via pública, un mandat amb una forta 
capacitat inversora que ha permès 
accelerar moltes obres urbanístiques. 

Encarem un nou mandat amb l’objectiu 
de donar continuïtat a la feina feta: 
seguirem apostant per l’espai públic 
de qualitat i desenvolupant projectes 
urbanístics pendents que han d’acabar 
d’estructurar el nostre municipi. 
Però el principal repte haurà de ser 
centrar-se en la totalitat de masnovins 
i masnovines, en les polítiques de 
serveis a les persones que, juntament 
amb la millora del municipi, ens han de 
permetre assolir l’objectiu d’aconseguir 
un Masnou ple de vida per a tothom, 

des d’Ocata fins al Bellresguard, i des del 
front marítim fins al Masnou Alt.

I per fer-ho, comptem amb un equip de 
dones i d’homes d’esquerra, vinculats 
fortament al municipi, republicans, 
independentistes, compromesos 
amb la sobirania del nostre país. Un 
equip liderat pel nostre alcalde, Jaume 
Oliveras, i format per l’Oriol, la Yulay, 
l’Albert, la Neus, el Sergio, la Cristina, 
en Ricard i jo mateixa. A tots nosaltres 
ens han brindat una oportunitat per 
treballar pel nostre municipi i al servei 
dels nostres conciutadans, i ho farem de 
l’única manera que sabem fer-ho: amb 
proximitat, dedicació, responsabilitat 
i rigor. Fem-nos mereixedors de la 
confiança que ens han dipositat.

Prou violència contra les dones, prou 
racisme. Per  un Masnou respectuós, 
tolerant i acollidor!

L’agressió sexual contra una jove al 
Masnou per part d’un menor magrebí 

acollit a l’alberg de joventut ha 
estat l’espurna que ha necessitat la 
intolerància per mostrar el seu rostre, 
convertit en la violenta turba que va 
assaltar el centre d’acollida on van 
resultar ferits alguns menors acollits i els 
seus tutors.

La convocatòria de la manifestació 
des de xarxes socials va fer d’efecte 
potenciador i engrescador i va 
aconseguir que veïnes i veïns nostres, 
que segurament l’endemà es penedien 
dels fets, es manifestessin davant 
l’Ajuntament.

Mentrestant, a la mateixa hora, una altra 
contramanifestació també convocada 
davant l’Ajuntament com a reacció a 

la primera va congregar també moltes 
persones.

Els crits i consignes d’un i altre bàndol 
s’utilitzaven com a arma llancívola, 
crispant encara més l’ambient.

Una persona que ha estat identificada 
com a membre de VOX i que no és del 
Masnou dirigia la turba que va pujar 
cap a l’alberg, amb les conseqüències 
que tots sabem. Un operatiu policial 
mal dimensionat unit a la impossibilitat 
de cobrir tots els escenaris oberts als 
diferents punts del municipi va fer la 
resta.

La manifestació del dilluns a la tarda 
contra aquests lamentables fets va ser 

un èxit de convocatòria i veïnes i veïns 
del Masnou vam fer un crit unit enfront 
de la violència contra les dones i el 
racisme.

La lectura del manifest, al qual van 
donar suport la majoria de partits 
del Masnou, demostra que hi ha una 
unitat d’acció.

Cal fer ara un procés per repensar allò 
que hem pogut fer malament, partits, 
institucions, ciutadania... Repensar-
nos i rectificar. 

Hem de fer un acte de contrició. Hem 
de recuperar el camí de la concòrdia. 
Fem-ho per un Masnou respectuós, 
tolerant i acollidor!

Per la convivència i la cohesió social

Veïns i veïnes, comencem per presentar-
nos. Som Fem Masnou, una nova 
candidatura formada per gent diversa 
amb vocació de posar la vida al centre 

de la política i fer de la participació i 
la transparència les nostres principals 
eines polítiques. La nostra estrena, 
lamentablement, ha coincidit amb el 
pitjor conflicte comunitari que ha viscut 
el poble en molts anys.

Durant el primer Ple, el passat 4 de 
juliol, davant l’Ajuntament es van viure 
moments de gran tensió. Hem de 
reconèixer que no vam reaccionar a 
temps i que hauríem d’haver demanat 
l’aturada i suspensió del Ple i que tots 
els regidors i regidores, amb l’alcalde 
al capdavant, baixéssim a parlar amb 
els veïns i veïnes del poble. Us vam 
demanar en campanya que fóssiu 
exigents amb tots els grups municipals 

i per això creiem oportú iniciar aquest 
primer text realitzant autocrítica.
Com us dèiem, el conflicte que tenim 
sobre la taula és prou important. 

D’una banda, agressions masclistes 
que no s’aturen i que al nostre poble 
es compten per desenes cada any, 
encara que només es posi el focus en 
algunes. D’altra banda, actituds racistes i 
xenòfobes que van acabar amb un assalt 
intolerable d’un equipament públic 
amb menors d’edat a dins. Contra el 
masclisme i el racisme no hi ha fissures, 
tolerància zero i màxima contundència 
judicial.

A Fem Masnou no amagarem el cap 
sota l’ala com ha estat fent el Govern 

municipal, esperant que altres 
administracions resolguin els problemes 
del Masnou. Des del primer dia ens 
hem posat al servei del Govern i de la 
resta de grups municipals per buscar 
consensos. Consensos que parteixin 
d’una anàlisi compartida de la realitat 
i que no facin de l’adhesió a la figura 
de l’alcalde una condició per poder 
sumar-s’hi. Tenim diversos problemes 
sobre la taula que haurem d’afrontar 
amb tota la intel·ligència col·lectiva i 
molta empatia. El masclisme i el racisme 
són els principals d’aquests problemes, 
sense oblidar que el sentiment de por 
i inseguretat està present en la nostra 
comunitat i cal afrontar-ho; negar els 
problemes mai no ha estat una solució.
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Les veïnes som poble quan caminem i 
lluitem plegades

El dijous 4 de juliol, veïnes del Masnou 
vam sortir al carrer per evitar que el discurs 
de l’odi es difongués lliurement. Uns dies 
més tard, el 8 de juliol, el Masnou va ser 

Durant aquestes últimes setmanes, al 
Masnou han succeït diversos fets, tots molts 
greus. D’una banda, hi ha hagut fins a tres 
atacs seguits contra el col·lectiu LGTBI, amb 
pintades amb diferents insults i l’esvàstica en 
diversos bancs públics i en els cartells de les 
entrades del municipi que manifesten que el 
Masnou és un municipi gayfriendly.

D’altra banda, durant la celebració de la Festa 
Major del municipi, més concretament la 
matinada del dissabte 29 de juny, hi va haver 
una temptativa d’agressió sexual a una dona. 
La persona a la qual s’imputa el delicte i que 

poble en una manifestació multitudinària. 
La lluita era clara: contra el masclisme i 
la xenofòbia. Contra el masclisme que 
comet agressions com la que va patir una 
noia durant la Festa Major d’enguany, i a 
qui reafirmem tota la nostra solidaritat, i 
també contra el que emana del sistema 
patriarcal que tot ho impregna i s’escola 
en el nostre dia a dia; perquè té mil formes 
i s’inocula de mil maneres diferents. I 
contra la xenofòbia que agredeix menors. 
I també la que estén rumors i fomenta 
la por al diferent; la que criminalitza 
col·lectius vulnerables; la que s’instal·la 
en els aparells de l’Estat i penetra en les 
seves institucions; la que es blanqueja 
en molts mitjans, i la que massa sovint 
està protegida pel sistema. No oblidem 
que l’única persona detinguda va ser una 

antifeixista que protestava justament 
contra l’agressió masclista i contra la 
xenofòbia. Vergonya d’actuació policial.

Les lluites són clares. I el camí és llarg

El Masnou ha decidit ser poble d’acollida, 
antiracista i feminista. Per això, veïnes, 
entitats i moltes de les forces polítiques 
del municipi vam caminar plegades per 
dir, de nou, que no passaran. 

I perquè no passin hem d’exigir:
•  Un gir de 180 graus en l’actitud de 
l’Ajuntament envers les entitats 
autoorganitzades del poble: suport 
explícit i espais de col·laboració mutus.

•  Prioritzar una intervenció educativa 
transversal a tots els nivells amb la 

participació protagonista d’entitats i 
persones que ja treballen per la cohesió 
social.

•  Que la DGAIA destini els recursos 
humans i materials necessaris per 
tal d’atendre de manera efectiva les 
necessitats dels joves tutelats i que la 
direcció del centre d’acollida tingui 
una actitud més oberta al poble i a la 
intervenció comunitària per revertir la 
situació que ara tenim.

•  Que la policia i la justícia actuïn de 
manera contundent i efectiva contra les 
manifestacions xenòfobes i obertament 
feixistes i depurin responsabilitats per la 
passivitat d’alguns funcionaris públics 
enfront dels xenòfobs i racistes, així com 
per les actuacions injustificades contra 
col·lectius antifeixistes. 

ha estat detinguda i ha passat a disposició 
de la Fiscalia és un menor estranger no 
acompanyat, el qual està sota la tutela de 
la DGAIA i residia a l’alberg del Masnou, 
reconvertit en centre de menors. Cal dir 
també que l’agressió va ser evitada gràcies a 
la intervenció d’altres menors tutelats.

D’aquest fet van derivar diferents 
manifestacions en suport de la víctima i 
condemnant l’agressió sexista i també una 
de caràcter racista i xenòfoba en contra dels 
menors no acompanyats, que va acabar en 
un assalt a l’alberg amb quatre ferits i una 
persona detinguda que formava part d’una 
contramanifestació per evitar l’assalt.
Tots aquests fets han produït una situació 
d’inseguretat al municipi que l’Equip de 
Govern ha de revertir de manera immediata. 
El nostre grup municipal no tolera i 
condemna tot atac homofòbic, sexista, 
racista i xenòfob, i fa una crida a l’Ajuntament 
i a la ciutadania per tal d’aconseguir 

erradicar aquesta classe de comportaments 
i a la vegada tenir tolerància zero davant 
d’aquests fets. Només entre tots i totes ho 
aconseguirem.

En un altre sentit, en relació amb els menors 
no acompanyats, l’Equip de Govern, en els 
comunicats oficials sobre els fets, ha al·legat que 
s’ha reunit amb el Departament de Treball, Afers 
Socials i Família per tal de demanar més recursos 
per a la inclusió social del col·lectiu al municipi. 
El nostre grup municipal, tot i que ha notat una 
manca de transparència en aquest tema, entén 
que hi ha circumstàncies que van més enllà de 
les competències municipals, però el que té 
clar és que l’Ajuntament no es pot inhibir del fet 
que al Masnou hi hagi menors no acompanyats 
en unes condicions inadequades per a la seva 
inclusió. Creiem que, tot i que la DGAIA és el 
tutor legal i per tant responsable dels menors, 
aquests nois estan empadronats al Masnou 
i, per tant, com a masnovins, l’Ajuntament 
també n’és responsable i no pot fer el sord. 

Tot i així, ha de seguir exigint fermament una 
millor gestió del procés d’integració, acollida, 
tutela i formació dels menors, ja que en aquests 
moments s’imposa coordinar l’autogestió 
d’aquesta problemàtica amb la participació 
i implicació de tot el consistori, les diferents 
xarxes, entitats municipals, representants dels 
menors i persones que estan treballant per a 
la seva integració al municipi. Per a aquest fi, 
pensem que es requereix un òrgan transversal 
i multidisciplinari, liderat per la societat 
masnovina, com a principal garant de l’èxit de 
la proposta.

Esperem que l’Equip de Govern i tots 
plegats estiguem a l’altura de les actuals 
circumstàncies i evitem posicionaments 
partidistes i poc unitaris que puguin donar 
ales a plantejaments oportunistes i xenòfobs, 
a la vegada que puguem ser prou autocrítics 
per afrontar les dificultats inherents a la 
qüestió.

Frans Avilés
Portaveu del Grup 
Municipal de Cs

No és racisme, no és extrema dreta, 
no és feixisme

El primer que vull manifestar és la 
repulsa del nostre grup als moments 
violents que es van viure en la 
manifestació que un nodrit grup 
de veïns va convocar el dijous 4 de 
juliol davant la porta de l’Ajuntament 
per expressar el rebuig per l’intent 
d’agressió sexual patit per una 
jove masnovina, i per reclamar més 
seguretat als nostres carrers i places, 
i més control del col·lectiu dels MENA 
allotjat a l’alberg. La violència no pot 
combatre’s amb més violència, per 
la qual cosa rebutgem determinats 
comportaments de poques persones 
que no van saber mantenir la calma 

enfront de la provocació d’algun dels 
MENA.
Ara bé, titllar tots els manifestants 
(persones grans, famílies senceres, 
adults i joves) de racistes, feixistes i 
no quants adjectius pejoratius més és 
molt i molt injust. Potser l’estratègia 
dels qui cataloguen així aquesta 
manifestació, convocada uns dies 
abans en grups de Facebook que 
parlen del Masnou, passa per això, 
per intentar desacreditar i amagar 
una legítima queixa veïnal: volem 
més seguretat; volem més control 
del col·lectiu dels MENA; volem més 
recursos per atendre aquests menors 
de manera efectiva; i volem que 
els MENA que delinqueixin siguin 
immediatament expulsats de l’alberg.

El nostre grup va ser l’únic que 
defensava en el seu programa 
electoral una actuació concreta amb 
el col·lectiu dels MENA, cosa que ens 
va costar algun improperi del tipus 
racistes i feixistes, però el cert és que 
al Masnou hi ha un problema de 
civisme i delinqüència protagonitzat 
per alguns d’aquests MENA i mirar 
cap a una altra banda o dir que no 
tenim competències per abordar 
una possible solució no fa més que 
engrandir el problema i l’enuig veïnal.

Abordem aquest problema amb 
serenitat, amb diàleg, amb recursos, 
amb sentit comú, i fem que el nostre 
poble recuperi part de la normalitat 
perduda aquests darrers mesos.
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