
ENTREVISTATRIBUNA 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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Treballem per reduir l’atur
Si hi ha uns mesos en què el Servei Local 
d’Ocupació posa l’accelerador quant 
a projectes de l’àrea, com programes 
i actuacions adreçades al foment de 
l’ocupació i a millorar les possibilitats 
d’inserció laboral de col·lectius en situació 
de vulnerabilitat, aquests són els d’octubre, 
novembre i desembre. Finalitzada l’activitat 
estiuenca, és moment de reflexionar i 
programar la formació ocupacional i la 
formació continuada més adients i que 

aportin un major índex d’inserció laboral, 
amb programes d’orientació específics, com 
el Programa ORIENTA, el Programa MAIS i el 
Centre de Noves Oportunitats.

La taxa d’atur al Masnou, que se situa en 
el 8,22% —respecte de l’11,06% de la 
comarca (dades del juny 2019)—, tot i ser 
inferior a la mitjana del Maresme, i amb clar 
descens respecte d’anys anteriors (11,78% 
el 2015, 10,36% el 2016, 9,82% el 2017), 
no ens fa relaxar, ans al contrari. D’aquí, la 
importància que any rere any prenen les 
Jornades d’Ocupació, que enguany seran 
del dia 6 al 8 de novembre i arriben a la 
cinquena edició, enfocades a millorar les 
habilitats i les capacitats dels participants 
en àrees com la comunicació, l’orientació 
a l’objectiu, la creativitat, i la gestió del 
temps i de les emocions, a través de tallers 
pràctics.

Però també són aquests els mesos en 
què el SOC aprova els diferents plans 
d’ocupació amb programes subvencionats, 
com l’Enfeina’t, el de Treball i Formació o 
el de Garantia Juvenil, que permeten la 
contractació de qui cerca feina, en molts casos 
persones aturades de llarga durada, a les 
quals, a través d’una contractació temporal, 
s’ofereix la possibilitat d’inserir-se en el món 
laboral, i en ocasions, en professions diferents 
que els permeten assolir millors capacitacions. 
A l’Ajuntament del Masnou, i a través 
d’aquests programes, seran contractades 
aproximadament unes 25 persones, que 
reforçaran diferents departaments amb 
contractes de 6 a 12 mesos. La majoria 
reforçaran el Departament de Manteniment i 
són demandants d’ocupació de llarga durada 
(operaris polivalents, vigilants de proximitat, 
paletes o pintors). Però també es contracten 
altres perfils, atès que un nombre important 

de les persones aturades del municipi 
provenen dels sectors del comerç i els serveis 
administratius (representen aproximadament 
el 30% de l’atur). Així, es contractaran també 
administratius, cosa que permet el reciclatge 
laboral i formatiu de les persones participants.

L’aposta del Govern d’ERC-AM per aquests 
projectes, a partir de les actuacions 
d’experiència laboral, formació i 
acompanyament a la inserció, és també 
una aposta clara perquè les persones que 
hi prenen part adquireixin i desenvolupin 
competències laborals (tècniques, 
transversals i d’accés a l’ocupació) que els 
permetin accedir a un lloc de feina un cop 
finalitzi la seva participació i, en definitiva, 
per a la millora de la formació ocupacional 
i l’experiència laboral que porti a una 
reducció de l’atur al Masnou. 

Eleccions al Parlament

La solució és votar a Catalunya un nou 
Parlament i escollir un nou Govern.
Fa molt de temps que sentim que 
el Govern actual no representa el 
que Catalunya realment vol, no ens 
representa. 

La majoria de catalans i catalanes 
demanem avui, més que mai, unes 
eleccions que portin de nou a la 

Generalitat de Catalunya el prestigi i la 
importància política que la institució es 
mereix i requereix. 

Vam lluitar molt per recuperar les nostres 
institucions, on tot el poble de Catalunya 
es veies representat i tingués veu.

Davant de la deriva política en la qual 
es troba el Govern de la Generalitat de 
Catalunya actualment, només unes 
eleccions autonòmiques representen 
la solució per tornar a restablir l’ordre i 
reactivar l’activitat política, econòmica i 
social que tant ens cal.

La major part de la societat catalana 
necessita expressar de la millor manera 

possible les seves inquietuds, mancances 
i necessitats, i això tan sols es pot 
aconseguir mitjançant les urnes.

Avui tan sols aquesta veu és murmuri 
d’alguns i crits d’altres. I això no ho podem 
permetre. Demanem i reivindiquem un 
Govern català que tingui una sola veu.

Una veu que representi uns i altres. 
No podem ni volem seguir tolerant 
aquest caos polític que tan sols comporta 
enfrontaments entre el poble català. Cal 
un nou govern que aporti solucions en 
comptes de buscar més conflictes.
En definitiva, ens hem de centrar i pensar 
realment què és el que volem. Prou de 
fal·làcies, de mentides i de verí. 

És cert que portem un ritme d’eleccions, 
tant generals com autonòmiques i 
municipals, vertiginós, però votar és, 
al cap i a la fi, un dels mecanismes que 
ens asseguren i ens garanteixen que 
vivim en una democràcia consolidada. 
Votar és una de les peces fonamentals 
de la democràcia que reivindiquem: és 
un mecanisme de participació i alhora 
ens possibilita escollir els representants 
que desitgem que ens representin a les 
nostres institucions.

És el moment de centrar-nos de nou 
i posar seny per encaminar la política 
catalana.

Eleccions autonòmiques, ja!

Pressupost municipal: també va  
de democràcia

El passat Ple es va aprovar el pressupost 
de l’Ajuntament per al 2020. El Govern 
d’Oliveras, amb el suport del PSC, 
va aprovar un pressupost que no fa 
cap esforç econòmic per potenciar la 
protecció mediambiental, que dedica 
a polítiques d’habitatge el mateix que 

a l’Alcaldia o que redueix les polítiques 
d’infància i joventut. Un pressupost que 
no podem sentir com a propi i, per tant, 
hi vam votar en contra.

A part del contingut, hi ha dos motius 
més que justifiquen el nostre vot 
contrari: manca de participació i manca 
de confiança. D’una banda, el Govern ha 
fet el pressupost a porta tancada, sense 
preguntar la ciutadania, prorrogant 
les ordenances fiscals i portant una 
proposta de relació de llocs de treball 
que genera molts dubtes legalment. Un 
govern que troba sempre en Ciutadans 
o el PSC els seus socis de confiança, els 
quals, com ERC, gesticulen molt amb les 
banderes de dia mentre de nit pacten 

propostes allunyades de les necessitats 
de la ciutadania.

El segon motiu, la falta de confiança, 
explica fins a quin punt el Govern 
d’Oliveras té poc respecte per la 
democràcia. Nosaltres som nous al Ple 
i el primer que vam fer va ser demanar 
les liquidacions de 2017 i 2018, darrers 
exercicis econòmics tancats. Ens vam 
trobar coses certament sorprenents, 
però per motius d’espai només ens 
centrarem en una en concret: les 
polítiques d’habitatge.

El Ple va aprovar el 2017 i 2018 que 
l’Ajuntament havia de gastar entre 
aquests dos anys 81.700 euros en 
polítiques d’habitatge, però el Govern 

d’ERC va acabar gastant només 14.792 
euros, un 18% d’allò pressupostat. On 
han anat a parar els 66.908 euros que 
falten? A ajudar les moltes famílies del 
poble amb problemes d’habitatge segur 
que no.

Aquest fet us podem garantir que no és 
aïllat. El Ple aprova una cosa i el Govern 
d’Oliveras en fa una altra. Comencem a 
suposar d’on van sortir els milers d’euros 
gastats la legislatura passada abans de 
les eleccions. En resum, una perversió 
de la democràcia en què la institució és 
utilitzada en benefici d’un partit polític 
mentre cada mes desenes de persones 
marxen del poble per no poder trobar 
un lloguer assequible.
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La frustració ja és aquí. I ha arribat 
per quedar-se

Ho temíem i hem estat avisant. El 
procés, a més de dilapidar centenars 
de milions d’euros dels catalans, 
també farà estralls emocionals en un 
bon nombre de fanàtics.

Els primers temps, tot semblava fàcil: 

era qüestió de votar i aplicar el resultat, 

els reconeixements internacionals 

arribarien a dotzenes, i fins i tot hi 

hauria gelat de postres cada dia. 

Era l’etapa de la il·lusió, amb tocs 

d’expectació gairebé orgàstica de com 

es faria possible una tasca tan magna.

Lamentablement, la realitat, que és 

tossuda, s’ha anat imposant dia rere 

dia. Ni hi ha ni hi haurà república. No hi 

ha presos polítics, sinó polítics presos. 

Europa i el món civilitzat estan al costat 

de l’Espanya forta i integrada que 

sempre han conegut.

I és clar, aleshores el desconcert a 
les files independentistes. Bé, en els 
independentistes de bona fe, que es 
van creure a ulls clucs allò que els seus 
líders els deien: “Som República”.
I, lamentablement, la frustració i 
la insurrecció han arribat a les files 
independentistes. Però en comptes 
de pagar els plats trencats contra 
aquells que els van enganyar, ho fan 
contra aquell enemic imaginari que 
és Espanya, però les conseqüències, 
curiosament, les patim els catalans. 
Hem passat de manifestacions de 
“cap paper a terra” a talls continus de 
carreteres i vies de trens i a cremar 

mig Barcelona; de la “revolució 
dels somriures” a veure cares d’odi 
que veritablement fan por; d’exigir 
la llibertat d’expressió a impedir 
que la gent es pugui manifestar 
lliurement perquè pensen diferent 
que ells; de “Som República” a 
tornar-se a presentar a unes eleccions 
espanyoles... I no els culpo, ja que 
l’engany que han patit ha estat 
monumental i requereixen un procés 
per acceptar la realitat. Però els 
demano que reflexionin, que deixin i 
rebutgin la violència d’aquests darrers 
temps per tornar al constitucionalisme, 
on tots tenim cabuda.

Romá López 
Portaveu del 
Grup Municipal 
de JxCAT-Units

#Pressupost Municipal

El 30 d’octubre es va celebrar el Ple ordinari, 
on també es votava el pressupost municipal, 
punt d’especial importància per al Govern.
En el temps que portem de mandat hi ha 
hagut tres punts essencials per al Govern 
que s’han portat al Ple. El primer va ser la 
investidura de l’alcalde, a la qual el nostre 
grup va donar suport, vinculat a un acord de 
país, acord que ara mateix s’està incomplint 

i que ha creat una greu crisi de confiança del 
nostre grup municipal envers l’alcalde. El 
segon punt va ser l’aprovació dels salaris dels 
càrrecs electes i de confiança del consistori; 
fins a tres grups municipals vam demanar una 
rebaixa dels salaris, però finalment l’alcalde va 
arribar a un acord amb Ciutadans per mantenir-
se el sou i adjudicar-se un assessor per al seu 
grup municipal a jornada completa.

El tercer punt és el pressupost, que ha estat 
aprovat gràcies a un acord del Govern amb 
el PSC.

El nostre vot ha estat negatiu i ha vingut 
donat per tres raons principals:
1. Posposar el pressupost per a l’Assemblea 
de Càrrecs Electes: El mateix dia i a la mateixa 
hora tots els càrrecs electes independentistes 
del país teníem una cita molt important, la 

constitució de l’Assemblea de Càrrecs Electes, 
institució que esdevindrà de vital importància 
per al futur del país.

L’alcalde, un cop més, va fer prevaldre la 
seva agenda política per sobre de la del 
país, forçant la votació d’uns pressupostos 
que podrien haver-se treballat i votat en un 
moment més oportú, tal com li vam demanar.
2. Incompliment per retard amb la 
Sindicatura de Comptes de la presentació 
del compte general de l’exercici 2018: 
La Generalitat pot arribar a suspendre les 
atribucions i subvencions al nostre municipi. 
3. Filosofia diferent: No compartim el 
pressupost del Govern. Un pressupost que 
respon a les presses de l’alcalde i no a una 
planificació coherent del model de poble 
que volem. No tenim un pla de mandat ni 
prioritzades les necessitats del municipi ni 

dels seus ciutadans ni se’ls ha escoltat en un 
procés de participació ciutadana. El resultat 
és un pressupost que continua tapant forats i 
fent pedaços. Ens trobem, per exemple, unes 
partides d’inversions per als barris a decidir 
segons la “participació ciutadana”, i l’habitatge 
social o partides ordinàries per a l’educació 
que són del tot insuficients i que amb les 
quantitats atorgades i la forma de gestió que 
es té prevista ni de lluny no podran aplicar les 
polítiques que el nostre grup municipal creu 
que el municipi necessita. Abans de caminar, 
s’ha de saber a on es vol arribar.

Retem comptes a la ciutadania.
Podeu comunicar-vos amb nosaltres 
mitjançant el Canal Whatsapp 632 488 654, 
facebook.com/JuntsxCatMasnou, instagram.
com/juntsxcatmasnou, Telegram t.me/
unitspelmasnou i el nostre canal de Youtube.
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