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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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Apostem per una nova mobilitat
L’increment substancial en les 

freqüències de la línia C8 d’autobús 

interurbà, que uneix Teià, el Masnou 

i Alella directament per l’autopista 

amb Barcelona, signi&ca una millora 

rellevant a l’hora de consolidar un 

servei exprés de qualitat que sigui 

una alternativa al transport públic 

en ferrocarril. Les reclamacions fetes 

de forma conjunta amb tots tres 

municipis i la bona predisposició de 

la Direcció General de Transports 

de la Generalitat han suposat la 

concreció de la millora i una aposta 

de futur en aquesta línia interurbana. 

Però en aquest mandat, no només 

hem de seguir treballant per 

millorar la mobilitat interurbana, 

com l’alliberament dels peatges 

de l’autopista del Maresme, 

la paci&cació de l’N-II, la xarxa 

d’autobusos interurbans, millores 

en la xarxa de rodalies..., sinó que 

també treballarem en la mobilitat 

interna del Masnou i en com seguim 

implantant un model de mobilitat 

sostenible, universal, segur i de 

qualitat al nostre municipi.

En aquest sentit, i d’acord amb el 

Pla d’actuació municipal, estem 

treballant en diferents projectes i 

mesures per implantar-les en aquest 

mandat i fer un salt qualitatiu en 

relació amb la mobilitat. N’apunto 

alguns exemples: estem treballant 

en la promoció i també l’ordenació 

dels vehicles de mobilitat personal 

i les bicicletes elèctriques, que són 

una oportunitat i un repte alhora; 

seguim treballant en la creació d’una 

xarxa municipal de camins escolars; 

volem implementar el servei de 

taxi a la demanda per garantir la 

mobilitat en aquells col·lectius amb 

més di&cultats; estem estudiant la 

futura implantació d’una segona 

línia d’autobús urbà per tal que arribi 

a aquelles zones on actualment 

el servei no arriba, i també estem 

estudiant futures millores per 

garantir l’estacionament dels veïns 

i veïnes del Masnou de manera 

preferent. 

Els propers mesos i anys, anirem 

afegint millores i accions per oferir un 

nou model de mobilitat de qualitat, 

per lluitar enfront de l’emergència 

climàtica i impulsar un model de 

vila que prioritzi els vianants. Caldrà 

que treballem plegats per anar 

desplegant conjuntament aquesta 

agenda per a una nova mobilitat.

#8demarç

Ara que deixem enrere un 

altre 8 de març, que els carrers 

han tremolat amb la marea de 

dones que han sortit a alçar la 

veu en nom del feminisme. Ara 

que les xarxes socials han estat 

inundades de vídeos, fotogra&es 

i escrits. Ara que les dones hem 

reivindicat el nostre paper un any 

més. Ara que el 8 de març s’acaba, 

nosaltres hem de continuar.

M’agrada la idea que existeixi 

un dia per commemorar i 

remarcar la lluita de totes les 

dones que han fet possible 

que, avui, moltes de nosaltres 

gaudim de drets i llibertats 

que elles van aconseguir. Però 

deixeu-me dir-vos que aquesta 

lluita, no és tan sols d’un dia. 

Necessitem que tota la societat 

es comprometi a evolucionar i a 

acceptar d’una vegada els valors 

feministes i &nalment l’abolició 

del patriarcat.

I això tan sols es pot aconseguir 

des de l’educació. Cal que les 

futures generacions siguin 

educades i ensenyades, no tan 

sols a les escoles, sinó també a 

les seves llars. Educar, ensenyar, 

acompanyar en el feminisme, la 

igualtat i el respecte haurà de ser 

essencial per al futur d’aquesta 

societat.

Es per això que les i els socialistes 

continuarem treballant, 

continuarem insistint i 

continuarem lluitant, perquè no 

farem ni un pas enrere en aquesta 

batalla.

Fem autocrítica
Fem Masnou neix d’una candidatu-
ra d’àmplia base ideològica i amb 
esperit fortament transversal. Aquesta 
composició interna ens ha obligat a 
debatre internament cercant sempre 
consensos, metodologia que intentem 
portar també al Ple municipal. Així, &ns 
ara, havíem portat quatre mocions al 
Ple i totes s’havien aprovat amb àmplies 
majories, malgrat tenir l’oposició del 
Govern municipal. En aquest darrer Ple 

es va trencar aquesta dinàmica i la nostra 
proposta per calendaritzar el procés per 
recuperar el servei de subministrament 
de l’aigua va ser rebutjada amb els vots 
en contra del Govern i del que sembla 
que serà el seu soci prioritari en aquesta 
legislatura, el PSC.

Seria fàcil per a nosaltres engegar el 
ventilador, com es diu col·loquialment, 
i repartir culpes, responent les crítiques 
rebudes d’ERC i PSC amb les quals podeu 
imaginar que no estem d’acord. Però no 
ho farem, perquè entenem que cadascú 
ha d’assumir les seves responsabilitats 
en política i en aquest cas a nosaltres 
ens toca veure que probablement no 
vam saber explicar prou bé la nostra 
proposta o que no vam establir canals 
de comunicació prou sòlids amb tots els 

agents per assolir un acord que seguim 
pensant que seria bo per al Masnou. En 
prenem nota i tractarem de fer-ho millor 
la pròxima vegada. 

Aigua pública: ara és l’hora
El pròxim 2022, demà passat si parlem 
d’un servei com el de l’aigua, acaba el 
contracte que al nostre poble uneix 
aquest servei amb una empresa privada 
des de l’època franquista. El nostre 
grup va marcar el canvi de model i la 
recuperació del control del servei com 
una prioritat de legislatura en la roda 
de contactes posteriors a les eleccions 
que vam fer amb els diversos grups 
municipals. Cal dir, per ser transparents, 
que només el grup d’ERC es va mostrar 
contrari a recuperar el servei i d’aquí neix 
la nostra descon&ança actual amb el 

Govern. Ara, però, sembla que han vist la 
llum i diuen que aposten fermament per 
la gestió pública. Nosaltres ho celebrem 
i seguirem vigilants per no deixar passar 
una oportunitat que, si no s’apro&ta, po-
dria signi&car regalar aquest servei vint o 
trenta anys més a una empresa privada.

Bus exprés
Acabem amb un apunt. Al darrer Ple 
també hi vam presentar una moció per 
a la creació d’un servei de bus exprés 
&ns a Barcelona. En aquest cas, el nostre 
grup va aconseguir un ampli consens i la 
moció va ser aprovada sense cap vot en 
contra, malgrat la inexplicable abstenció 
del Govern. Ara toca posar-la en pràctica 
amb una nova línia que complementi 
la C8, recentment ampliada gràcies a 
la pressió de la ciutadania.

AVÍS
Aquesta edició d'El Masnou Viu s’ha tancat just en el moment de declarar-se l’emergència sanitària per l’augment d’infeccions pel coronavirus 

SARS-CoV-2. 

Per tant, quan la revista arribi al públic, podria tenir informació no actualitzada. Es recomana estar al dia de les informacions que emetin els 

organismes o&cials.

A més, cal tenir present que molts dels continguts de la revista s’havien escrit abans de declarar-se l’emergència sanitària, com és el cas de l’editorial 

de l’alcalde o de la secció “Tribuna Política”.
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#PleFebrer
En el darrer Ple, l’estudi de la municipa-

lització de l’aigua va ser el tema estrella. 

Vam poder comprovar que, malgrat les 

coincidències entre tots els grups, el dià-

leg que neix de la con&ança mútua es va 

veure esqueixat. Nosaltres, en aquest 
tema i en general, sempre advocarem 
pel consens i l’estudi acurat de les 
opcions, fugint de dogmes, per tal de 
facilitar un debat serè i crític. 

#TaulaSalutComunitària
El 21 febrer es va presentar aquest 

espai comunitari que arrenca amb 

l’impuls de professionals del sector i 

que de ben segur esdevindrà una eina 

d’apoderament ciutadà. Tal com va dir 

la Dra. Candela Calle, aquest és un pro-
jecte de tothom, en què el lideratge 
compartit esdevé la millor garantia 

per fer possible un poble amb més 
bona salut. En el nostre programa ho 

contemplem en la proposta 306, d’un 

conjunt de 15 propostes en salut co-

munitària, perquè sabem que el 80% 

dels aspectes que determinen l’estat 
de salut de les persones no depenen 

del sistema sanitari: impliquen l’entorn 
físic, factors socioeconòmics i les 

condicions relacionades amb la salut 

(tabac, dieta, exercici físic, etc.). 

#8M
Totes som dones quan es troba en 
joc la igualtat, la justícia i la lliber-
tat. I cada dia és el dia de les dones per 

prendre el carrer, la feina, la família, la 

paraula, amb el propòsit de subvertir 

l’ordre del món i impulsar i desenvolu-

par propostes i idees per fer possible 
un món millor. Ja des d’ara, des del 

Masnou com a municipi feminista, 

haurem de donar exemple. 

#Perpinyà
Nord i sud del país ens vam retrobar en 

una jornada històrica el 29 de febrer 

amb el president Carles Puigdemont i 

els consellers Toni Comín i Clara Pon-

satí. Mobilitzades 200.000 persones, 

entre les quals n’hi havia moltes de 

la vila que vam sortir ben d’hora amb 

tres autocars sota la batuta organitza-

tiva de l’ANC del Masnou. Totes ple-

gades vam compartir la fraternitat i 
l’esperit d’unitat que sovint des dels 

partits polítics institucionalitzats s’ob-

via per picabaralles partidistes. La con-

centració va ser transversal, unitària 
i reivindicativa, sense sectarismes 

i amb una força que ve de baix cap a 

dalt. Al segle XXI s’han acabat els pater-

nalismes: la gent vol decidir. Venim del 
nord, venim del sud, de terra endins, 
de mar enllà, seran inútils les cade-
nes d’un poder esclavitzant.

 

#RetemComptesAlaCiutadania
Esperem els vostres comentaris 

a través dels nostres canals: 

Whatsapp: 632·488·654 

Facebook/Instagram: 

juntsxcatmasnou 

Telegram: unitspelmasnou i canal 

de Youtube 

Adreça electrònica: 

jxcatmasnou@elmasnou.cat

Frans Avilés
Portaveu del Grup 

Municipal de Cs

INAUGURAR SÍ, 
MANTENIMIENTO TAMBIÉN

Tan importante es que un ayunta-

miento invierta para convertir espa-

cios que por su lamentable estado 

de conservación estaban en desuso, 

como una vez inaugurados mante-

nerlos en óptimas condiciones para 

hacerlos propicios para el disfrute de 

los vecinos. 

Pues bien, esto que resulta obvio, pa-

rece que le cuesta entenderlo al gobi-

erno municipal. Basta con ver el esta-

do de gran parte del Parc de Vallmora, 

que, tras destinarse una ingente can-

tidad de recursos económicos, “luce” 

un estado lamentable en buena parte 

del mismo. Y claro, sin mantenimiento 

o sin un mantenimiento adecuado, los 

espacios se van degradando y dejan 

de ser atractivos para pasear con la 

familia. 

Recientemente se ha inaugurado el 

Parc dels Vivers, que, por cierto, ha 

quedado francamente bien. Pero, vis-

tos los antecedentes, nos tememos 

que una falta de mantenimiento y 

control de su uso haga que quede 

abandonado a su suerte.

Nuestro grupo ya solicitó en el de-

bate de presupuestos que, antes de 

invertir, se hiciera un estudio de-

tallado de los costes de un óptimo 

mantenimiento de los nuevos espa-

cios, y que dicho importe tuviera su 

reflejo en la partida presupuestaria 

correspondiente. Nos parecía y nos 

parece responsable saber si las nu-

evas inversiones podrán ser man-

tenidas de una forma correcta para 

que los vecinos puedan hacer un uso 

prolongado de los nuevos espacios, 

y no solo unos meses después de su 

inauguración. 
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