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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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La postveritat i el nou pavelló d’es-

ports del Masnou

No fa gaire, el nostre alcalde, a pro-
pòsit de la implantació del servei de 
dispensació de metadona al CAP 
d’Ocata, ens parlava de la postveritat, 
per acusar-ne “alguns” de crear un re-

lat basat en falsedats. Ens deia que: 
“La postveritat és un concepte que 
descriu la situació en la qual, a l’hora 
de crear l’opinió pública, els fets ob-
jectius tenen menys in%uència que 
les crides a l’emoció i a les creences 
personals.” No seré jo qui rebati el con-
cepte de postveritat a un alcalde d’un 
partit que, juntament amb d’altres, 
han abusat d’aquest concepte amb 
l’anomenat procés, (ns al límit que no 
m’estranyaria que la RAE comencés 
a anomenar la “distorsió deliberada 
d’una realitat, que manipula creences 
i emocions per tal d’in%uir en l’opinió 

Sembla que la cosa s’anima

“Sembla que la cosa s’anima…”, qui no ha 
sentit aquesta frase? És una dita present en 
les converses quotidianes de carrer. Se sent 
a la plaça del mercat, entre la paradista i la 
clienta, el botiguer la comenta al seu proveï-
dor, el lampista l’explica al seu client per mo-
tivar la demora del pressupost: “Sembla que 
la cosa s’anima.”

Esport i inversions, cara i creu

Comencem per allò positiu, la cara. 
Aquestes dies hem pogut sentir-nos or-
gullosos dels clubs esportius del Masnou. 
L’Atlètic Masnou ha celebrat el 50è aniver-
sari. Mig segle durant el qual s’ha estès la 
il·lusió d’uns amants del futbol van posar 
en marxa un equip l’any 1967. Avui és una 
entitat referent dins del futbol català, ja 

L’emprenedoria és latent en la nostra socie-
tat. Les idees s’han anat gestant, les ganes de 
posar-les en pràctica s’acumulen en la ment 
i comencen a treure el nas, amb apostes per-
sonals per engegar nous projectes que volen 
materialitzar-se i veure la llum. Es tracta de 
nous projectes de negocis de persones em-
prenedores a qui no podem fallar, a les quals, 
des de la Regidoria de Promoció Econòmica, 
hem de donar suport, assessorament, recur-
sos..., ara que “sembla que la cosa s’anima”.
Al Ple del mes d’abril vam aprovar les bases 
de les subvencions per a empreses, amb una 
dotació de 50.000 euros per a l’any 2018: per 
a inversions als locals comercials, per a millo-
res de l’e(ciència energètica, l’accessibilitat, 
aparadors o elements de comercialització; 
per a l’establiment i posada en marxa d’acti-
vitats empresarials; per a la contractació de 

personal, posant èmfasi en ajudes a l’ocu-
pabilitat en menors de 31 anys, persones de 
més de 44 i la contractació de dones, i per a 
la promoció comercial i la digitalització dels 
negocis, com la participació en les (res co-
mercials del municipi. 
A més d’aquestes subvencions destinades a 
donar suport a les empreses, comerços i boti-
gues del municipi, mantenim el Premi Jove a 
l’Emprenedoria, dotat amb 6.000 euros, amb 
el qual volem donar suport al talent empre-
nedor jove del Masnou.
Aquest talent ja es forja a les escoles i insti-
tuts del nostre municipi a través de diferents 
projectes curriculars i extracurriculars. Bona 
mostra d’això és el projecte “Cultura Empre-
nedora a l’Escola”, promogut per la Diputa-
ció, en el qual participen els alumnes de 5è 
de l’Escola Ocata i que vol fomentar la cultura 

emprenedora i les competències bàsiques. Al 
llarg del curs escolar, els alumnes creen i ges-
tionen una cooperativa. Per això comptem 
tant amb els docents del centre com amb 
tècnics de l’Ajuntament. Els resultats els vam 
poder veure aquest cap de setmana a l’es-
tand cedit per l’Ajuntament a la Fira Comerci-
al i Gastronòmica amb el projecte d’enguany, 
“El 5è Pot”, que va captivar els assistents. 
La Fira Comercial i Gastronòmica d’aques-
ta edició va ser organitzada per primer cop 
directament per l’Ajuntament, amb la col·la-
boració de la Federació del Comerç. Aquest 
esdeveniment és un aparador del nostre 
comerç i de l’economia local, i hi volem con-
tinuar esmerçant esforços perquè continuï 
sent un espai de dinamització i de promoció 
del municipi. 

que no sols té en compte competir, sinó 
guanyar en valors. Els valors socials que 
impulsa l’Atlètic Masnou han estat reco-
neguts en diferents premis i és el tret dis-
tintiu de l’entitat.
També aquest cap de setmana hem po-
gut gaudir com mai del primer equip d’El 
Masnou Basquetbol, campions de la fase 
regular i classi(cats per optar a pujar a LEB 
plata, que es disputarà a Gandia el cap de 
setmana del 18 a 20 de maig. Sols arribar 
aquí és un èxit. Una entitat que també 
s’ha mostrat com un exemple de gestió.
I fa pocs dies, el Club Patinatge El Mas-
nou va participar en el primer Campionat 
d’Europa sense en Jaume. Sempre pre-
sent en els vostres cors, us va imprimir un 

caràcter que porteu en la vostra re(nada 
tècnica de patinar i executar les coreogra-
(es. Nous temps que ben aviat consolida-
reu de nou amb ple d’èxits.
El Club Gimnàstica Rítmica, cada cop amb 
més esportistes; el Deportiu Masnou, 
apropant-se al seu centenari, etc. 
En l’àmbit individual, per exemple, parlem 
de judo i vela. Potser ja no els fem el cas 
que mereixen, ja que ens han malacostu-
mat a guanyar-ho gairebé tot, però també 
tenim grans esportistes individuals, lluita-
dors (ns al (nal amb importants victòries 
d’àmbit estatal i internacionalment. 
Al Masnou, tenim un esport viu i que 
dona prestigi al nostre poble. Felicitats a 
les juntes directives i un agraïment a l’es-

forç personal que feu.
D’altra banda, canviant de tema, la creu 
que suposa una nova modi(cació de les 
inversions. L’actual Equip de Govern plan-
teja una variació d’inversions, aturant així 
la plani(cació iniciada fa temps, i ha optat 
per anul·lar-ne algunes que mentre érem 
al govern s’havien considerat necessàries. 
Per nosaltres és vital que es dugui a ter-
me la tan necessària reforma de les sales 
de vetlla. El nostre cementiri municipal 
necessita urgentment aquesta adequació 
dels serveis funeraris. En canvi, s’opta per 
dissenyar una nau polivalent als afores del 
municipi. Per nosaltres, primer les perso-
nes que nous equipaments tècnics muni-
cipals que no veiem prioritaris.

pública i en actituds socials “(postveri-
tat) com a procés, ja que segur que 
s’entén millor.
Però bé, jo volia parlar en aquestes 
línies del primer acte que recordo de 
postveritat del nostre alcalde, que va 
ser el de la col·locació de la primera 
pedra de l’ampliació del Complex 
Esportiu Municipal i de l’inici de les 
obres del parc de Vallmora, pels volts 
del març del 2015, a punt d’entrar en 
campanya electoral. Fa més de tres 
anys i amb prou feines hi ha hagut 
progressos. Ara, després d’un llarg 
període sense avenços signi(catius, i 

uns quants centenars de milers d’eu-
ros més, sembla que les obres del pa-
velló es reprendran, aquesta vegada 
sí, per concloure’s. Jo espero, i per això 
des del nostre grup sempre hem do-
nat suport a la construcció d’aquest 
nou pavelló, que aquest equipament 
esportiu sigui, com més aviat millor, 
la realitat que el municipi reclama 
des de fa anys. I tenint en compte que 
d’aquí a un any hi ha eleccions mu-
nicipals, con(o, i molt, que el nostre 
alcalde l’inauguri més aviat que tard, 
per no perdre aquesta “sana i tan polí-
tica” tradició...
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Al Masnou volem la gestió pública dels 

serveis públics!

Existeix la idea que la gestió privada és 
sempre més e(caç i dona més bons resul-
tats que la pública.
D’aquesta idea interessada, que ICV-EUiA 
no comparteix, s’han apro(tat molts ajun-
taments, també el del Masnou, per justi-
(car que la gestió de la major part dels 
serveis públics que ofereixen a la seva 

ciutadania sigui encarregada a empreses 
privades.
Al nostre poble, i des de fa molts anys, es-
tan privatitzats el transport urbà, la neteja 
de carrers, la recollida de brossa i residus, 
la neteja d’edi(cis municipals, el submi-
nistrament d’aigua potable, la gestió de 
les zones blava i taronja, la grua, les esco-
les bressol, l’escola de música..., i, (ns i tot, 
tasques que, com el cobrament de la taxa 
de clavegueram, es poden fer de manera 
automàtica.
Però, els darrers anys, cada cop són més 
les persones i els col·lectius que volen 
trencar aquesta situació i la seva empenta 
ha aconseguit que augmenti el nombre 
d’ajuntaments, grans i petits, (Barcelona 
i Arenys de Munt en són dues mostres), 
que han iniciat la recuperació de la ges-

tió pública de molts d’aquests serveis.
Aquest moviment es produeix perquè els 
seus impulsors estan convençuts, i dispo-
sen d’estudis que ho avalen, que la gestió 
pública d’aquests serveis serà més e(caç 
que la privada i, a més, resultarà més eco-
nòmica per a la ciutadania.    
Al Masnou, en aquesta mateixa línia i des 
de l’inici del mandat, ICV-EUiA hem fet 
propostes, que han tingut resultats diver-
sos, perquè l’Ajuntament recuperi la ges-
tió pública de:
·  El transport urbà: Rebutjada pels vots 
contraris d’ERC, PDeCAT, C’s i PP.

·  L’aigua: Retirada davant el compromís 
del Govern de treballar conjuntament 
una proposta perquè sigui debatuda 
abans del 2019.

·  L’aparcament: Aprovada amb el vot en 
contra del PP.

·  Escoles bressol: Es votarà al Ple 
d’aquest mes.

 I a aquestes, els propers mesos, en segui-
ran d’altres. 
Sabem que, en aquest tema, com en 
molts d’altres que proposem, al Masnou 
nedem contracorrent, perquè una part 
dels partits de l’Ajuntament, no tots situ-
ats a la dreta, no comparteixen aquesta vi-
sió, però con(em que els estudis i treballs 
que es faran, en aplicació de les propostes 
que hem presentat, serveixin per modi(-
car el seu posicionament actual.
Sobre aquests temes i molts altres relaci-
onats amb la nostra tasca política, en po-
deu trobar més informació a: 
http://www.iniciativa.cat/ca/masnou

Repartiment dels excedents, inversi-

ons 2018 al Masnou

El maig, a més del mes de Maria —en el 
terreny espiritual— és el de les inversions 
municipals —en el material. Aquí ens (-
xem en la segona part: més de 4MM en 
marxa que, encara que sembli molt, no és 
tant a l’hora de repartir. A falta d’acord o 
desacord, el gruix del palmarès se l’endu-

ran el nou poliesportiu (un cop ressusci-
tat de la paràlisi), els menjadors escolars 
municipals (cuina i menjador als mateixos 
centres), Vallmora (i seguirà sent insu(ci-
ent), algun enjardinament preelectoral 
i la inversió en edi(cis municipals. I des-
prés, tota la resta. Petites actuacions (al-
guna de mitjaneta) en què es pot donar 
cabuda a algunes de tantes necessitats 
veïnals.
Per la nostra part, defensarem el nostre 
programa, i insistirem en la millora de la 

platja —amb la creació d’illes de vege-

tació i zones d’ombra—, la digni#cació 

del Camí Ral i, en paral·lel, la reordena-

ció de la façana litoral, una assignatura 

pendent que és moment d’impulsar en 
paral·lel a la prevista actuació d’ADIF per 
a la reforma de l’estació d’Ocata.
Pressió per municipalitzar els serveis: 

la base d’un futur forat

Els grups d’esquerres insisteixen a recon-
duir els serveis que presta el municipi cap 
a un model de gestió directa, amb perso-
nal municipal. Parteixen de la base que 
qualsevol servei gestionat així és millor. 
Res més lluny de realitat, d’entrada. Tots 
els serveis prestats (neteja, jardineria, 
transport urbà, distribució d’aigües, etc.) 
han de ser avaluats per la seva e#cièn-

cia: el millor servei al ciutadà, al menor 

cost. Des de la gestió municipal —per 

descomptat—, però en el règim que més 
ens bene(ciï, sigui gestionant-se de for-
ma directa (empleats propis) o indirecta 
(licitat per concurrència).
L’assumpte és de gestió, encara que es 
pretengui polititzar. Per evitar l’esterilitat 
d’aquests debats, des del PP hem pro-

posat l’estudi global de tots els serveis 

que presta el municipi (de tot tipus, amb 
personal municipal i subcontractats) per 
fer-ne una valoració adequada, a bene(ci 
ciutadà. Aquest estudi es podria realitzar 
per fases. Si hem de gestionar bé, ho hem 
de valorar tot, sense exclusions, i, amb da-
des a la mà, prendre les millors decisions 
futures.

Pla d’igualtat del Masnou

Hem aprovat al Ple del mes d’abril el 
nou Pla d’igualtat, que serà vigent (ns 
al 2021. Després de gairebé dos anys 
d’estudi i elaboració, ja tenim aquí una 
proposta de futur, que ha costat molt 
d’endegar. La feina feta pel Departa-
ment i la Regidora ha donat el seu fruit. 
Però des del grup municipal socialista 

hem estat crítics amb la posada en 
marxa d’un tema que és urgent i molt 
necessari al nostre municipi (i en la so-
cietat en general). 
Ara per ara, hem aprovat un document 
que és la base de les polítiques d’igual-
tat que regiran el nostre Ajuntament. 
És un document viu, en creixement i 
revisable, i és per això que nosaltres 
n’hem remarcat especialment les línies 
d’acció, encaminades al reforç de l’edu-
cació, la sensibilització i la formació de 
tots els agents educatius, ja sigui en 
l’àmbit escolar (tant primària com se-
cundària), en centres lúdics i de jovent 
o entre educadors de carrer. Tenim la 

tasca de formar i generar una nova vi-
sió de la societat entre els nostres nens 
i joves. També vam fer especial menció 
del programa TEI (tutoria entre iguals) 
com a element cohesionador,  integra-
dor i especialment actiu. Els nostres 
centres educatius disposen d’aquesta 
eina i estem molt lluny que se’n faci un 
ús ampli, així com de reconèixer i donar 
visibilitat a tots els joves i nens que en 
formen part. 
També vam fer especial menció al col-
lectiu de persones discapacitades que 
formen part de la nostra ciutadania i 
que disten de tenir un municipi on se’ls 
escolti, a banda de donar-los espais on 

fer-se visibles, com el conegut i popu-
lar Festival DISMA, que enguany serà 
els dies 2 i 3 de juny. Nosaltres creiem 
que s’ha de fer un pas més i recollir en 
aquest nou Pla d’igualtat les deman-
des i problemes que té en el dia a dia 
aquest col·lectiu al nostre municipi. 
Tant de bo d’aquí a uns anys aquesta 
tasca incipient doni els seus fruits i mi-
llori la qualitat de vida de totes les per-
sones que conformen el nostre munici-
pi en drets, igualtat, llibertat, cohesió i 
respecte.
Els socialistes, en tot cas, estarem aler-
tes perquè aquesta aposta sigui porta-
da a terme de forma íntegra.
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