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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.

S olch

Portaveu del Grup
Municipal
d’ERC-AM-MES

Nous reptes comercials al Masnou
Als volts d’acabar el 2018, ens trobem a les
portes de la posada en marxa del que esdevindrà un eix comercial al centre del Masnou. Amb una orografia certament complexa, el nostre municipi s’ha caracteritzat per
tenir un comerç ampli i divers, amb prop de
700 comerços, entre comerç a peu, Mercat

Romà López
Regidor del Grup
Municipal
Demòcrata
(PDeCAT-Unió)
Plaça de l’U d’Octubre i canvi de zona
tarifària de les estacions del municipi
El mes d’octubre passat, el nostre Grup Municipal va presentar dues mocions al Ple. La
primera proposava el nom de plaça de l’U
d’Octubre de 2017 per a la plaça de l’antiga
DOGI. El dia 1 d’octubre de l’any 2017, va
tenir lloc un dels fets més importants de
la història del nostre país: es va celebrar
el referèndum d’autodeterminació de Catalunya, del qual va sortir el mandat de la

Municipal i mercat setmanal, tot i que dispers territorialment i sense centralitat.
El desenvolupament del comerç al volant
de l’Illa Centre ha suposat un repte al qual
l’Equip de Govern actual ha hagut de fer
front, just per l’impacte que aquest nou
projecte podia significar per als comerços
ja assentats i consolidats al municipi, però
sabíem alhora que era sens dubte una
oportunitat per al desenvolupament del
nostre comerç urbà.
La segona setmana de novembre hem
convocat els comerços del Masnou a la
presentació del Pla estratègic del comerç,
un pla basat en l’estudi de l’actual model
que ens ha permès marcar objectius estratègics per als propers anys. Alhora, s’ha
avaluat l’impacte de la nova actuació urbanística al centre del municipi, estudiant-ne

les oportunitats que se’n poden derivar,
i marcant-nos un seguit d’actuacions per
millorar les capacitats competitives i la seva
sostenibilitat. El Pla ens marca dos grans
objectius: posicionar el Masnou com a municipi destí de compres i potenciar la competitivitat del comerç urbà.
El Mercat Municipal i el mercat no sedentari cal que avancin també emmarcats dins
d’aquestes dues línies. Per això, l’Ajuntament va encarregar un informe sobre la viabilitat d’una reforma del Mercat Municipal
a l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona, tot partint de l’anàlisi de l’actual oferta
i de conèixer la seva capacitat d’adaptar-se
als nous hàbits de consum i compra. L’informe conclou que al Mercat Municipal hi ha
capital humà fort i experimentat per fer-hi
front, i, per tant, ara caldrà que s’impulsi

una millora de l’edifici, de l’accessibilitat
i també de la connexió amb l’entorn, que
hauran d’anar de la mà d’una nova proposta d’horari i ampliació de serveis de cara a
continuar sent un punt de referència del
comerç de proximitat pel que fa a l’alimentació de producte fresc.
Quant al mercat setmanal, hem ampliat la
diversitat de productes que s’hi ofereixen i,
abans de finals del mes de novembre, s’hi
incorporaran prop de 15 parades més, on
es podran adquirir productes frescos, de
ferreteria, rostisseria, xurreria o parament
de la llar, entre d’altres que complementaran els actuals que fins ara s’hi oferien.
Nous i engrescadors reptes als quals l’Equip
de Govern ens hem abocat amb l’objectiu
de continuar promovent el comerç local i
de proximitat.

voluntat del poble de ser un país lliure. La
resposta que vam rebre de l'Estat espanyol
va ser la repressió policial sobre els participants d'aquest acte democràtic i pacífic,
amb gairebé un miler de ferits, així com
l’empresonament i l’exili polític.
Per al nostre Grup Municipal era molt fàcil:
teníem una oportunitat única de commemorar que 9.837 masnovins havien participat en aquest monumental acte de país batejant una plaça per estrenar, que necessita
un nom de forma imminent i que serà un
dels eixos centrals del municipi.
Desafortunadament, els grups municipals
de la CUP i d’ERC es van abstenir en la votació de la moció i això va fer que no prosperés. Ho van fer per motius molt diferents. La
CUP, perquè malgrat no estar en desacord
amb la proposta, la seva prioritat era que el
nom fos atorgat a l’actual plaça d’Espanya;

en canvi, pel que fa a ERC, tal com va defensar l’alcalde, no estava d’acord amb la proposta de la plaça i va defensar una esmena
perquè la moció proposés que el nom d’U
d’Octubre estigués dins el nomenclàtor del
municipi, sense especificar ni on ni quan.
Evidentment, l’esmena la vam rebutjar, ja
que va quedar clar que, per l’alcalde, tenir
una plaça de l’U d’Octubre de forma imminent i en un lloc emblemàtic no és una
prioritat, i el nostre Grup Municipal no vol
veure com el nom de la plaça de l’U d’Octubre acaba en una placeta o en un racó
oblidat del municipi.
La segona moció proposava reclamar que
les estacions de RENFE del Masnou i Ocata
s’integressin en la zona tarifària 1, ja que, a
partir de l’1 de gener de 2019, 18 municipis,
molts dels quals estan molt més allunyats
de Barcelona que el Masnou, passaran de

la zona tarifària 2 a la 1, fet que suposa que
el preu dels bitllets per als usuaris de les
seves estacions es reduiran molt considerablement. Per exemple, el bitllet integrat
de 10 viatges passaria dels 20,10 euros
actuals a 10,20 euros. El que ens sobta és
que, després que el Ple hagi aprovat dues
mocions demanant el canvi de zona tarifària els anys 2016 i 2017, el Masnou no sigui
un d’aquests municipis afortunats.
La moció va ser aprovada. Així doncs, esperem que l’Equip de Govern mostri ara més
interès que en el passat i no deixi escapar el
tren, ja que ens trobem davant d’una gran
oportunitat i, per tant, esperem que a partir
del gener del proper any els ciutadans del
Masnou, Alella i Teià que utilitzem el tren i
contribuïm a una mobilitat sostenible puguem accedir a la compra dels bitllets a un
preu molt més econòmic.

nades: “Ciutadans busca la confrontació en
la societat per treure’n un rèdit electoral”,
varen dir des d’Alcaldia. Posar simbologia
partidista no és electoralista i sembla ser
que és un acte de bondat al qual tots hauríem d’estar obligats. En canvi, treure aquesta mateixa simbologia és una provocació i
genera enfrontament entre veïns.
Declaracions desafortunades a part, al nostre poble ens hem quedat sense autoritat
per reclamar accions contundents contra
l’incivisme, perquè avui dia aquest incivisme està emparat per l’Ajuntament d’ERC.

Restablir el civisme que pretén Ciutadans
s’ha convertit, en paraules de qui va guanyar les darreres eleccions municipals,
en “confrontació de la societat” i el dèbil
govern del senyor Oliveres ha perdut el
control sobre allò que pertorba la convivència. Ens preguntem amb quina autoritat
l’alcalde pot sancionar joves que fan grafits
si permet que tinguem el poble amb pintades de llaços arreu; amb quina autoritat
podrà denunciar infraccions de trànsit si
el primer que les comet i més greus és el
Govern d’ERC quan talla la carretera; amb

quina autoritat podrà sancionar qui embruta el poble si els qui manen a l’Ajuntament
són els instigadors de la major infracció que
es coneix al poble de restes de plàstics a la
via pública.
(Des)Govern d’ERC, deixin de mirar-se al
melic o al mirall del senyor Torra i admetin
la seva incapacitat per fer del Masnou una
vila neta, respectuosa amb tothom i reflexionin si són mereixedors de la confiança
que van obtenir d’una part important de la
ciutadania.

Stella Parodi
Regidora
del Grup Municipal
de Ciutadans
ERC embruta el poble
L’estiu passat, un grup de col·laboradors de
Ciutadans, al capdavant del qual hi havia
el nostre portaveu municipal, Frans Avilés,
vam decidir netejar l’espai públic de simbolisme polític per garantir la neutralitat
exigible en tota societat democràtica en
aquells llocs que ens són comuns a tots. El
ressò mediàtic va ser evident, de manera
que el Govern local va haver de donar les
seves explicacions sobre el fet i van ser del
tot contundents a la vegada que desafortu-
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combatius ajudant-los en el seu dia a dia i
econòmicament.

E   !"
per una vaga general

Davant la petició fiscal de 177 anys de presó per a diversos presos i preses polítics catalans, volem mostrar el nostre total rebuig
a aquest nou acte repressiu contra el dret
d’autodeterminació dels Països Catalans. Un
rebuig que creiem que no pot quedar només
en la gesticulació retòrica, sinó que cal que
el transformem en propostes mobilitzadores,
com podria ser una vaga general continuada. Per això caldria donar suport als sindicats

M
àbregas
Portaveu del
Grup Municipal
d’ICV-EUiA-E

Més i millors ajuts per a l’habitatge
De mica en mica, la tasca d’ICV-EUiA
dona els seus fruits i segueix aconseguint
millores per a la gent del Masnou. Avui
parlem dels ajuts al pagament de l’IBI i
dels lloguers.
Des del 2014, i a proposta nostra, l’Ajuntament dona ajuts al pagament de l’IBI.
La desídia del govern de l'època (CiUERC), traduïda en una nul·la informació a
la ciutadania, va fer que, els dos primers
anys, i com mostra la taula, les sol·lici-

Ernest Suñé
Portaveu del Grup
Municipal del PSC
Volem que el Masnou entri a l’Àrea
Metropolitana! Volem que la gent
del Masnou pagui menys pel tren!
Quan llegiu aquest text, ja haurà tingut lloc
el Ple del novembre i ja sabrem si la resta de
grups estan disposats a treballar perquè el
Masnou pugui entrar a l’Àrea Metropolitana
i puguem tots beneficiar-nos, entre moltes
altres coses, de la reducció de preu del transport urbà.

Federico
de las Heras
Portaveu del
Grup Municipal
del PP

El Masnou com a prioritat del Partit
Popular en els pactes municipals
En temps d’elevada discrepància política essencial, des de la representació del Partit Popular en la vida municipal del Masnou, ha estat
un eix principal de la nostra actuació al llarg
de dos mandats prioritzar l’acció adreçada a
la gestió i la millora de les necessitats de tots

Desobediència per assolir la llibertat
Sabem que l’objectiu del procés judicial no
és només espantar i amenaçar els milions de
persones que defensem el dret d’autodeterminació. Volen fer renunciar les forces autodeterministes del Principat de la unilateralitat i la
desobediència, que és l’única via que permet
exercir realment l’autodeterminació. Així mateix, volen llançar un avís a qualsevol intent
d’obrir el debat autodeterminista al País Valencià i les Illes Balears.
Mirem-nos al mirall i assenyalem
els autèntics pals a les rodes
de la sobirania plena
Però no només trobem intents de retracte
des de les files de l’Estat espanyol. Un dels
problemes principals que hi ha hagut fins

tuds fossin poques i que, per tant, dels
100.000 euros que hi havia per repartir
només se’n donessin 8.535.

ara per tal d’assenyalar de manera concreta els nostres enemics de classe i nacionals,
especialment al Principat, ha estat el joc de
miralls que durant dècades ha perpetrat
l’autonomisme, ara representat per PDeCat i
ERC. Les pròpies institucions autonòmiques
s’han presentat sovint com un paraigua
que protegeix la població d’alguns efectes
de l’Estat, amagant/justificant així moltes
vegades el seu paper actiu d’aparell polític de la burgesia. D’altra banda, el relat de
l’economia eficient i productiva ha ajudat a
desdibuixar unes elits econòmiques profundament imbricades en l’estructura estatal i el
gran capital.
Independència per canviar-ho tot
Però hi ha una altra perspectiva, més minoritària, que vincula l’independentisme a la idea
de canviar-ho tot. És aquesta la perspectiva
impulsada per l’esquerra independentista i

en què participa un gruix cada vegada més
important dels moviments populars i de l’esquerra política. És una perspectiva d’impugnació total del règim, que considerem hereu
del franquisme i del sistema que es considera
incapaç de revertir per si mateix la tendència
contrària als interessos populars. Aquesta
visió, ideològicament, no beu de la idea de
l’estat social europeu, sinó del fil roig que es
trencà el 1939, de tot allò que hagués pogut
esdevenir si el feixisme no hagués esclafat els
anhels de llibertat i transformació social.
I d’aquell passat aixafat construïm un futur
on el camí sigui la desobediència i l’objecció
a la podrimenta caduca que representa avui
dia l’Estat espanyol.
Ni judicis, ni pactes, ni amnisties. La llibertat
no es mercadeja, s’exerceix.

Les millores fetes, també a proposta
nostra, en les condicions per gaudir dels
ajuts, i les campanyes informatives i de
suport que ICV-EUiA vam fer el 2016 i

2017 van aconseguir augmentar sensiblement el nombre de sol·licituds i l’import total dels ajuts donats: a la taula es
veu com, en 3 anys, les sol·licituds s’han
multiplicat per 12 i el total d’ajuts ho ha
fet per 17. Però això és el passat i ara
parlarem del futur. Quan llegiu aquestes
línies, el Ple del novembre haurà debatut
dos temes importants: una modificació
de les bases per als ajuts a l'IBI i, també,
una proposta nova: les bases per als ajuts
al pagament del lloguer. I no és immodèstia, és una realitat, dir que, en totes
dues qüestions hem tingut un paper
protagonista:
En l’IBI, proposant i pactant amb el Govern d’ERC una important millora en les
condicions actuals, amb l'objectiu que
més famílies del Masnou, a algunes de
les quals en anys anteriors se'ls ha de-

negat l'ajut, puguin gaudir-ne. I, pel que
fa al lloguer, cal explicar que els ajuts es
donaran per primera vegada al Masnou i
que això serà així perquè ICV-EUiA pactà
amb ERC dedicar-hi 60.000 euros.
A més, ICV-EUiA hem pressionat el Govern fins que aquest ha presentat una
proposta de bases, i hem proposat modificar-ne alguns aspectes perquè, si
s’aproven, i com en el cas de l'IBI, més
famílies (joves i no tan joves) accedeixin
als ajuts i que, a més, siguin més elevats.
Esperem que, en interès de la ciutadania,
el Ple aprovi aquestes mesures amb un
ampli suport dels partits representats a
l’Ajuntament. Si això és així, només mancarà que ERC s'espavili i que, abans de
finals d'any, convoqui els procediments
perquè les famílies del Masnou puguin
sol·licitar aquests ajuts.

Recentment hem conegut que els 36 municipis que constitueixen l'Àrea Metropolitana
de Barcelona estaran integrats a la primera
corona tarifària del transport públic el dia 1
de gener, cosa que suposarà, de facto, que
els residents als divuit municipis metropolitans de la segona corona pagaran menys per
usar el transport públic. A tall d’exemple, en el

quadre següent es mesura l’estalvi per persona en domicili segons el tipus de targeta que
s’utilitzi.
Cert és que el que ATM deixa de cobrar per
pagament directe dels usuaris es compensa
mitjançant el pagament indirecte, però l’impacte pot ser nul o, en tot cas, sempre serà
molt inferior a l’estalvi obtingut.

Però no només això: el catàleg de serveis més
importants que ofereix l’Àrea Metropolitana als municipis integrants va des de l’espai
públic, amb el manteniment i neteja de les
platges metropolitanes i el manteniment i
gestió de la xarxa de parcs metropolitans; habitatge, amb la promoció d’habitatges amb
protecció oficial; gestió de residus amb els
serveis de foment de la reutilització i els serveis de deixalleries, o la mobilitat i transport
públic, amb els serveis d’autobús i metro o el
servei de taxi. Aquest serveis es complementen amb d’altres vinculats al medi ambient.
Els socialistes creiem que és la millor solució
i per això iniciarem tot un seguit de contactes
amb l’AMT i els municipis que la componen
per obtenir suports.

2014

2015

2016

2017

17

63

155

202

Ajuts aprovats

10

47

125

139

Ajuts denegats

7

16

30

63

Total Ajuts

1.723

7.812

26.887

29.827
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PREU 2 ZONES

PREU 1 ZONA

ESTALVI

ESTALVI ANY/PERS.

T-10

20,10 €

10,20 €

9,90 €

(X12) 118,80 €

T-70/30

88,05 €

60,90 €

27,25 €

(X12) 327 €

T-mes

72,70 €

54,00 €

18,70 €

(X12) 224,4 €

T-trimestre

196,50 €

145,30 €

51,20 €

(X4) 204,80 €

T-jove (-25 anys)

142,00 €

10,5,00 €

37,00 €

(x4) 148 €

els habitants que compartim la nostra vida a la
vila del Masnou.
Amb els dos representants del mandat anterior (2011-2015) i el representant únic actual,
hem tingut l’opció de defensar per sobre del
soroll polític —de vegades ensordidor— l’interès dels nostres veïns, tant facilitant la gestió
de l’interès municipal com oposant-nos-hi
quan no l’hem considerada convenient. Nombrosos projectes, amenaçats pel “soroll” dels
uns i dels altres, i no poques vegades viciats
d’interessos a curt termini d’alguns representants polítics del nostre Ajuntament, han tirat
endavant amb la col·laboració del PP del Masnou, i des d’aquestes pàgines d’El Masnou Viu
ho reivindiquem. És la manera com entenem
la utilitat de servir l’interès general.

Properes actuacions pactades que es realitzaran els propers mesos
Els col·lectors de la platja del Masnou properament es transformaran en zones de pas
normalitzades, i s’hi evitaran les acumulacions d’aigua i les pudors que s’hi produïen
després d’episodis de pluges. És un primer
pas amb la vista posada a crear-hi al voltant
unes illes de vegetació natural, tal com s’està
fent en altres platges del Maresme.
Cal esmentar també les actuacions als arbustos que fan de tanca a la carretera de Barcelona, que milloren aquesta zona urbana i
separen amb una barrera natural la zona de
vianants del trànsit de l’N-II.
I es comença a treballar en l’ordenació de la
façana litoral, amb una primera proposta que

Seguim!

hauria d’iniciar el necessari debat per a la millora definitiva d’un urbanisme creat a cop de
necessitat, sense conceptes estètics ni ordenació regulada.
I l’autonomia com va?
Doncs “ni está ni se la espera”. Sí que els parlamentaris continuen cobrant per no fer res,
amb el Parlament en estat catatònic. Si l’autonomia no serveix i d’independència no n’hi
haurà, potser toca moure fitxa i parlar de la
reforma constitucional. Necessitem realment
l’autonomia? O hauria de ser una altra cosa,
centrada en l’interès del cent per cent dels
catalans?

EL MASNOU VIU NOVEMBRE 2018

27

