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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.

Albert Alfaro
Regidor 
del Grup Municipal 
d’ERC-AM-MES

Frans Avilés 
Portaveu 
del Grup Municipal 
de C’s

Romà López
Regidor del Grup 
Municipal Demòcrata  
PDeCAT-Unió

Un judici a la democràcia

Escric aquestes paraules amb els presos 
polítics un altre cop a Madrid. D’aquí a 
pocs dies començarà el judici. S’hi jutja-
ran no només les persones del banc dels 
acusats, sinó que s’hi jutjaran idees polí-
tiques, la voluntat de milions de perso-
nes i el mateix concepte de democràcia. 
Aquest judici no és la solució per resoldre 
un problema polític que fa anys que s’ob-

En defensa de tots

Es va tancant la legislatura amb la pro-
ximitat de les eleccions municipals del 
maig d’enguany. Amb la legislatura tan-
quem també un cercle convuls en què 
els enfrontaments, dins i fora de l’Ajun-
tament, han marcat el curs polític de 
manera preocupant. Comencem amb la 
retirada de la bandera d’Espanya del con-
sistori, per caprici de l’alcalde d’ERC i els 
seus socis convergents, fins que la justícia 

Plaça de l’U d’Octubre 

L’1 d’octubre del 2017 es va produir un fet 
inèdit. El van protagonitzar més de 2,2 mi-
lions de persones, que van participar en el 
referèndum d’autodeterminació de Catalu-
nya, del qual va sortir el mandat de la vo-
luntat del poble de ser un país lliure. 

Ha passat un any i quatre mesos des 
d’aquest fet històric i molts municipis del 
nostre país ja han posat el nom de plaça de 
l’U d’Octubre a una de les seves places. El 
nostre municipi, a diferència dels munici-

via i que es menysté. Una condemna, per 
molt exemplar que sigui, no servirà per 
aturar els anhels de milions de catalans 
i catalanes d’exercir mitjançant urnes la 
sobirania i el dret a decidir del poble de 
Catalunya. 

L’Estat i tota la seva estructura han creat 
un relat inventat i pervers per poder pro-
cessar judicialment un moviment polític 
i social pacífic, democràtic i constructiu. 
Aquest fet representa una negligència 
política en tota la paràlisi que hi ha hagut 
des dels partits espanyols i l’estructura de 
l’Estat els darrers anys a l’hora de trobar 
un camí de diàleg i democràtic a unes 

demandes polítiques que fa anys que 
s’expressen de manera pacífica al carrer 
i a les urnes en les diferents comtesses 
electorals.

Els dies del judici han de ser una nova 
oportunitat per tornar a manifestar da-
vant el món la baixa qualitat de la de-
mocràcia espanyola i el caràcter pacífic 
del moviment sobiranista. Hem de posar 
als ulls del món la flagrant injustícia que 
estem vivint i la necessitat de trobar vies 
polítiques i de diàleg fora de l’àmbit ju-
dicial. D’aquest judici només podem es-
perar l’absolució. Ells creuen que amb la 
presó ens tindran submisos i callats, però 

cap presó, per molt tancada que sigui, no 
podrà destruir els anhels democràtics i de 
llibertat. 

Estem amb tots vosaltres: Jordis, Oriol, Jo-
aquim, Dolors, Raül, Jordi, Josep, Carme i 
la resta d’encausats i exiliats. Us enviem el 
nostre escalf. 

Nosaltres seguirem persistint i, el proper 
26 de maig, tornarem a reafirmar-nos da-
vant les urnes que seguim tossudament 
alçats amb una altra victòria democràtica 
enfront d’aquells que ens volen silenciar 
per sempre.

va obligar el Govern a reposar-la. Durant 
les festes de la Hispanitat, vam ser Ciuta-
dans els que vam posar banderes al poble 
per commemorar l’efemèride, però ja es 
van encarregar de retirar-les. Llavors van 
venir les manifestacions improvisades a la 
carretera, concentracions al carrer i l’ob-
sessió per adoctrinar des de l’espai públic 
amb llaços grocs, estelades, grafits i altres 
imposicions. I va ser també Ciutadans qui 
hi va donar resposta en moltes ocasions 
retirant-los i netejant les vies i restablint 
la neutralitat ideològica a l’espai públic 
que ens és comú a tots, i vam ser insul-
tats, amenaçats i agredits. El nostre grup 
ha lluitat dins i fora de l’Ajuntament per 
defensar drets i preservar la convivència, 
i ho continuarem fent, perquè vam néixer 
per combatre la intolerància, el sectaris-
me i la supremacia dels que ens governen 
al Masnou i a Catalunya. Recordeu-ho bé, 

perquè us vindran a demanar suport per 
després fer-ne accions contra vosaltres 
mateixos.

En defensa de todos

Se va cerrando la legislatura con la pro-
ximidad de las elecciones municipales 
de mayo de este año. Con ella cerramos 
un ciclo convulso donde los enfrentami-
entos, dentro y fuera del ayuntamiento, 
han marcado el curso político de forma 
preocupante. Empezamos con la retira-
da de la bandera de España del consis-
torio, por capricho del alcalde de ERC y 
sus socios convergentes, hasta que la 
justicia obligó al gobierno a reponerla. 
Durante dos fiestas de la Hispanidad, 
fuimos Ciudadanos quienes pusimos 
banderas en el pueblo para conmemorar 
la efeméride, pero ya se encargaron de 

retirarlas. Luego vinieron las manifesta-
ciones improvisadas en la carretera, las 
concentraciones en la calle y la obsesión 
por adoctrinar desde el espacio público 
con lazos amarillos, esteladas, grafitis y 
demás imposiciones. Y fue también Ciu-
tadans quien dio respuesta en muchas 
ocasiones retirando y limpiando las vías y 
restableciendo la neutralidad ideológica 
en el espacio que nos es común a todos, 
siendo insultados, amenazados y agredi-
dos.  Nuestro grupo ha peleado dentro y 
fuera del ayuntamiento para defender de-
rechos y preservar la convivencia, y segui-
remos haciéndolo porque nacimos para 
combatir la intolerancia, el sectarismo y la 
supremacía de quienes nos gobiernan en 
El Masnou y en Cataluña. Recordarlo bien, 
porque os vendrán a pedir vuestro apoyo 
para luego hacer de él acciones contra 
vosotros mismos.

pis veïns de Teià i d’Alella, no és encara un 
d’ells. Anem molt tard, però fa poc se’ns va 
presentar una oportunitat única: arran de 
la promoció d’habitatges de l’Illa Centre 
al terreny de l’antiga DOGI, ha sorgit una 
plaça que no tenia nom i calia posar-n’hi un 
amb urgència. 

Per al nostre Grup Municipal estava molt 
clar i era de sentit comú: teníem l’opor-
tunitat de dignificar aquest fet històric i 
anomenar U d’Octubre una plaça que serà 
un dels eixos centrals del municipi. I, en co-
herència, vam presentar una moció al Ple 
del mes d’octubre de l’any passat per tal 
que la plaça situada a l’antiga fàbrica DOGI 
fos anomenada plaça de l’U d’Octubre de 
2017. Però no va prosperar.

L’alcalde, escudant-se en la Comissió de Pa-
trimoni Cultural (de la qual és el president), 
va argumentar que aquesta Comissió es-

tava treballant amb un altre nom per a la 
plaça, el de plaça Nova.

I així ha estat com, finalment, en comptes 
de portar al Ple un nom que commemora 
un monumental acte de país en el qual 
varen participar 9.837 masnovins, com 
va ser l’1 d’octubre, l’Equip de Govern va 
portar a aprovació un nom que, segons 
la nostra opinió, no té sentit per a la plaça 
de l’antiga DOGI. Però la història no acaba 
aquí. El Grup Municipal del PSC va fer una 
esmena demanant incorporar a la propos-
ta de les Dones del Tèxtil, esmena que va 
ser incorporada en un intent de l’Equip de 
Govern de buscar suports a la desesperada, 
cosa que provoca que la proposta ratlli el 
ridícul. Així, finalment es va aprovar el nom 
de plaça Nova de les Dones del Tèxtil, amb 
el suport dels grups municipals de Cs, PSC, 
ICV-EUiA i PP, que van veure com caiguda 
del cel una oportunitat per evitar el nom de 

plaça de l’U d’Octubre, que amb tota lògica 
una majoria independentista al Ple hauria 
garantit, si ERC hi hagués estat d’acord. 
Així doncs, només la CUP i el nostre Grup 
Municipal vam votar en contra d’aquest 
despropòsit.

Coincidim a fer un reconeixement a les 
dones treballadores del sector del tèxtil, 
però pensem que el que de veritat les pot 
reconèixer com es mereixen és fer un mo-
nument a la plaça en el seu record, el qual 
seria compatible amb el fet d’anomenar-la 
plaça de l’U d’Octubre i no pas incorporar 
una referència d’una manera que, amb tota 
probabilitat, ningú no utilitzarà.

No ens queda més que pensar que tot ple-
gat ha estat una fugida endavant i l’interès 
de l’alcalde de posar qualsevol nom a la 
plaça situada a l’antiga fàbrica DOGI abans 
que el de plaça de l’U d’Octubre de 2017.
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Bon començament del 2019!

1. Més i millors ajuts per a l'IBI i el lloguer
El Ple del novembre, a proposta d'ICV-EUiA, 
acordà millorar les condicions per aconse-
guir ajuts al pagament de l'IBI de 2018 i, per 
primer cop al Masnou, també aprovà unes 
bases per a ajuts a les despeses de lloguer 
de 2018.

Però el Govern no va convocar els ajuts 
abans de finals d’any i els diners correspo-
nents es van perdre. Aquest fet, acompanyat 
de la decisió d'ERC de no presentar pressu-

L’habitatge torna a ser víctima 
de l’especulació

Com bé saben les veïnes del nostre mu-
nicipi, l’habitatge torna a ser al punt 
de mira dels especuladors, i al Masnou 
no estem exempts dels efectes de la 
nova bombolla especulativa que s’està 
produint. Aquesta vegada, però, la pro-
blemàtica és ampliada respecte de la de 
deu anys ençà, les conseqüències de la 
qual encara estem patint, tant econòmi-
cament com socialment.
Aquesta nova bombolla especulativa 
amb l’habitatge es produeix poc després 

euros per al pagament d’aquestes mateixes 
despeses fetes durant el 2019 i estem treba-
llant per aconseguir-ho.

2. Més habitatge protegit de lloguer per 
al Masnou
El Ple del gener va aprovar una moció d'ICV-
EUiA que permetrà que, en el futur més pro-
per, al Masnou es construeixi més habitatge 
protegit públic de lloguer. 

A proposta nostra, el Masnou serà un altre 
dels municipis catalans que, com ja ha fet 
Barcelona, canviarà el seu pla urbanístic 
per obligar que les futures construccions 
d’habitatges plurifamiliars destinin un mí-
nim del 30% d’aquests habitatges a pro-
tecció pública i, prioritàriament, a lloguer 
social. Sabem que aquesta no és la solució 
definitiva a la manca d’oferta d’habitatge 

insuficients per combatre el problema 
de la manca d’habitatge assequible al 
municipi. El passat Ple del 24 de gener 
de 2019, vam tenir l’oportunitat de vo-
tar una moció per facilitar l’ampliació 
del parc d’habitatge, que des de la 
CUP-PA considerem que és clarament 
insuficient i basada en plantejaments 
naïfs. Algunes de les propostes que es 
van votar incloïen l’obligació de desti-
nar almenys el 30% del sostre de nova 
edificació o grans rehabilitacions a ha-
bitatges de protecció oficial (HPO). A 
la CUP ens preguntem, de quines noves 
promocions parlem, si ja pràcticament 
no queden solars edificables? Nosaltres 
creiem que la solució no pot passar per 
edificar més en un poble mancat de 
superfície d’àrees verdes, sinó que s’ha 
d’apostar per l’ampliació del parc públic 

públic de lloguer al Masnou, però creiem 
que ha de ser una part de la solució. 

Ara caldrà que l’actual i els futurs governs del 
nostre poble no s’encantin i que, a diferència 
de que va succeir entre 2011 i 2018, tornin a 
donar a les polítiques d’habitatge la prioritat 
que van tenir en el període 2003-2011. Un 
període en el qual aquestes polítiques eren 
responsabilitat d’ICV-EUiA i en el qual es van 
crear la Regidoria i l’Oficina Local d’Habitat-
ge, es van construir 90 habitatges de lloguer 
social per a joves i 20 per a gent gran, i es van 
signar convenis amb la Generalitat per a la 
construcció de 36 habitatges per a gent gran 
a Joan XXIII i de més de 80 a l’Illa Centre, una 
construcció que les famílies joves i no tan 
joves del Masnou esperen, cada cop amb 
menys paciència, des de l’any 2011.

d’habitatge a partir de la recuperació 
d’aquells habitatges immobilitzats en 
mans de bancs i grans tenidors.

Una altra solució plantejada era la redac-
ció d’un Pla local d’habitatge (PLH) amb 
la participació dels grups polítics i enti-
tats i col·lectius locals. Des de la CUP ens 
preguntem per què s’exclou sistemàtica-
ment les veïnes del nostre municipi de 
qualsevol procés decisori.

Finalment, les regidores de la CUP es 
van abstenir en la votació d’aquesta 
moció perquè està mancada de me-
sures per contenir la quantitat i la 
concentració en alguns barris d’ha-
bitatges d’ús turístic (HUT), principals 
causants de l’escassesa de lloguer as-
sequible al nostre municipi.

Govern municipal sense cor
En aquesta revista es posa l’atenció en 
l’execució del Pla d’actuació municipal, 
full de ruta del Govern del Masnou per 
al període 2015-2019 i que era un resum 
ordenat de propostes d’actuació amb la 
voluntat que fossin aplicades a la vila. I 
els socialistes ja hem fet palesa la nostra 
satisfacció. 

Sense formar part del Govern, podem 
afirmar que la majoria dels projectes 
que vam deixar preparats i dotats eco-
nòmicament el 2011 han estat executats 
d’acord amb els nostres criteris: el parc 
de Vallmora, l’Illa Centre —denomina-
da plaça Nova de les Dones del Tèxtil a 
proposta nostra—, la millora de Roger 
de Flor seguint l’eix Blau-Verd, el nou pa-
velló poliesportiu o la continuació de la 
plaça de Catalunya. Si, a més, hi sumem 
l’asfaltatge dels carrers del municipi o la 
millora de voreres —tot i que resta en-
cara molt per fer— pels diversos acords 
pressupostaris als quals hem arribat du-
rant el mandat, entendreu la nostra pru-
dent satisfacció.

Resten, però, moltes coses a fer encara: 
manca d’habitatge per a joves, inversi-
ons als barris, més neteja, més segure-
tat... Per això volem asseure’ns amb el 
Govern i intentar consensuar un pressu-
post per al 2019, ja que, tot i que estem 
en un any de tràmit per la proximitat de 
les eleccions, serà necessari per garantir 
els serveis que presta l’Ajuntament. La 
responsabilitat ens ho exigeix.

Cal dir, però, que al marge de la major 
o menor satisfacció per l’execució del 
PAM o si aquest pla s’ha complert més 
o menys, el nostre grup creu que la ma-
jor feblesa d’ERC és la part humana. El 
govern d’ERC no destaca per l’empatia 

ni per la transparència i li costa molt es-
coltar les persones i donar explicacions 
raonades del perquè de les coses. 

Cal millorar l’aspecte humà de l’Admi-
nistració, ja que la conseqüència de les 
decisions té impacte directe en les per-
sones i les famílies afectades. Al Govern 
d’ERC li sobra prepotència i li falta cor.

Com m’agrada dir: “No podem desvestir 
un sant per vestir-ne un altre”; així no 
solucionem res.

Aquesta és una de les assignatures pen-
dents d’ERC...

23.340 raons per treballar
El dia 13 d’aquest mes de febrer, he jurat 
el càrrec de regidor pel Partit Popular en 
substitució de Federico de las Heras, que 
per motius personals ha deixat el càrrec. Des 
d’aquest moment, treballaré per representar 
els interessos dels votants que ens van triar 
el 2015.

Així mateix, perquè aquest és l’objecte del 
treball de regidor, vetllaré pels interessos 

de tots els masnovins, perquè els serveis 
públics siguin els millors al menor cost i per-
què els impostos siguin tan baixos com sigui 
possible, ja que els diners estan millor a les 
nostres butxaques.

No obstant això, la política municipal no 
és aliena a l’ambient que ens envolta i, per 
això, des del meu lloc com a regidor, vetllaré 
perquè els ideals dels votants i simpatitzants 
del Partit Popular es defensin amb tots els 
mitjans polítics i legals que estiguin al meu 
abast.

“El PP es defineix com un partit de centre 
reformista, que té com a eix ideològic la lli-
bertat i la dignitat de la persona, i com a ob-

jectiu polític, arribar a un progrés econòmic i 
social que asseguri el major benestar per als 
ciutadans, promovent unes polítiques soci-
als avançades, en el marc d’una Nació única 
—encara que plural i diversa— de ciutadans 
lliures i iguals.”

El nostre ideari s’assenta en tres principis:
• La persona: Apostem per facilitar el desen-
volupament de la lliure iniciativa, garantint 
la llibertat, la igualtat d’oportunitats i la soli-
daritat, i neguem qualsevol dirigisme.

• La llibertat i la democràcia: El PP és res-
pectuós amb les llibertats individuals en-
front dels que pretenen imposar el seu propi 
model de valors i de societat. Així mateix, el 

Partit Popular defensa la democràcia com 
l’únic sistema polític que garanteix el lliure 
desenvolupament de la persona.

• La solidaritat: El PP manté que la defensa 
de l’economia de mercat i la lliure empresa 
és compatible amb la ferma defensa dels 
sectors més febles de la nostra societat, fent 
polítiques socials que facin més justa la pros-
peritat.

El marc que protegeix aquests principis és 
Espanya, la nostra Nació. 

Quedo a la vostra disposició els dimarts 
de 18.30 a 19.30 h al despatx del PP a 
l’Ajuntament (pg de Prat de la Riba, 1).

post per al 2019 i prorrogar el del 2018, va 
tenir dues conseqüències greus: en el pres-
supost prorrogat només hi havia 35.000 eu-
ros per a ajuts a l’IBI i no hi havia cap euro per 
a ajuts al lloguer de 2018.

Per corregir aquesta situació, ICV-EUiA va 
proposar augmentar un 43% (de 35.000 a 
50.000 euros) els diners destinats als ajuts 
al pagament de l’IBI i, a més, incloure 
60.000 euros per a ajuts al pagament del 
lloguer de 2018. Al Ple del gener, es van 
aprovar les nostres demandes i així hem 
garantit que, abans de finals de març, 
les famílies del Masnou puguin sol·licitar 
ajuts per al pagament de les seves despe-
ses per l’IBI i lloguer fetes durant el 2018, 
per un import total de 110.000 euros. Te-
nim pendent assegurar que, aquest mateix 
any, també s'afegeixi un mínim de 110.000 

de l’anterior, amb la reactivació de molts 
projectes especulatius que els bancs i in-
versors havien estat guardant “hivernats” 
durant aquests deu anys esperant que les 
condicions econòmiques que els havien 
permès especular amb l’habitatge es tornes-
sin a donar. La diferència, però, és notable, ja 
que aquesta nova onada especulativa 
arriba després de precaritzar el mercat 
de lloguer fins a límits insostenibles, amb 
preus que superen els d’abans de la crisi de 
2007-2008, i es presenta en un context de 
gran densitat urbanística, amb gran part 
dels terrenys edificables de les zones més 
properes a Barcelona ja ocupats.

Noves problemàtiques, velles solucions

Al Masnou, però, se segueixen presentant 
solucions velles, que ja s’han demostrat  
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