ENTREVISTA
TRIBUNA 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.

Sergio González
Regidor del Grup
Municipal d'ERC-AM

Un Masnou amb tothom
i per a tothom
L’inici del curs ha vingut ple
d’activitat associativa al Masnou.
Perdoneu si no les cito totes ni a
tothom, però alguns exemples

Isa Redaño
Regidora
del Grup Municipal
de FEM MASNOU

Al Ple, fem feina o fem teatre?
Com bé sabeu, les regidores i el
regidor de Fem Masnou som nous
al consistori. A poc a poc n’anem
aprenent, intentant que els plens (que
costen molts diners a la ciutadania)
serveixin d’alguna cosa. Aquest darrer
Ple hem aprovat diversos punts
importants, tot i que no tenim gaire

Monika
González
Regidora del Grup
Municipal del
PSC-CP

Eleccions, mocions i el dia de la
marmota
Ens trobem novament davant d’unes
dates “històriques” o “histèriques”,
segons com es miri. Sí, estic referintme a les eleccions de l’Estat, a la
moció del “pànic” de Ciutadans al
Parlament de Catalunya, a un Govern
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en són el Ple de Rauxa, la Nit
d’Havaneres i Rom, l’esmorzar
solidari al carrer de Sant Rafael, festes
veïnals, la cloenda de la Setmana de
la Mobilitat o celebracions als casals
de gent gran. S’hi barregen diferents
elements, com la cultura popular, la
solidaritat, el bon veïnatge, la música
o la festa perquè sí, per les ganes de
passar-s’ho bé. I més que en vindran,
d’activitats. Les més imminents, la
Castanyada, el Mes dels Infants o una
extensa agenda per a la gent gran.
El colofó ha estat la VII Fira d’Entitats,
en la qual, amb prop de quaranta
clar que el Govern els acabi portant
a terme.
Dos dels punts que vam aprovar i
a favor dels quals vam votar tenen
relació amb el medi ambient i amb
l’emergència climàtica, tema que la
ciutadania s’ha encarregat de posar
damunt la taula davant la passivitat
de la classe política els darrers anys.
Vam advertir que vigilaríem de ben a
prop l’acció de govern per evitar que
els punts aprovats no es converteixin
en paper mullat, perquè quan un
analitza la sensibilitat mediambiental
dels governs del senyor Oliveras hi
troba moltes mancances. Un petit
exemple d’això que diem és veure

de la Generalitat que no governa, a
unes sentències judicials a punt de
fer-se públiques... I jo em pregunto:
quan acabarà el dia de la marmota?
Els sona això?
Històriques perquè seran dates que
sortiran als llibres d’història d’aquí a
uns anys, histèriques perquè afecten
ja la nostra estabilitat mental. Tan
difícil és avui dia trobar ganes de
governar, de presentar propostes de
consens i arribar a pactes? Sí, tenim
l’obligació i la responsabilitat de

entitats participants, hem pogut
gaudir d’una bona mostra del teixit
associatiu del nostre municipi. Les
entitats són el cor del nostre poble,
li donen vida. Afortunadament, al
Masnou en tenim moltes, de tot tipus
i amb cabuda per a tothom, i amb
gent amb ganes de fer moltes coses,
desinteressadament, sense esperar
res a canvi, i que transmet aquesta
il·lusió i felicitat a grans i petits.
És el que vull encomanar també
des de les regidories que porto,
dedicades a les persones: treballar
als barris i arribar a tots els racons
com any rere any el Govern municipal
pressuposta uns diners per a activitats
de sensibilització mediambiental que
finalment no s’acaben gastant. Una
cosa és votar a favor de propostes que
et fan quedar molt bé i una altra de
ben diferent és esmerçar els recursos
necessaris per portar-les a la pràctica.
Un altre punt de l’ordre del dia a favor
del qual vam votar però sobre el qual
tenim molts dubtes és la declaració
institucional de rebuig a les amenaces
d’Endesa de tallar la llum a 54 famílies
vulnerables del Masnou. Manifestem el
nostre rebuig frontal a aquest tipus de
pràctiques més pròpies d’organitzacions
mafioses, però dubtem una vegada més

construir des del que ens uneix, amb
una visió integradora de la societat,
cohesionant-la, aportant solucions i
no conflictes, perquè ja estem farts
de l’inacabable joc que uns tiren la
corda cap a aquí i uns altres cap allà,
però al final no guanya ningú. Ens ho
expliquen si us plau? En fi, nosaltres
només demanem que corri la veu,
que es faci un últim esforç, que no ens
quedem a casa i que anem a donar
suport als partits que participin en
les noves eleccions, que l’abstenció
estigui absent, que siguem valents, i

del poble, a totes i cadascuna de
les més de 10.000 famílies. És un
projecte obert a tothom, fet des de
la col·laboració entre Ajuntament i
entitats, masnovins i masnovines,
que comparteixen l’objectiu de
millorar la qualitat de vida de la gent
del Masnou.
Potser no sempre ens sortirà del tot
bé, però des del Govern d’ERCAM ens hi deixarem la pell per
omplir places i espais de somriures.
Compteu-hi per seguir somniant,
construint i compartint molts
moments així!
si el Govern fa tot el que pot en matèria
de serveis socials. Un equip infradotat,
baixes de personal importants a la
Regidoria que no es cobreixen o la
manca de figures com els educadors
i educadores de carrer ens fan pensar
que, de nou, estem davant d’un intent
d’aquest Govern de vestir-se d’esquerres
mentre dona l’esquena a la feina diària
en l’àmbit social.
En el que sí que sembla que el Govern
destina força recursos humans i
econòmics és a les arts escèniques, fet
que no ens sembla malament, sempre
que no vulguin convertir el Ple en un
teatre on les regidores i els regidors
només anem a fer comèdia.

que mirem el futur amb compromís i
responsabilitat. Fem un pas més per
assegurar la democràcia i la veu del
poble, perquè no volem que ens facin
callar (per avorriment). Nosaltres,
els socialistes, seguirem reclamant
fer política per a les persones i amb
les persones. És un darrer esgraó,
arribarem a un camí difícil, però
possible de transitar-hi. Feu-nos
confiança, senyores i senyors, o a qui
vulgueu, però doneu el vostre suport.
Jo donaré el meu al PSC, perquè soc
d’esquerres i no independentista.

Meritxell Blanch
Regidora del
Grup Municipal
de JxCAT-Units

Esperit 1 d’octubre
Fa dos anys hi va haver un esperit
comunitari, concretat en l’acció
d’autodeterminació. Una data en
què l’independentisme de la vila
va saber unir-se i treballar per un
mateix objectiu. D’aquella llavor
unitària, ja en resta molt poc. Només
la ciutadania autoorganitzada
preserva l’esperit de l’1 d’octubre.

Stella Parodi
Regidora del Grup
Municipal de Cs

El Masnou ha de ser la prioritat
Sovint sentim a dir a molts polítics
locals que la seva població és
l’únic que els importa, que no
volen confondre’s amb la política
autonòmica o nacional. I aquesta
informació acostuma a sentir-se en
alcaldes i alcaldesses d’arreu. I, és

L’Ajuntament governat per ERC
no ha sabut o no ha volgut fer un
acte institucional en reconeixement
d’aquella fita. Tampoc no ha anunciat
quan, com i on es podria ubicar
una futura plaça de l’U d’Octubre,
compromís que l’alcalde va
assumir en l’acord d’investidura i
que està incomplint. Alella, en canvi,
governada per ERC, va fer un acte
institucional a la plaça U d’Octubre
i una sèrie d’actes unitaris que van
desembocar en una marxa de torxes.
Certament, la credibilitat i la
implicació de l’actual Govern

clar, són declaracions que els agrada
escoltar a votants de totes les esferes,
perquè volen dels seus dirigents
locals menys partidisme i més poble.
Al Masnou, no en som una excepció.
Sovint hem comprovat com el
nostre alcalde d’ERC posa per
davant dels interessos del municipi
”obligacions” sectàries que provenen
de les directrius dels seus partits,
obligacions que no agraden a veïns i
veïnes que han donat el seu suport a
les eleccions municipals amb l’única
raó de preocupar-se de les qüestions
que afecten exclusivament els seus
interessos en clau local.

municipal deixen molt a desitjar,
dificultant futurs pactes, ja que
constatem la facilitat d’assumir
compromisos a canvi dels seus propis
interessos, per després recórrer a
l’incompliment... Veurem com es
concreten els futurs escenaris.
Pressupost en procés
Hem traslladat al Govern municipal
les nostres prioritats en inversions,
les quals fan èmfasi en una partida
de pressupost participatiu,
habitatge social de lloguer, un
parc de Vallmora sostenible o als
barris d’Ocata i Santa Madrona per

Darrerament, hem pogut comprovar
com l’alcalde s’ha sumat a la dèria del
fanatisme i ha permès que es cobreixi
la façana d’un edifici municipal (ONCE)
amb un llençol groc i una pancarta
de suport a polítics empresonats,
especialment en dates de detencions
de presumptes terroristes vinculats a
moviments violents i radicals (CDR).
Val a dir que abans de les eleccions ja
va fer posar un llençol groc que cobria
bona part de l’edifici de Can Malet.
En ambdós casos, ho vam denunciar
oportunament.
Actualment, l’Equip de Govern
no té el suport suficient per tirar
endavant els principals projectes

tal que el manteniment s’iguali al
d’altres zones.
Retem comptes a la ciutadania
La nostra voluntat és acostar-nos al
màxim a les necessitats i desitjos de
la vila, així com retre comptes de la
nostra tasca política. Per tal de fer-ho
possible us instem a comunicarvos amb nosaltres mitjançant
els següents canals: Whatsapp
632 488 654, facebook.com/
JuntsxCatMasnou, instagram.com/
juntsxcatmasnou, Telegram t.me/
unitspelmasnou i el nostre canal de
Youtube.

del poble, pressupostos inclosos,
però comet l’error de bolcar-se en
accions radicals que l’allunyen de la
centralitat necessària per governar
des de la minoria que té al Ple. La
nostra formació, Ciutadans, es troba
sempre en el lloc central on es prenen
les decisions menys apassionades
i més responsables. Només aquells
que comparteixin radicalitat podran
donar-li suport. Per a la nostra
formació sí que és prioritari continuar
exercint la tasca encomanada
d’oposició seriosa i responsable,
contrària al separatisme i a favor de
la unió, la convivència i la igualtat de
tots els masnovins i masnovines. Per a
l’alcalde, no és la seva prioritat.
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