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.

Sílvia Folch
Portaveu del Grup
Municipal d'ERC-AM
Treballant per la convivència
Ara ja fa un any que l’alberg de
joventut es va convertir en un centre
d’acollida de joves que migren sols.
En una primera fase, com un centre
d’emergència, amb el desbordament
que va suposar, i de seguida es va
convertir en un centre d’acollida
estable, que ja va permetre treballar
amb un nombre més reduït de menors,
empadronats al Masnou, i així poder
planificar una tasca d’inserció.

Amadeu
Quintana
Regidor del Grup
Municipal de FEM
MASNOU

Política a peu de carrer
A Fem Masnou no volem fer política
allunyada del dia a dia de la gent o
dedicar les sessions del Ple a aprovar
declaracions que ens fan quedar molt bé,
però de les quals les veïnes i els veïns no
acabeu veient els resultats. Fem un breu
resum de la nostra acció municipal els
darrers trenta dies:

Ernest Suñé
Portaveu del Grup
Municipal del
PSC-CP

Amnistia Internacional i la sentència
del Tribunal Suprem: judici just i amb
acusats que haurien comès delictes
Els treballs d’Amnistia Internacional a
favor dels drets humans li van merèixer
el reconeixement, l’any 1977, del Premi
Nobel de la Pau, i un any després, el dels
de Drets Humans de l’ONU.
Arran de la sentència del Suprem en la
causa contra líders catalans, Amnistia
Internacional ha emès un informe amb
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Des de l’inici, l’Ajuntament del Masnou
ha treballat en la línia de col·laborar
amb el centre, ja que els menors
són responsabilitat de la DGAIA
(Generalitat) i, conjuntament amb
entitats i persones voluntàries, ha
realitzat tot un treball encaminat a
facilitar la integració d’aquests joves.
Sense oblidar que al mateix temps
calia treballar per la seguretat i la
convivència al municipi. Vam patir
els fets lamentables de l’estiu amb
l’intent d’assalt d’aquest centre de
menors. Malgrat totes les dificultats
legals, hem anat treballant, de vegades
d’una manera més pública i d’altres
més discretament, per la integració;
sense oblidar de reclamar al Govern
de la Generalitat i altres institucions
supralocals la necessitat de recursos

per poder afrontar aquesta nova
situació.
Tenim una taula de treball institucional
que funciona de manera regular, on
es coordinen les actuacions de les
diferents institucions (Ajuntament,
Consell Comarcal i Generalitat)
amb l’entitat que gestiona el centre
(Eduvic) i també la Taula d’Acollida,
on s’integren persones i entitats de
la vila que hi col·laboren: membres
de la comunitat islàmica i entitats
cíviques, culturals, socials i esportives.
Moltes iniciatives s’han anat duent
a terme: escolarització, formació
ocupacional, contractació en l’àmbit
laboral, programes com Xerrem Junts
o la mentoria, xerrades, activitats
esportives... També hem treballat
amb la Creu Roja per tirar endavant

un projecte d’acompanyament
socioeducatiu i, ara, recentment, hem
contractat dos dinamitzadors cívics
al Masnou gràcies a un programa del
Departament d’Afers Socials i Treball
de la Generalitat.
Dissortadament, alguns grups polítics
han volgut polititzar un tema en què
cal tenir una visió no partidista i en
què ha de prevaldre la responsabilitat
institucional o social, que hem volgut
tenir en tot moment. Però, malgrat
això, i sent conscients que queda molt
per fer i que poden sorgir situacions
problemàtiques, la part més positiva
sempre ha estat el voluntariat de molts
masnovins i masnovines, que amb la
seva tasca desinteressada han treballat
per la integració social d’aquests joves
masnovins nouvinguts.

Habitatge
El Ple d’octubre va aprovar la primera part
d’una regulació sobre pisos turístics que a
Fem Masnou feia mesos que treballàvem
amb el Govern i que permetrà restringir
molt aquest tipus d’establiments, que tenen
grans beneficis sense pagar pràcticament
impostos, mentre que la gent ha de marxar
del poble per no poder pagar un lloguer.
Al Masnou, l’habitatge disponible ha de ser
per a les veïnes i els veïns.

més amable amb els nostres infants és un
poble més amable amb tothom.

quan s’acostin les eleccions. Així, cada mes
posarem la nostra carpa en un barri del
poble, començant el passat novembre al
Masnou Alt i seguint el desembre a la plaça
Nova de les Dones del Tèxtil. D’altra banda,
si voleu que fem una pregunta al Ple, ens
podeu enviar un correu (femmasnou@
gmail.com) o un missatge (622 083 209).

Vila jugable
A proposta del nostre grup, el Masnou va
ser declarada “vila jugable”. Declaració
lligada a deu compromisos concrets que
repercutiran directament en els nostres
infants, el carrer i el joc, perquè un poble

tres conclusions i recomanacions que fa
a les autoritats espanyoles:
La primera demana la revisió del tipus
penal de sedició, que és el primer cop
que s’aplica des de la seva incorporació
al Codi Penal de 1995, i que fou aprovat
pel Congrés amb 200 vots a favor de
PSOE, IU, CiU i ERC entre altres i 130
abstencions del PP, que el considerava
un Codi Penal massa tou.
La segona demana la llibertat
immediata dels Srs. Jordi Sànchez
i Jordi Cuixart, fet que està en mans
dels jutges i que serà efectiu quan
concorrin els elements definits dins la
legislació o mitjançant una sentència
que així ho acordi, com correspon a
un estat de dret amb separació de
poders.

Convivència
El nostre grup, conjuntament amb el grup
de JxCat-Units pel Masnou, va presentar
una moció per constituir una taula per
la convivència, un espai de participació
ciutadana per tractar-hi situacions d’incivisme
o intolerància, per trobar-hi solucions de
manera comunitària. Inexplicablement, el
grup d’Esquerra Republicana va bloquejar la
iniciativa. Seguirem treballant per aconseguir
aquest espai de participació tan necessari per
al poble.
Escoltem el veïnat
A Fem Masnou no volem tancar-nos al
Ple ni venir a parlar amb vosaltres només

La tercera estableix que el delicte pel
qual han estat condemnats resulta
contrari al dret internacional dels
Drets Humans i que és una afirmació
agosarada totalment condicionada
a una interpretació de la legislació
que serà resolta pels tribunals
supranacionals.
El document diu més coses que ens
agradaria que quedessin recollides.
Amnistia Internacional manifesta,
literalment, que “no ha trobat
elements per afirmar que el procés
judicial seguit contra els 12 líders
catalans hagi vulnerat les garanties
d’un judici just”.
Amnistia Internacional manifesta,
literalment, que “reconeix —i així

*Un apunt final. Recordeu que ERC
i Ciutadans van pactar un sou de
55.000 euros per a l’alcalde? Doncs fa
pocs dies ens hem assabentat, mitjançant
una pregunta al Ple, que l’alcalde té una
“petita paga extra” d’uns 2.000 euros
anuals en concepte de dietes per a
assistència a reunions a les quals va per
la seva condició d’alcalde. Que no pari
la festa!

ho ha expressat en reiterades
ocasions— que la resta de persones
jutjades sí que haurien comès delictes
legítimament jutjables en virtut del
càrrec que tenien en aquell moment.”
Però per al nostre grup tan important és el
que diu com el que no diu.
Amnistia Internacional no parla de
l’existència de presos de consciència o
presos polítics ni els reconeix com a tals.
Amnistia Internacional no parla de
l’existència de persones exiliades ni les
reconeix com a tals.
Amnistia Internacional no parla de
l’existència de repressió ni la reconeix
com a tal.

Ivan Ollé
Regidor del Grup
Municipal
de JxCAT-Units

#BonNadal
És temps de festes i de reunir-se amb
la família, i potser explicar el Conte de
Nadal de Charles Dickens. Recordes l’avar
Scrooge? És un personatge malcarat i
dèspota que és visitat pels fantasmes del
Nadal passat, present i futur i que acaba
descobrint l’esperit nadalenc.
Molts Scrooge corren pel món.
Singularment en coneixem una família
que ens pren per beneits, escatimant

Frans Avilés
Portaveu del Grup
Municipal de Cs

Mal resultat. Il·lusió intacta
Una castanya. Una llet. Una hòstia
de campionat. Una rebolcada. Una
bufetada. Hi ha moltes maneres de
descriure el resultat obtingut per Cs
en les passades eleccions generals,
però totes arriben a la mateixa
conclusió: resultat pèssim.

sentiments i negant-nos la llibertat. Qui
no sap donar amor és que té molt poc
per compartir. El seu destí acaba essent
l’abandó.
Però tots els Scrooge tenen encara una
oportunitat per canviar les seves vides:
ser generosos seient a la mateixa taula i
compartint l’esperit nadalenc. Bon Nadal!
#GovernançaCompartida
Una intel·ligència singular mai no podrà
superar una intel·ligència col·lectiva.
Ja no és temps de saber què fa un
govern municipal. És temps que la
gent pugui decidir i ser copartícips
de la transformació de la nostra vila.
En la confecció de l’actual Pla local
d’habitatge, hi va participar un 0,1% de la
població. Tenint en compte que el 82%

Probablement hi ha 2.518.125
motius que justifiquen el resultat,
tants com votants hem perdut en
només sis mesos, però també hi
ha, almenys, 2.518.125 raons per
seguir creient en el projecte que
representa Cs. Un projecte liberal,
de centre, allunyat de la corrupció
dels partits que sempre ens han
governat, allunyat d’EROs, Pujols,
3%, Gurtels i d’altres, que pretén
la igualtat de tots els espanyols
amb independència del lloc on
han nascut o viuen, i que té un
compromís clar en el respecte i la
defensa de la nostra Constitució,

de la ciutadania empra Internet de forma
diària, caldria explorar l’anomenada
democràcia digital.
#Sororitat
Hem dit prou des del carrer a
les violències masclistes i hem
après que compartir entre dones,
experiències, suport mutu i accions que
contribueixin a l’eliminació social de
tota forma d’opressió, es diu sororitat
(agermanament femení).
#Debats
El passat 22 de novembre vam iniciar
el cicle de debats “El Masnou, Vila
Oberta” per construir un espai de
conversa plural que propiciï la reflexió
i accions futures. Un espai de freqüència

norma bàsica que garanteix la
igualtat, llibertat i seguretat de tots.
És per això que no hem perdut la
il·lusió. Seguim tenint la certesa
que un projecte de centre liberal
és bo per als espanyols, com s'està
demostrant a Andalusia, entre
d’altres regions.
Des del Masnou, continuarem
treballant, amb més afany
si és possible, perquè canviï
radicalment la manera en què es
gestiona el nostre Ajuntament,
posant les persones i els seus

trimestral en què es debatrà sobre
compromisos i no promeses. Una Vila
Oberta no només al que mostra, sinó
sobre tot el que inspira i el que transmet.
El tema inicial va ser parlar sobre la(es)
perspectiva(es) de gènere, amb l’entitat
masnovina Ple de Totes, l’Institut Català
de les Dones i l’Observatori Cultural de
Gènere.
#RetemComptesAlaCiutadania
Volem donar-te veu i escoltar per
comprendre’t: Canal Whatsapp 632
488 654, Facebook i Instagram:
juntsxcatmasnou, Telegram t.me/
unitspelmasnou i el nostre canal de
Youtube. Adreça electrònica del grup
municipal: jxcatmasnou@elmasnou.cat

problemes a primera línia de
l’agenda política, no com ara,
que sembla més important una
inexistent república.
En fi, no vull donar-vos més la
tabarra amb les nostres penes.
Així doncs, m’acomiado, no sense
abans desitjar a tots els veïns
unes bones festes de Nadal i una
magnífica entrada d’any nou,
recordant que el Masnou té una
àmplia oferta comercial que segur
que pot cobrir totes les peticions
que els nostres familiars facin al
Pare Noel i als Reis Mags.
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