
Discurs Investidura Jaume Oliveras i 

Maristany 

Em plau donar-vos la benvinguda a 

aquest ple de constitució del nou 

Ajuntament d’avui 13 de juny de 2015 

tant als qui sou en aquesta sala 

consistorial, com si seguiu la 

retransmissió des de Can Malet o bé 

per la xarxa des de les vostres cases. 

Gràcies  regidors i regidores per la confiança que m’heu donat en aquest ple 

d’avui. Gràcies als que m’heu donat suport: els regidors i regidores d’Esquerra 

Republicana de Catalunya – Acord pel Masnou – MES Moviment d’Esquerres. 

Gràcies als regidors i regidores de Convergència i Unió. Gràcies a la resta del 

consistori per exercir el deure democràtic com a dignes representants que sou de 

la voluntat popular del nostre municipi. 

Primer de tot vull agrair a tots els treballadors i treballadores municipals la feina 

d’aquests quatre anys, la vostra col·laboració i esforç ens ha permès tirar 

endavant molts projectes. La vostra professionalitat ens permetrà continuar 

treballant conjuntament aquest nou mandat que iniciem avui fins al maig de 

2019. 

També a tots els regidors i regidores que avui heu finalitzat el vostre mandat i no 

continueu. A tots, els que heu estat  a l’oposició com al govern, amb els que hem 

compartit moltes hores de treball, de debat i de tirar projectes en comú. També la 

que ha estat bona part d’aquest mandat secretària d’aquest ajuntament, la 

senyora Cèlia Alcalà. També la que ha estat la interventora d’aquesta ajuntament 

Leonor Martínez i la cap de gabinet  Joana Parés. També vull agrair la tasca del 

secretari i la interventora actuals. I des del respecte a la seva tasca professional, 

vull expressar la necessitat de col·laboració amb ells en aquets mandat que 

iniciem ara. 

A tots els veïns i veïnes, i especialment a les entitats de la vila, amb qui hem 

compartit i treballat molts projectes, a les quals estic molt agraït, i amb qui 

sempre he trobat col·laboració i suport, especialment en les responsabilitats que 

he tingut fins ara en el govern municipal. Continuarem treballant junts. 



Agraeixo la presència dels anteriors alcaldes: en Josep Azuara i l’Eduard Gisbert, 

gràcies pel teu suport. I molt especialment a la persona que ha estat el meu 

alcalde durant aquests quatre anys: en Pere Parés. En el ple d’investidura de fa 

quatre anys ja vaig dir que en Pere i jo teníem dues coses en comú, a més a més 

de l’edat: ser fills del Masnou i estimar-nos aquest poble. Han estat quatre d’anys 

intensos de col·laboració en els quals he intentat aportar el meu sentit 

institucional del càrrec i el suport a la figura de l’alcalde. Gràcies per tot, per tots 

els moments bons i no tant bons que hem passat. Tindràs sempre les portes 

obertes i necessitarem tots plegats de la teva aportació com ex alcalde i ciutadà 

de la vila del Masnou. 

També gràcies als regidors i regidores del meu grup, especialment amb aquells 

que hem compartit el govern aquests quatre anys. En Quim, amb qui portem anys 

i anys de militància comuna ininterrompuda i la Sílvia que ens ha demostrat 

aquests quatre anys el seu valor, treball, compromís i capacitat. A tots els 

membres de la candidatura i els que heu col·laborat especialment aquests darrers 

mesos en aquest procés electoral que ens ha permès esdevenir la primera força 

política de la vila. Gràcies als 2.843 votants que ens han donat la confiança. 

I finalment a tota la meva família. Els familiars que ja no hi són, especialment els 

meus avis i el meu germà. Als meus pares. Els meus fills l’Aina i en Jaume. I molt 

especialment a la Rosalia amb qui ho comparteixo tot, campanya electoral 

inclosa. No només un projecte personal, sinó també col·lectiu: aquell que va més 

enllà de les Alberes, del nostre mar i del riu Sènia. Com diu el poeta, “una pàtria 

tant petita que la somio completa”. 

La voluntat popular del 24 de maig s’ha expressat en la composició d’aquest nou 

plenari municipal: diversa, àmplia i representativa de les diferents sensibilitats 

polítiques existents a la nostra vila. La participació, malgrat que encara insuficient, 

ha augmentat respecte les passades eleccions municipals i han disminuït els vots 

en blanc. Hem de continuar el camí de recuperació de la confiança política per 

part de la ciutadania. Encara ens queda molt recorregut.  

El meu compromís serà mantenir una bona relació personal i política amb 

tothom, i des del nou govern municipal sempre arribar als màxims acords 

possibles. Hem arribat a un acord  entre dues forces polítiques: Esquerra 

Republicana de Catalunya – Acord pel Masnou – MES amb  Convergència i Unió, 

amb qui hem compartit quatre anys de govern, i ara en compartirem quatre anys 



més. Vull agrair-vos la vostra confiança i suport i totes les complicitats que hem 

anat teixint durant aquests quatre anys.  Compartim a nivell nacional l’objectiu 

d’assolir la independència per al nostre poble; per això també hem volgut obrir 

aquest acord a la CUP. No ha estat possible, però estarem oberts a tots els punts 

de col·laboració i acords amb tot allò que ens uneix: la millora del nostre municipi, 

la justícia social i la voluntat d’independència del nostre país. Reitero també la 

voluntat d’arribar a acords institucionals amb tota la resta de forces polítiques 

d’aquest consistori.  

Hem passat quatre anys on la crisi econòmica ha colpejat la nostra societat. Les 

polítiques neoliberals han estat letals per a la nostra societat. La irresponsabilitat 

d’uns han portat al patiment de molts. És el moment de fer un esforç més per 

anar capgirant aquesta situació. El Masnou és un municipi amb una taxa d’atur 

del 11’27%, però amb situacions de precarietat laboral i també situacions de risc 

d’exclusió social. Hem de capgirar la situació. En aquest mandat s’ha fet un esforç 

incrementant el pressupost dels ajuts socials, els ajuts a l’escolarització, el 

material i menjadors escolars, els lots d’emergència social... I en aquest mandat  

hem de continuar amb el suport amb mesures de cohesió i contra l’exclusió 

social, i especialment en la lluita contra l’atur que ha d’esdevenir un dels objectius 

d’aquest nou govern municipal. 

 L’ajuntament  del Masnou té dificultats i limitacions pressupostàries. Però amb la 

reducció de l’endeutament municipal del 87% al 50% aproximadament estem en 

bona disposició per donar una empenta a la inversió necessària per millorar el 

nostre municipi. També tenim la limitació de la llei anomenada ARSAL, feta pel 

govern central contra l’autonomia local, que ha estat nefasta i un malson per als 

ajuntaments. Espero que aviat la deixem enrere, aquesta llei i unes quantes coses 

més. El nou país s’ha de construir molt especialment des de i amb els 

ajuntaments. 

Parlem de la crisi econòmica, però també de la crisi política, de confiança amb el 

sistema democràtic. Cal recuperar al confiança amb treball, proximitat i més 

participació. Com diu el filòsof  Daniel Inneranity:  “davant la mala política, s’ha de 

fer bona política; davant els mals partits , millor partits. L’antipolítica no es la 

solució”. O com deia Joan Fuster:” la política la fas o te la fan”. 

Hem fet ja un nou acord de govern amb uns objectius i un programa per tirar 

endavant, que també voldrem compartit al màxim amb la resta de grups. La 



nostra acció de govern es basarà en sis eixos: la cohesió social, la promoció de 

l’activitat econòmica, l’espai públic, la cultura, la modernització i el compromís 

amb el procés cap a la sobirania. 

L’organització de l’ajuntament es basarà en tres grans àmbits: l’àrea de territori, 

Comunitat i Persones i els Serveis Generals. La participació ciutadana serà un 

àmbit que portarà directament l’Alcalde. Tirarem endavant el Consell de la Vila,  

elaborarem el Pla d’Actuació Municipal i continuarem aplicant les mesures de 

transparència. Pel que fa a la promoció econòmica, amb regidors delegats, 

dependrà directament d’alcaldia. 

Tenim un programa que voldrem compartir amb tothom a través del Pla 

d’Actuació Municipal. Amb mesures vinculades als grans reptes que té el nostre 

municipi: un pla d’acció social que freni l’exclusió social. El suport a la gent gran, 

especialment la que té situacions de dependència. Les polítiques d’igualtat. Les 

polítiques d’habitatge. Potenciar les activitats dels joves i la seva formació. Els 

suport a la comunitat educativa del Masnou i la pràctica esportiva. Millorar la 

convivència en l’espai públic amb els animals domèstics. Continuar amb la 

promoció de l’emprenedoria amb la Casa del Marquès, amb especial atenció als 

joves emprenedors. El suport al comerç de proximitat. La promoció turística del 

municipi a partir de la nova oficina de turisme. El foment de l’ocupació i la 

formació com a eix fonamental de l’acció de govern. L’impuls a la modernització i 

a l’administració electrònica. L’oficina de contractació i compres. Posar en valor 

els empleats públics d’aquest ajuntament. Les millores en la comunicació. Els 

equipaments de proximitat. Potenciar els equipaments culturals, la recuperació 

del Teatre del Casino, continuar amb la programació cultural i  la recuperació del 

patrimoni amb el Masnou Terra de Mar. Un pla d’estalvi energètic. La 

peatonalització de carrers i millores en l’aparcament. La millora de l’espai públic 

amb un pla de xoc respecte les voreres i les carrers. La neteja i el manteniment. I 

un pla d’inversions que voldrem compartir amb els màxim de grups municipals 

possibles. 

Vull recordar avui a tots els que han estat regidors d’ERC en aquest consistori des 

de 1979 fins ara, i molt especialment a l’amic Joan Fàbregas que sempre, en els 

moments difícils, vaig tenir al meu costat. Però també records i memòria per 

aquells més oblidats. La gent d’Esquerra que va portar la República l’any 1931. A 

tots, el nostre record i homenatge. Recuperem un llegat històric, l’Esquerra 



retorna a l’alcaldia del Masnou. A tots ells: a l’alcalde exiliat Tomàs Ferrer, a tots 

els repressaliats per la llibertat.  

Voldria recordar unes paraules del ple celebrat en aquesta sala després d’haver 

proclamat la República l’abril de 1931 pel regidor republicà més votat Jaume 

Itxart, diu el llibre d’actes: “ Amb unes paraules sentides i vibrants dient-los que 

en aquells moments tenia una gran satisfacció per la cordialitat en que es 

portaven tots els presents, cordialitat que desitjava que s’allargués per treballar 

pel bé del poble i a favor de la República”.Cordialitat i República. Cordialitat amb 

els grups municipals i entre els veïns i veïnes del Masnou. I República, la República 

Catalana que vindrà com a símbol de llibertat. La República de les dones i els 

homes lliures basada en els valors de la llibertat, la igualtat i la fraternitat.  

I permeteu-me que, personalment, us manifesti que m’honora reprendre el fil de 

la història i esdevenir el 63è alcalde del Masnou. 

Després de 35 de militància política en l’esquerra independentista, de moments 

bons i moments difícils, d’haver conegut el cel i l’infern, d’haver exercit moltes 

responsabilitats avui exerceixo la més important de totes: la d’alcalde del 

Masnou. El poble on he nascut. El poble dels més avantpassats, de la meva família 

i els meus fills.  El poble que construïm dia i a dia i per al qual volem un futur 

millor. I un país que és aquell com deia Josep Pla:  “El meu país és aquell on, quan 

dic “Bon Dia” em responen: “Sí, sembla que fa bon dia”. 

Tinc un compromís com alcalde amb el Masnou. Un compromís que és col·lectiu. 

Un compromís que es basarà en la dedicació i la responsabilitat. Puc aportar la 

meva experiència institucional, el coneixement del municipi i la feina feta al llarg 

d’aquests anys. Exerciré aquest càrrec amb rigor i responsabilitat. Diàleg i 

proximitat i sobretot treball. Treballar per millorar el present posant la mirada en 

el futur: un Masnou més cohesionat i més just, que combini identitat amb 

modernitat, un Masnou amb qualitat de vida que ens faci sentir orgullosos a tots 

plegats de compartir el fet que tots som veïns i veïnes, que tots som ciutadans i 

ciutadanes. 

Gràcies a tots els que heu seguit aquest ple. Gràcies a tots els regidors i regidores 

d’aquest consistori. Fem-nos dignes tots plegats de la voluntat popular que 

representem. 

Jaume Oliveras i Maristany 


