
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.
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Compromesos al màxim amb 
masnovins i masnovines
No sabem en quin moment del 
confinament ens trobarem quan es 
publiqui aquest escrit. Tot apunta que 
anem remuntant la crisi sanitària, però 
alhora ja es fa evident una altra crisi: 
l’econòmica i social, generada per la 
primera. En la meva doble vessant 
de regidora de Salut Comunitària i 

d’Acció Social, de manera coordinada 
amb tot l’Equip de Govern, treballem 
per fer front a ambdues situacions.

Des del primer moment, amb 
l’acompanyament dels professionals 
sanitaris de la Taula de Salut 
Comunitària, i en contacte constant 
amb les àrees bàsiques de salut 
i amb totes les residències, hem 
anat prenent decisions relatives 
al confinament, sempre urgents i 
d’acord amb la situació ràpidament 
canviant, però alhora prudents i 
seguint les recomanacions de les 
autoritats sanitàries. També estem 
fent tot el que està al nostre abast 
per proporcionar material sanitari als 
treballadors i treballadores essencials, 

tant del mateix Ajuntament com de 
l’àmbit sociosanitari. Tot per evitar 
la ràpida propagació d’un virus que, 
malauradament, al Masnou també 
s’ha endut vides: el nostre condol i 
l’abraçada més gran per a familiars i 
amistats.

Des de l’òptica social, la nostra 
principal missió està sent protegir les 
persones més vulnerables: hem reforçat 
especialment l’atenció a la gent gran, 
col·lectiu amb el risc més elevat de 
contagi, amb prop de mil trucades 
de seguiment, i estem atenent les 30 
persones que han demanat suport per 
part de voluntariat, que les ajuda a fer 
la compra o passejar els animals de 
companyia, o en algun cas els presta 

atenció telefònica. També hem vetllat 
perquè cap infant no es quedi sense 
menjar per motiu d’aquesta crisi, 
coordinant el lliurament de gairebé 300 
targetes moneder a domicili, a través del 
voluntariat de protecció civil. El reforç de 
les línies d’atenció a dones en situació 
de violència domèstica i l’habilitació 
del nou pavelló per a l’acollida de 70 
persones sense llar, coordinat amb el 
Consell Comarcal i gestionat per la Creu 
Roja, posen també en relleu que des 
d’ERC-AM treballem per a les persones. 
Vull agrair les donacions rebudes i 
aplaudir la tasca imprescindible de 
treballadors i treballadores municipals, 
del voluntariat, i del personal sanitari i 
sociosanitari.

Aplaudiments, records i abraçades
Un sistema sanitari malmès i limitat per 
les contínues retallades ha donat una 
resposta excel·lent gràcies a l’esforç de 
totes les persones que formen part de 
la seva estructura, des de metgesses 
)ns a infermers, des de conductores 
d’ambulància )ns a personal administratiu 
i de neteja. 

Un sistema econòmic basat en la 
meritocràcia i en la jerarquia, on les 
persones més ben pagades són les 
que es troben a la cúspide i les més 
desfavorides són les que conformen la 

base mal retribuïda, però ha estat aquesta 
darrera la que ha permès a la ciutadania 
suportar el con)nament decretat pel 
Govern d’Espanya gràcies al sacri)cat 
treball d’administratives, reposadores, 
transportistes, botigueres i tota la resta 
de persones que realitzen les tasques 
que s’han mostrat totalment bàsiques i 
insubstituïbles. 

Un sistema social en què l’exèrcit no 
sempre ha estat ben acceptat, però que 
ha descobert que l’especialitat d’unitats 
com l’UME ha permès la construcció 
ràpida d’hospitals, la prestació de 
serveis de desinfecció i el suport a les 
administracions que no arribaven; un 
esforç compartit per la resta de cossos 
policials que no han dubtat a solidaritzar-
se mútuament davant la pandèmia, sense 
caure en con/ictes de rang, estructura, cos 
ni comandament. 

Una estructura política basada en 
la descentralització territorial i en la 
responsabilitat autonòmica que ha 
saltat esmicolada per la di)cultat de 
gestionar un mateix problema des de 
diferents punts de vista i que demostra 
que hi ha decisions que sempre es millor 
prendre-les unides i no pas des de visions 
individuals esbiaixades. Sort hem tingut 
dels ajuntaments, els germans pobres, 
que han estat capaços de substituir 
la inacció autonòmica i afrontar amb 
valentia les demandes de la ciutadania. 

Un fort aplaudiment a totes les persones 
que han col·laborat i col·laboren per 
ajudar els altres, a les que estan a primera 
línia de risc, a les que en jornades 
inesgotables ho donen tot, a les que 
treballen en positiu, a les que resten 
con)nades a casa, a les autònomes que 
no poden treballar, als empresaris que 

han hagut de tancar i especialment als 
que no podran obrir, a totes les famílies 
que estan patint d’una manera o altra, 
a les persones que donen suport als 
que prenen decisions, a les que aporten 
idees per millorar, a les que escolten els 
que pensen diferent per poder superar 
aquesta greu crisi. 

Gràcies a tothom per demostrar el que és 
realment important. 

Un gran record per a totes les persones 
que han mort, als familiars que han 
perdut un ésser estimat, als que no han 
pogut acomiadar-lo, als que són a les 
UCIs esperant restablir-se, als que són ja a 
planta, als que emmalaltirem. 

Una forta abraçada i la nostra solidaritat 
amb totes elles i el nostre compromís de 
no oblidar-les mai. 

La millor vacuna és la justícia social

Veïns i veïnes, aquests dies, més 
que mai, cal posar la vida al centre i 
cuidar-nos els uns als altres. Volem 
començar enviant una forta abraçada 
a totes aquelles persones que, a causa 
de la COVID-19, heu perdut un ésser 
estimat, a aquelles que esteu patint la 
malaltia i també al conjunt de veïns i 

veïnes que patim amb certa angoixa la 
incertesa del moment, especialment 
als infants i a la gent gran. De forma 
molt especial volem agrair a totes 
les persones que us hi esteu deixant 
la pell als hospitals, al personal de 
neteja, a les persones que teniu cura 
de la gent gran, o a aquelles que cada 
dia arrisqueu la salut per atendre’ns 
a les botigues d’alimentació. A totes 
vosaltres, moltes gràcies, esteu 
demostrant que sou imprescindibles.

Des de Fem Masnou estem treballant 
per trobar respostes polítiques que 
estiguin a l’altura de l’esforç col·lectiu 
que el conjunt de la ciutadania estem 
realitzant en aquests moments tan 
complicats. Hem habilitat un espai 

a la nostra pàgina web per poder 
informar amb transparència de les 
nostres propostes i gestions: www.
femmasnou.cat/covid-19. En aquest 
espai podreu trobar un document 
enviat a la resta de grups municipals 
en el qual els proposem tres acords 
de poble: un paquet de mesures 
socials, econòmiques i sanitàries; 
nous pressupostos de consens, i una 
rebaixa de sous de la classe política. 

Per part nostra, hem anunciat que 
destinarem tots els diners que han rebut 
les nostres regidores i el nostre regidor 
el mes de març (2.109,91 €) a projectes 
locals que lluiten contra la COVID-19 i 
ja hem renunciat a totes les dietes dels 
mesos d’abril i maig, i hem reclamat 

que l’Ajuntament posi aquests recursos 
a disposició de persones afectades per 
l’impacte social i econòmic derivat de la 
COVID-19. La situació és excepcional i 
els primers que ens hem d’estrènyer 
el cinturó som les organitzacions 
polítiques. 

Des del nostre punt de vista, la crítica 
situació que vivim ha posat de manifest 
que la millor vacuna és la justícia 
social, i que els bene)cis d’uns quants 
no poden tornar a passar per sobre de 
l’interès de la majoria. Acabem posant-
nos, com sempre, a la vostra disposició 
(femmasnou@elmasnou.cat // 622 083 
209) per a qualsevol cosa en la qual 
creieu que us podem ajudar. Entre tots i 
totes, ens en sortirem!
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Colpits emocionalment encara per 

aquesta emergència sanitària, és un 

d’aquells moments en què escriure 

l’article mensual té una rellevància 

comunitària i en el qual volem fer palès 

l’agraïment enorme vers tota la 

ciutadania, especialment a totes i tots 

els professionals sanitaris, així com als 

qui treballen en els serveis essencials.

#IniciativesSolidàries

És potser en aquests moments quan

apareix el millor de tothom, amb

iniciatives de voluntariat com ara Xarxa 
de Suport Mutu, #CadaCasaÉsUnMón 
(de suport psicològic) o Papallones 
Solidàries (de confecció de mascaretes), 
que complementen la tasca ingent dels 
treballadors municipals, tot vetllant 
especialment per les persones més 
vulnerables del nostre poble.

#Mascaretes

Res del que puguem fer no està a 
l’altura dels sacrificis de bona part del 
nostre poble. Hi ha moltes maneres 
de col·laborar i nosaltres hem decidit 
dedicar part del sou a una primera 
compra de 1.100 mascaretes, 
per repartir-les properament com 
a element de protecció. El seu 
ús evidencia la reducció de la 
transmissió del SARS-Cov-2 quan 
s’acompanya d’estrictes mesures 
d’higiene i distància social. 

#Futur
Ens haurem d’emplaçar a reeixir plegats, 
adoptant amb visió conciliadora, 
però ferma i exigent, mesures de 
reactivació socioeconòmica amb un 
nou pressupost municipal. Proposem 
crear un fons públic local que ens 
permeti desenvolupar l’economia: a) 
impulsant un pla de contingència social 
vers les persones més vulnerables; b) 
recuperant el teixit productiu, laboral i 
empresarial. En totes aquestes mesures 
estarem al costat del Govern municipal, 
reclamant a l’Estat que es /exibilitzi 
l’endeutament i s’incrementi l’autonomia 
local. Amb el benentès que és 
l’Administració municipal, la més propera, 
coneixedora i sensible de les necessitats 
de les persones. Perquè totes elles 
són el centre de les nostres actuacions, 
haurem d’actuar conjuntament amb 
corresponsabilitat política: diàleg 
permanent, coordinació, cooperació i 

defugint confrontacions estèrils. Si en 

som capaços com a poble, de ben segur 

que la crisi l’haurem aprofitat per 

guanyar solucions col·laboratives.

#Acompanyament

Per acabar, el nostre més sincer condol 

a qui ha perdut els seus éssers estimats; 

així com també volem transmetre tot 

l’escalf i empatia als qui pateixen la 

COVID-19. 

#RetemComptesAlaCiutadania

Esperem els vostres comentaris a través 

dels nostres canals: 

Whatsapp 632 488 654 

Facebook/Instagram/Telegram/

Twitter: juntsxcatmasnou 

Canal de Youtube 

Adreça electrònica: jxcatmasnou@

elmasnou.cat

Frans Avilés
Portaveu del Grup 

Municipal de Cs

Grup Municipal 

de la CUP 

el Masnou-Alternativa 

Municipalista

Una emergencia nacional, una 
respuesta municipal

Quiero empezar dando el pésame a 
las familias y allegados de los 18.056 
fallecidos contabilizados que, por 
desgracia, serán más cuando se 
publique este artículo. Lamento mucho 
las pérdidas, así como la crueldad que 

signi)ca para las familias no haberse 
podido despedir de sus seres queridos 
como hubieran merecido. Descansen 
en paz.

A nadie se le escapa que, tras la crisis 
sanitaria, asoma una crisis económica 
sin precedentes que, lamentablemente, 
la sufrirán, en mayor medida, las clases 
desfavorecidas y las medias. Mientras las 
autoridades sanitarias supramunicipales 
deben lograr aplanar el número de 
contagios, los ayuntamientos debemos 
centrarnos en dar soluciones, con 
mayor o menor acierto, a las difíciles 
situaciones con las que se van a 
encontrar nuestros vecinos. 

Si bien desde el Gobierno central se 
han adoptado una serie de medidas 
para paliar los efectos negativos 

de la paralización de la económica, 
será crucial la respuesta que desde 
los Ayuntamientos podamos 
ofrecer a nuestros vecinos. Ninguna 
administración conoce mejor a los 
ciudadanos.    

Aún tenemos demasiado reciente el 
recuerdo de los estragos que provocó 
la anterior crisis económica pero, 
afortunadamente, durante estos años 
hemos podido tejer una red social para 
intentar evitar la caída al vacío que una 
crisis económica de envergadura puede 
provocar en un número importante de 
vecinos. Y en eso estamos trabajando 
tods los grupos. 

Desde Cs hemos tendido la mano 
al gobierno municipal para intentar 
que, entre todos, el Ayuntamiento 

dé una respuesta a la altura de las 
circunstancias. Puedo a)rmar con 
orgullo que nuestro Ayuntamiento está 
adoptando una serie de decisiones 
acertadas que seguro son objeto de 
explicación en este Masnou Viu, con 
el )n de que ninguno de nuestros 
ciudadanos se quede atrás. Aún queda 
mucho trabajo por hacer; por eso 
rea)rmamos nuestro compromiso con 
los ciudadanos y les garantizamos que 
vamos a seguir trabajando junto al 
gobierno municipal para no olvidar a 
nadie. Ahora más que nunca, ¡la unión 
hace la fuerza!

Por último, quiero agradecer a los 
ciudadanos el enorme esfuerzo que 
están haciendo para cumplir las 
medidas de con)namiento. Un día más 
es un día menos.

Una crisi que ja existia
La greu crisi sanitària que patim les 
darreres setmanes ha provocat que 
acabés d’esclatar una crisi econòmica 
que s’estava incubant feia temps. 
Ja teníem una crisi de precarietat 
generalitzada, de pèrdua de drets de 
les treballadores i de privatització dels 
serveis públics. No oblidem tampoc que 
al mercat de l’habitatge estem amb una 
autèntica guerra del capital contra el 
poble. El dret al lucre per davant del dret 
a un habitatge digne. En aquest sentit, 
els ajuts que s’han anunciat són només 
engrunes que no discuteixen el lucre 
dels grans empresaris immobiliaris. 

Mesures desenfocades i mesures que 
fa temps que podrien existir
Al Masnou, l’Equip de Govern proposa 
de rebaixar l’IBI als propietaris només 
per ajornar algun pagament del 
lloguer. Com sempre passa en les crisis 
capitalistes, el bene)ci s’extreu de les 
persones socialment més vulnerables. 
És inadmissible. Només entendríem 
una rebaixa de l’IBI si hi ha condonació 
de deute pel mig, mai un ajornament. 
Pa per a avui, fam per a demà, i lucre 
incessant dels propietaris immobiliaris. 
Economia totalment improductiva. 
Quan acabarem aquest sense sentit?

D’altra banda, vam aconseguir, després 
de pressionar l’Equip de Govern, una 
d’aquelles engrunes que el capital de 
tant en tant permet: habilitar el nou 

poliesportiu per acollir gent sense llar 
del baix Maresme. És la demostració 
que proporcionar un recurs permanent 
és únicament una qüestió de prioritats 
polítiques dels que governen. 
«Felicitem-nos» per aquestes engrunes, 
si és que, en realitat, ens hem de felicitar 
de res.

El diner mana
Els ERTO sufragats per la Seguretat 
Social no són una solució per a totes 
aquelles que no poden treballar 
durant la crisi sanitària. Permeten 
que les empreses privatitzin bene)cis 
i socialitzin les pèrdues. Han fet 
recaure tot el pes de les condicions de 
con)nament sobre les treballadores 
més precaritzades per mantenir la 
plusvàlua de la gran patronal hispànica. 

Quan trigarem a sentir a dir que «s’ha 
d’aprimar l’Administració» per alleugerir 
el deute? Els governs reclamaran els 
diners que van donar als bancs ara fa 
uns anys?

Organitzem la lluita per al que vindrà
I al poble del Masnou li diem que 
cal canviar la por individualitzada 
i permanent per una idea d’esforç 
col·lectiu, coordinació i solidaritat 
dins una lluita comuna. Quan tornem 
a sortir al carrer, quan tornem a 
recuperar espais de socialització, sense 
restriccions, recordem aleshores de 
lluitar perquè els governs utilitzin 
el seu poder per canalitzar recursos 
del sector privat cap a les direccions 
socialment necessàries. Organitzem-
nos i lluitem juntes.
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