
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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Mirada cap a la reactivació econòmica i 
social del Masnou

El mes de març del 2020 serà recordat 
per la severitat d’una crisi sanitària sense 
precedents que ha colpejat i trastornat, 
en major o menor mesura, el nostre dia a 
dia. Una crisi sanitària que ha deixat greus 
conseqüències personals, econòmiques, 
socials i laborals en moltes llars del nostre 
municipi.

Els dies immediatament posteriors al 
Decret d’alarma calia donar respostes 
urgents a les noves situacions que 
s’anaven produint, i la reacció de 
l’Equip de Govern d’ERC-AM no es va fer 
esperar, amb la posada en marxa d’un 
conjunt de setanta mesures. Un cop 
passat el sotrac inicial, toca reflexionar, 
detectar, identificar i posar solucions als 
desequilibris i les problemàtiques que la 
crisi sanitària ha fet aflorar, i cal treballar 
per la reactivació socioeconòmica del 
nostre municipi. 

Al Ple del mes d’abril es va aprovar per 
majoria el Decàleg per a la recuperació 
dels municipis de Catalunya elaborat 
per l’ACM i el FMC, i d’aquest acord es 
desprèn, d’una banda, la necessitat 
d’adaptar l’acció de govern a la realitat 
actual i, per tant, de complir el Pla 
d’actuació municipal del mandat 

2019-2023; i de l’altra, neix la proposta 
de Decàleg per a la governabilitat que 
l’Equip de Govern ERC-AM ha presentat 
als grups de l’oposició amb l’objectiu 
d’assolir un acord global i unànime 
per encarar de forma conjunta la crisi 
sanitària i la reactivació econòmica i 
social del nostre municipi. I alhora que 
hem estès la mà als grups de l’oposició, i 
també hem obert un procés participatiu 
per debatre’l, a través dels òrgans de 
participació municipals, altres grups 
de debat, entitats i la ciutadania no 
organitzada, mitjançant un canal 
d’aportacions en línia. 

L’atenció als col·lectius més vulnerables 
i la reactivació de l’economia prenen 
una importància cabdal i són uns dels 
pilars sobre els quals s’assenten els deus 
eixos del Decàleg, on s’incorpora una 
visió integral i local de les polítiques 

de promoció de la salut comunitària, 
amb nous serveis i més recursos per 
a les contingències socials, impulsant 
polítiques per a l’habitatge digne, 
creant mecanismes de suport, formació 
i col·laboració amb el teixit productiu, 
apostant per més formació i més 
educació, amb suport a la cultura, 
l’esport i el teixit associatiu, entre 
d’altres... 

Però no podem deixar de mirar aquest 
futur amb certa tristor i lamentant 
profundament les vides que ens han 
deixat, i des d’aquí volem expressar el 
nostre més sentit condol als familiars 
i amics dels masnovins i masnovines 
que ja no estan entre nosaltres, i a 
ells dedicarem tots els esforços, per 
sortint-ne reforçats i treballar per un nou 
Masnou millor.

L’essència del que realment és 
important

Aquests dies he re*exionat sobre 
els darrers moments viscuts. M’he 
aturat a pensar en tot el que he 
vist i escoltat. Una de les coses 
que m’han quedat gravades a 
la ment i al cor és, parafrasejant 
el Victor Küppers, saber que “el 
més important de la vida és que 
el més important sigui el més 
important”.

Sí, sí, ho han llegit bé. Si s’analitza 
una mica la frase i t’atures a pensar-
hi, té molt, no, més ben dit, té tot el 
signi+cat.

Ens emmirallem en altres cultures, 
societats i evolucions per créixer. 
Volem fer el que fa l’altre, pensem 
que això també es un copia i 
enganxa. Compte que també pots 
retallar…

Deixeu-m’he dir que aquest cop 
ningú no havia tret una bola 
predictiva ni cap vareta màgica de 
solucions. Avui, estem aprenent 
cada dia i tots els avenços que fem 
són, en part, una petita aventura. 
Les persones tornen a brillar, l’ésser 
humà es torna a sentir útil i amb 

valor, ha ressorgit el sentiment de 
pertinença col·lectiva, la solidaritat 
entre totes, en la plena igualtat.

És per això que us vull fer una breu 
re*exió. Ens hem trobat en mans 
dels serveis bàsics essencials i 
majoritàriament públics. Ens hem 
trobat en mans de serveis públics 
de qualitat i per a tothom, malgrat 
les retallades econòmiques, la fuga 
de personal quali+cat, la precarietat 
laboral i la manca d’empatia.
Així doncs, no podrà ningú dir-nos 
que les i els treballadors públics no 
hem fet res per pal·liar i ajudar en 
les conseqüències devastadores 
d’aquesta pandèmia. Moltes i 
molts ens hi hem deixat la pell i les 

mans, mentre el tren de la vida se li 
escapava a més d’una persona. 

Per favor, quan tot això acabi, 
gravem totes i tots a les nostres 
ments i pells que el col·lectiu 
és important i el que més farà 
per a tothom. Deixem-nos de 
separatismes, parlem ja “de l’avui 
per a tu i demà per a mi”. És la suma 
d’aquests petits detalls, les petites 
coses, que sempre farà que “el 
més important de la vida és que 
el més important sigui el més 
important”.

Per la teva salut, per la de tots, per la 
nostra salut i el nostre planeta.

Cuida’m i cuida’t!

Un pla sense rumb

Ara que estem començant a sortir al carrer, 
a retrobar-nos amb els nostres familiars i 
amics, a normalitzar mínimament les nostres 
vides, ens adonem que, de l’emergència 
sanitària generada per la COVID-19, hem 
passat a l’emergència social, amb les cues 
de persones demanant menjar com a 
símptoma de la greu situació que tot just 
acaba de començar. El Masnou no escapa 

a aquesta situació i les dades parlen per si 
soles. Serveis Socials ha obert 130 nous 
expedients, Creu Roja ha hagut de reforçar 
el dispositiu del Centre d’Aliments de La 
Sitja amb el repartiment de 100 targetes 
precarregades, Càritas ajuda setmanalment 
desenes de famílies en l’adquisició 
d’aliments o en el pagament del lloguer, i 
la Xarxa Popular d’Aliments abasteix més 
d’un centenar de persones del poble.

En aquest context, és prioritari que els 
ajuntaments, coneixedors directes de les 
necessitats dels seus ciutadans, elaborin 
plans locals de reactivació social i 
econòmica. En un terreny desconegut com 
en el que estem entrant, estem d’acord 
que ens cal un pla, un mapa, però també 
ens cal una brúixola per saber cap a on 
volem anar.  Aquesta brúixola hauria de ser 

la ciutadania, que coneix millor que ningú 

les necessitats del poble. Vam plantejar, 
conjuntament amb la gran majoria de 
grups del Ple, una proposta per aconseguir 

que el Pla de reactivació econòmica i social 

impulsat pel Govern comptés amb una 
àmplia participació ciutadana, a partir de 

deu taules sectorials i d’un Ple extraordinari 
on es pogués debatre en profunditat. 
Lamentablement, el Govern d’Esquerra 
Republicana no escolta gaire ni 
l’oposició ni la ciutadania i pretén aprovar 
un pla tan complex com aquest en un mes i 

sense pràcticament participació ciutadana.

Des de Fem Masnou pensem que el Govern 

municipal encara és a temps de recti+car, 

adoptant mesures que abracin el treball 
comunitari i la justícia social. En aquest 

camí, sempre ens trobaran disposats a 
col·laborar.

ERC, PSC i Ciutadans bloquegen una 
rebaixa de sous de la classe política
Des que Jaume Oliveras va entrar al Govern 
municipal, l’any 2011, la factura de la 
classe política masnovina no ha fet més 
que pujar. El Govern del Masnou actual 
té deu persones d’Esquerra Republicana 
dedicades professionalment a la política, 
xifra que contrasta amb les cinc que tenia 
tot el Govern 2007-2011. El nostre grup va 
presentar al Ple una proposta per rebaixar, 
temporalment, els sous i les dietes de la 
classe política masnovina mentre duri la 
crisi social i sanitària, però el Govern va 
trobar suport en el PSC i Ciutadans per 
bloquejar la proposta. Un govern sense 
rumb clar, però amb les butxaques plenes.  
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Meritxell Blanch
Regidora  

del Grup Municipal 

de  JxCAT - Units

Desitgem que estigueu bé i que de nou 
puguem gaudir d’aquells espais que 
facilitin la retrobada, tot mantenint 
les mesures preventives per al bé de 
tothom. I us citem a l’acte d’homenatge 
i record per a totes les víctimes de la 
COVID-19 (11/7/20). DEP.

#Consens
La crisi ens sacseja de nou. És una altra 
oportunitat de canvi per enfortir la 

política al servei de les persones. 
D’entrada, s’han esmerçat esforços 
prenent mesures d’emergència per 
tal que les persones més vulnerables 
quedessin ateses. Però la feina ingent 
ha de continuar, reactivant l’activitat i 
rede+nint el futur. Caldrà diàleg, entesa 
i capacitat d’escolta. Un futur que 
es dibuixa a partir d’un context que 
requereix solucions excepcionals en 
la presa de decisions que fugin de 
visions partidistes.

Per això, el 13 de maig vam enviar un 
document de 25 pàgines, Proposta per 

a un ampli consens a la vila, en què, 
entre altres coses, proposàvem una 
taula de diàleg en la qual participés 
una representació àmplia dels diversos 
actors econòmics, socials i polítics. 
Aquesta demanda va ser rebutjada en 
el darrer Ple ordinari de maig, perquè 
justament el Govern se la va fer seva, 

anul·lant la nostra moció i apropiant-
se-la com a iniciativa pròpia. Tanmateix, 
ara és l’hora de la unitat, l’entesa com 
a instrument per arribar a un acord 
ampli per al bé comú.

#Reactivació
Pensàvem que el consens col·lectiu 
afavoriria un pla de reactivació 
econòmica i social, coherent i concret, 
que prioritzés les mesures post-COVID. 
En aquest escenari, pensàvem que tots 
els partits oferirien les seves propostes i 
que es debatrien en un espai participatiu 
més enllà de la política. I amb aquest 
anhel vam oferir les nostres propostes 
en el document esmentat. Al cap de 
15 dies teníem la resposta del Govern 
amb un pla titulat Al Masnou, vencem 

la COVID-19. Tots els partits menys 
ERC i PSC vam demanar un procés 
de participació diferent, que tingués 
l’esperit de la taula de diàleg. Què 

us penseu que va passar? Sí, va ser 
rebutjat de nou. Nosaltres, el 3 de juny, 
vam efectuar esmenes al document 
i veurem si ara la postura del Govern 
canvia. Per què no es pot assumir el 
risc de concretar accions que no siguin 
pròpies del Govern en un context de 
crisi? No podem valorar la governança 
compartida i arribar a solucions 
multilaterals de manera consensuada?

#RetemComptesAlaCiutadania
Esperem els vostres comentaris a través 
dels nostres canals: 
Whatsapp 632·488·654 
FB/IG/Twitter: juntsxcatmasnou 
Adreça electrònica: jxcatmasnou@
elmasnou.cat
+info: unitspelmasnou.cat

Frans Avilés
Portaveu del Grup 

Municipal de Cs

Grup Municipal 

de la CUP 

el Masnou-Alternativa 

Municipalista

Cuando tener razón no te gusta

En mi escrito publicado en el Masnou 
Viu de febrero de 2020 (página 27 
http://elmasnou.cat/media/repository/
masnou_viu_revista/masnou_viu_118_
febrer_2020_ok.pdf ) lanzaba las 
siguientes preguntas:

“¿Qué más tiene que pasar para que la 
Direcció General d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència entienda que Masnou NO 
puede seguir acogiendo a tantos “menas”? 
Que esperan, ¿lamentar una desgracia 
mayor? 

¿A qué espera nuestro alcalde para exigir 
al conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, 

el Sr. Chakir El Homrani, que es de su mismo 

partido, que cumpla con sus propias 

directivas y reduzca a la mitad el número de 

menores tutelados en el albergue?

¿Cree el gobierno de Masnou que 
mirando a otro lado, los problemas se 
solucionarán solos?”

Lamentablemente ahora ya sabemos 
qué más tenía que pasar, incluso la 
cifra de lo que ha pasado: 70 delitos 
cometidos por exmenas en Masnou 
en los últimos tres meses (casi a uno 
diario); grupos altamente violentos 
que atemorizan a nuestros vecinos 
y se ríen de nuestra policía local y 
mossos; y, sobretodo, gran sensación 
de inseguridad e impotencia por buena 
parte de nuestros vecinos, que no 
tienen por qué sufrirlas.

Pues bien, ahora sí que el Gobierno 
municipal habla de desmantelar el 
centro de menas que hay en el antiguo 
albergue. Buena decisión, aunque llega 
tarde, muy tarde. 

Está claro que el centro de menas ha sido 
un fracaso. ¿Qué clase de contenidos se les 
enseña a los menores que cuando llegan 
a la mayoría de edad, muchos se dedican 
a delinquir y atemorizar a los vecinos que 
los han acogido?  ¿Les han enseñado 
los valores de nuestra democracia? ¿Les 
han enseñado que en España hombres 
y mujeres son iguales? Me temo que 
simplemente les han entretenido 
esperando a que llegaran a la mayoría de 
edad para deshacerse de ellos. 
Algunos ya advertimos desde el inicio lo 
inapropiado de acogerlos de esta forma, 
aunque, lejos de hacernos caso, nos 
tildaron de racistas. A mí me dan igual 
estas críticas gratuitas (van incluidas 

con el sueldo), pero ahora pienso en 
todos aquellos vecinos que también lo 
advirtieron y que lo único que recibieron 
fueron insultos y desprecio. Recuerdo la 
manifestación pací+ca y espontánea en 
la que muchos vecinos se concentraron 
a las puertas del Ayuntamiento y del 
Albergue para exigir seguridad, y como 
la respuesta del Gobierno fue criticarlos 
por considerarlos racistas e iniciar 
acciones judiciales contra alguno de 
los manifestantes. Y veo a diario como 
se ataca a ciudadanos en las redes 
sociales cuando se mani+estan en 
contra de seguir permitiendo que los 
menas y exmenas campen a sus anchas 
por el pueblo cometiendo delitos. A 
todos ellos, el Gobierno municipal les 
debe una disculpa, una gran y sincera 
disculpa, aunque lamentablemente, no se 
producirá, porque hacerlo, sería reconocer 
un grave error.

Tanquem la paradeta? Col·lectivitzem!
Tancar la paradeta. Això és el que 
han hagut de fer moltes empreses i 
autònomes per l’enèsima crisi econòmica. 
El drama és majúscul i l’impacte a les 
famílies de la classe treballadora encara 
està per veure, però s’augura una crisi 
sense precedents que només la solidaritat 
de classe ens ajudarà a frenar.

Fa pocs dies va saltar la notícia del 
tancament de la planta de NISSAN a la 
Zona Franca. Un exemple més que la 

crisi ja l’estem pagant les treballadores. 
Quan les coses van mal dades, les grans 
companyies deslocalitzen, marxen 
del territori, després d’haver rebut 
quantitats ingents de diners públics. El 
capitalisme, sistemàticament, privatitza 
els bene+cis i socialitza les pèrdues cap a 
les treballadores i l’erari públic.

Cal tornar a proposar mesures 
econòmiques des d’una perspectiva 
social i solidària, i en clau 
transformadora. 

1)  Cal avançar cap a formes de propietat 
no privada: comunal, cooperativa i 
municipal.

2)  Cal desenvolupar processos productius 
que no siguin explotadors, patriarcals ni 
espoliadors de la natura.

3)  Cal establir mecanismes de 
redistribució basats en el dret a una 
vida plena.

4)  Cal establir mecanismes de presa de 
decisions democràtics, no jeràrquics ni 
despòtics.

5)  Cal implementar i reconstruir un 
sistema de valors implicats en aquest 
procés de transformació.

I tot això, a parer nostre, des d’una 
perspectiva socialista (digueu-li 
llibertària, humanista, social...) que ha 
de tenir en compte que per a aquesta 
transformació cal: 
 
1)  la propietat social dels mitjans de 

producció (que el poble controli i 
mani sobre la producció),

2)  la producció organitzada per 
les treballadores (que les 
treballadores s’impliquin i 
s’organitzin),

3)  la satisfacció de les necessitats i els 
objectius socials (la vida per davant 
del capital, dels diners).

Així doncs, l’expropiació o nacionalització 
de la NISSAN, com també la de molts altres 
sectors estratègics o no, seria un gran 
avenç justament en el camí de canviar 
maneres de fer i funcionar. Nacionalitzar-
la i a continuació que la gestionés una 
assemblea de treballadors i treballadores, 
no gestors liberals de l’Administració.

#RecuperemSobiranies 
#QueNoEnsRobinLaVida 
#LaVidaAbansQueElCapital

Podeu consultar el text sencer al blog de la 
CUP El Masnou: www.formiga.cat

Twitter: @cupmasnou
Facebook: @cupmasnou
Instagram: @cupmasnou
Telegram: t.me/cupmasnou
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