
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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Si bé l’estat d’alarma va provocar un 
descens dels fets delictius, la "nalització 
i la sortida de nou al carrer van ocasionar 
una primera punta de fets delictius 
a "nals d’abril i principis de maig, i la 
segona onada, la segona quinzena 
d’agost. Fruit del treball intensiu 
dut a terme per la Policia Local, amb 
coordinació amb els Mossos d’Esquadra, 
es va revertint la situació. 

Som conscients que hi ha certs delictes 
que provoquen més alarma social, 
com ara els que atempten contra el 
patrimoni: robatoris a domicili, robatoris 
violents, ocupacions..., i és justament 
contra aquests que hi esmercem més 

esforços. La recopilació i el tractament 

de dades, la investigació dels fets i 

el coneixement del territori que té la 

nostra Policia Local determinen que 

es puguin dur a terme dispositius 

especí"cs que incideixen en el grau de 

resolució de l’activitat delictiva: més 

presència uniformada, patrullatge pel 

carrer, serveis de paisà, coordinació 

amb Mossos d’Esquadra... Recentment 

hem creat una taula de treball amb els 

representants de les associacions de 

veïns i veïnes, amb qui es treballaran 

els aspectes concrets de cada zona 

i, sens dubte, ens proporcionaran 

informació detallada per assolir millors 

plani"cacions dels serveis de seguretat i 
els serveis socials municipals.

Actuem per obtenir resultats i la prova 
és el gran nombre de detencions 
efectuades. Malgrat tot, i en molts casos, 
un cop lliurats a "scalia, són posats en 
llibertat amb càrrecs. Esperem que aviat 
la situació es reverteixi.

Des d’aquí, el meu agraïment a l’esforç 
personal de la nostra Policia Local i, és clar, 
a tots els nostres conciutadans, que ens 
ajuden, amb la seva col·laboració, a millorar 
dia a dia la nostra tasca. Nosaltres continuem 
treballant, sense baixar la guàrdia i amb 
determinació, pel seu benestar.

Què ens espera ara? 

No fa gaires dies vam llegir al diari un 
article que feia una re*exió documentada 
sobre la despesa pública en serveis socials 
feta pel Govern de Catalunya, en la qual 
es re*ectia una retallada en la despesa en 

polítiques socials d’un 8,8% entre el 2014 
i el 2018. 

Mentre a la resta de comunitats 
s’incrementava la despesa en les àrees de 
serveis socials, la Generalitat gastava els 
seus diners en altres “afers”. 

En els pressupostos aprovats el passat 
mes d’abril, ha inclòs un increment de 
3.000 milions, xifra insu"cient per arribar 
a dotar econòmicament les necessitats 
dels diferents serveis i recursos, tal com 
han manifestat diferents agents i entitats 
del sector. 

Si "ns ara era evident que existia un 
dè"cit pressupostari en els serveis a les 
persones, amb la situació actual que 
patim, en què milers de famílies estan 
afectades per ERTES o acomiadaments, 
aquesta mancança és més evident. I així 

queda re*ectit en l’Informe trimestral 
sociolaboral del Maresme 2n trimestre 
2020, on es constata una disminució 
de l’a"liació a la Seguretat Social de la 
població del Masnou de més d’un 2% 
respecte al 2019. 

Tot això afecta directament el benestar de 
les persones. 

Des del nostre Grup Municipal hem 
treballat per cercar les millors propostes 
de protecció social i recuperació 
econòmica pel nostre poble dins el marc 
del nou Pla de reactivació, que ha estat 
treballat i aprovat al passat Ple de juliol. 

A més, seguim treballant i "larem prim en 
els propers pressupostos per assegurar la 
dotació econòmica adient per respondre 
a totes les necessitats que es puguin 
presentar. 

Els nostres objectius com a socialistes són: 

1) Assegurar un ingrés mínim vital.
2)  Garantir l’habitatge digne i 

l’accessibilitat universal. 
3) Lluitar contra la precarietat laboral.
4)  Disposar de recursos su"cients per 

garantir la su"ciència alimentària, la 
igualtat d’oportunitats en l’educació  
(bretxa digital).

5)  Acompanyament i suport als col·lectius 
més vulnerables: persones amb 
discapacitat, en situació de pobresa, 
solitud i persones grans. 

Ha arribat l’hora de pensar més en 
quines polítiques necessitem i deixar 
de costat els partidismes. És el moment 
de la responsabilitat, d’aprovar uns 
pressupostos estatals centrats en les 
persones, les seves necessitats i treballar 
tots junts pel benestar comú.

Parlem de seguretat

El primer text de Fem Masnou en aquesta 
revista (juliol del 2019) acabava així: “el 
sentiment de por i inseguretat està 
present en la nostra comunitat i cal 
afrontar-ho; negar els problemes mai no 
ha estat una solució.”

També hi dèiem el següent: “A Fem Masnou 
no amagarem el cap sota l’ala com ha estat 
fent el Govern municipal, esperant que altres 
administracions resolguin els problemes del 
Masnou. Des del primer dia ens hem posat 
al servei del Govern i de la resta de grups 
municipals per buscar consensos. Consensos 
que parteixin d’una anàlisi compartida de 
la realitat i que no facin de l’adhesió a la 
figura de l’alcalde una condició per poder 
sumar-s’hi.”

Un any més tard, amb un ajuntament que 
s’ha mostrat desbordat pel problema, la 
resposta ha estat, de nou, veure l’alcalde 
en mode Sol davant el perill, sense reunir-se 
amb els grups de l’oposició i sense convocar 
la ciutadania a cap audiència pública ni 
convocar el Consell de la Vila. Vistos els 
resultats, i sense posar en dubte les capacitats 

de l’alcalde, potser la pròxima vegada millor 
comptar amb l’opinió del màxim nombre 
de persones abans de mirar de resoldre un 
problema complex en solitari com si fos el 
mascle alfa de la manada. 

Inseguretats
Com dèiem, el problema és complex i 
quan parlem de seguretat des del nostre 
grup volem fer-ho de manera integral. 
Entenem que la seguretat va més enllà 
de garantir l’ordre públic. La inseguretat 
que sentim les dones quan tornem soles 
de nit a casa, centenars de persones que 
no sabem si podrem pagar uns lloguers 
inassumibles o patir per si et puja la 
tensió i et trobes les urgències del poble 
tancades també són inseguretats que 
patim moltes persones del poble i que 
sovint no es visibilitzen prou. 

Respostes
L’Ajuntament, amb les competències que té, 
ha de donar resposta a totes les inseguretats 
de forma múltiple, amb més i millors 
serveis públics. Respecte a la seguretat 
ciutadana, el que hem proposat al Govern 
municipal és més proximitat (agents cívics, 
educadors de carrer, policia de barri), millors 
polítiques socials (ningú vivint al carrer, 
coordinació entre policia i serveis socials) i 
més transparència (audiències públiques, 
publicar dades reals de delinqüència al 
poble). 

Davant d’un repte complex, resposta 
comunitària. 

PD: Recentment ens ha deixat la Piti, una 
papallona solidària, tot vida, tot poble. 
Sempre et recordarem. 

TRIBUNA POLÍTICA

Actuem amb responsabilitat per retornar 
la seguretat a la nostra població

Aquest 2020 està sent un any complicat. 
Els efectes de la crisi de la COVID-19 
van molt més enllà de conseqüències 
sanitàries i econòmiques, i la seguretat 
ciutadana no n’està al marge. El 
comportament delictiu al nostre municipi 
ha patit dues puntes signi"catives sobre 
les quals s’ha actuat amb efectivitat. 
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Tornem de l’estiu i ve un nou curs polític, 
i també escolar, amb nous reptes i 
compromisos. La Diada, un any més, 
ens obre aquest curs, encara que serà 
un acte reduït per la COVID-19. Pau, 
amnistia i autodeterminació. No 
podran fer callar tanta dignitat.  

#VilaSegura
Ja vàrem avançar en la darrera revista 
que estàvem treballant-hi, ja que 
havíem detectat a primers de juliol 
que era una preocupació important. 
Potser no esperàvem arribar al clima 
d’inseguretat que hem viscut, però 
encara menys la gestió feta per part 
del Govern municipal. Crítica fàcil? 
No, som conscients de la di"cultat. 
Però s’ha pres un camí personalista 
i unilateral, sense comptar amb la 
col·laboració dels partits de l’oposició 
i, encara més greu: no s’ha donat veu a 
la ciutadania. Es podria haver convocat 
el Consell de la Vila, màxim òrgan de 
participació ciutadana en el qual es 
debaten els assumptes públics, i no 
es va fer. Per què aquesta actitud? 
Perquè qui dia passa any empeny. 
Potser pensareu que és per la situació 
de pandèmia, i ho podríem entendre. 

Però afrontar les situacions complexes 
no és l’especialitat de l’actual Govern, 
ni tampoc donar respostes a una 
ciutadania, que demana solucions 
i també acompanyament per part 
de l’alcalde. Per tot això, nosaltres 
hem presentat una moció al Ple que 
reclama millorar la seguretat (més 
informació al web), però des d’un 
enfocament global: no tot és policia 
i detencions, cal aprofundir en les 
causes de la delinqüència i l’incivisme. 
Proposem un Pla local de seguretat 
per evitar que tornin a donar-se 
situacions similars. Un pla que 
incideixi en la prevenció i protecció 
social, en la participació ciutadana 
real i en l’eficiència dels diversos 
cossos policials. Perquè pensem que 
ens n’hem de sortir junts, cercant els 
màxims consensos i confiant amb la 
suma de tothom.

#Educació
Compartim l’alegria d’aquest inici de 
curs escolar, tan desitjat i tan incert. 
Seran segurs els nostres centres 
escolars? No en dubtem, perquè les 
direccions i el professorat de les escoles 
i instituts del Masnou hi han treballat 
des de fa temps. Agraïm el seu esforç en 
un entorn complex i variable. Endavant 
i bona feina!

#Recordem
Aquest mes ens ha deixat la Piti Poch, 
una papallona solidària que no esperava 
res a canvi. Vola lliure i descansa en pau.

#RetemComptesAlaCiutadania
Esperem els vostres comentaris a través 
dels nostres canals: 
Whatsapp 632·488·654 
FB/IG/Twitter: juntsxcatmasnou 
jxcatmasnou@elmasnou.cat
+info: www.unitspelmasnou.cat
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"Incrementar la sensació 
de seguretat"

Semejante estupidez fue publicada 
en la web del Masnou, como 
respuesta a la grave crisis de 

seguridad que padecen nuestros 
vecinos. Ese es el plan del gobierno 
municipal:  Incrementar la sensación 
de seguridad que es lo mismo que 
decir, no sabemos cómo solucionar 

un problema que hemos generado 

nosotros, pero que al menos la gente 

piense que hacemos cosas. Mira no. Lo 
que queremos es bajar los índices 
de criminalidad. Lo que queremos 
es poder movernos con normalidad 
por nuestras calles sin miedo a ser 
atracados. Lo que queremos es 
poder tener las ventanas de nuestras 
casas abiertas.

Lo que queremos es una respuesta 
contundente de las autoridades 

para atajar un problema que desde 
Cs ya advertimos que pasaría, y que 
cuando lo denunciamos ante el 
Gobierno se nos tachó de alarmistas 
e, incluso, de racistas. 

No queremos que pongan durante 
una semana una furgoneta de los 
Mossos delante de la estación de tren 
para que todos la vean. No queremos 
un coche de policía con las luces 
encendidas pero sin agentes dentro. 
Que no nos tomen más el pelo. 
Queremos más Mossos por nuestras 
calles. Queremos presencia constante. 
Queremos actuaciones contundentes 
y más detenciones.

Afortunadamente, no todo está 
perdido. Los vecinos, hartos de tanta 
inactividad y manipulación por 
parte del Gobierno, han empezado 
a reaccionar y ya no tienen miedo 
a denunciar los constantes hechos 
delictivos que sufren. Buen ejemplo 
de ello fue la concentración 
organizada el pasado domingo día 
6, en la que, de una forma ejemplar, 
un grupo de vecinos dio la cara para 
defender uno de los pilares de nuestra 
democracia como es la seguridad. 
Gracias a esos vecinos valientes por 
ser la voz de tantos otros que por 
miedo a ser señalados como fascistas, 
racistas o insolidarios, pre"eren 
mantenerse en un plano discreto. 

Sobre la delinqüència i la seguretat

El comportament dels joves que han 
viscut fins fa poc a l’alberg del Masnou 
ha estat majoritàriament modèlic, 
molt més que el de molts joves 

nascuts a la nostra vila. Els problemes 
de furts i robatoris del passat mes 
d’agost no ha estat protagonitzat per 
nois extutelats, malgrat que és cert 
que n’hi havia algun d’implicat.

En els mesos en què mediàticament 
s’ha anat encenent l’alarma per les 
xarxes pels incidents violents que se 
succeïen, cap noi del centre d’acollida 
del Masnou no s’ha vist implicat en 
cap incident o succés violent. Aquesta 
és la realitat, però a qui li importa si el 
que es pretén és vendre una història 
diferent?

Recordem: durant un any hem tingut 
entre tres i quatre joves dormint al 
carrer i vivint de la solidaritat del 
poble autoorganitzat. Extutelats per la 
DGAIA, de 18 i 19 anys, han dormit al 
carrer o en obres o cases abandonades 

i han viscut de la caritat: nois de 18 i 
19 anys. Quantes concentracions de 
protesta s’han convocat per aquesta 
situació tan escandalosa? Cap. I què 
diu això de nosaltres com a societat? 
Que som molt hipòcrites i egoistes, a 
banda de classistes. I que no mirem 
l’origen del problema.

És cert que algun d’ells va entrar en 
una dinàmica més negativa, una 
espiral de delinqüència i violència, 
no com la dels banquers o grans 
empresaris que han sostret milions 
i milions d’euros de l’erari públic, 
sinó aquella delinqüència que es fa 
per obtenir uns diners per menjar o 
pagar-te un sostre. Són responsables 
dels seus actes, és cert, i cal demanar-
los-la, però alhora són també víctimes 
d’un sistema que els ha abocat a la 
marginalitat.

Els reptes educatius són majúsculs i 

la inversió en recursos i materials és 

minúscula

Si mirem l’arrel del problema, veurem 

un sistema d’acollida totalment 

ineficient, un desistiment de funcions 

de la DGAIA, un silenci còmplice de 

l’Ajuntament, un “mirar cap a l’altra 

banda” de totes nosaltres.

No necessitem més policia. Per tenir 

seguretat el que cal és educació i 

garantia de drets socials: garantir 

estudis i feina per a tothom, garantir 

que podràs pagar-te un sostre, el 

menjar i la roba. Pa, sostre i treball. 

Això és el que dona SEGURETAT 

a molta gent, especialment a les 

persones més pobres en aquesta 

societat capitalista en què vivim.

TRIBUNA POLÍTICA
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