
Aquesta secció és un espai que l’Ajuntament cedeix als grups municipals que formen el consistori. Són, per tant, els res-

ponsables del contingut que s’hi publica. 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 grup municipal ha fet arribar al Departament de Comunicació.
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de la crisi sanitària de la COVID-19. Cal 
felicitar també els infants i joves que, per 
la seva part, estan demostrant una gran 
adaptació a la nova normalitat i molta 
comprensió davant de l’excepcional 
situació. 

L’alumnat, les famílies i els claustres 
compten amb el suport i seguiment 
per part de l’Ajuntament: temes com 
la mobilitat, la neteja, el contacte amb 
els dos centres d’atenció primària del 
Masnou, el suport psicològic o la lluita 
contra la bretxa digital són part del 
nostre dia a dia. 

Si bé, com tot indicava, des de l’inici ja 
hi ha hagut els primers grups con&nats, 

tots dos CAPs, amb el respectiu personal 
sanitari de referència, han donat 
una professional i ràpida resposta a 
escoles i instituts per resoldre totes les 
consultes, tot donant les indicacions 
pertinents d’actuació davant dels casos 
con&rmats positius, duent a terme les 
proves PCR amb celeritat i demanant el 
con&nament del grup bombolla.

Als carrers, els agents cívics i la policia, 
repartits per les diferents escoles en 
funció de la seva problemàtica en 
termes de mobilitat, estan facilitant 
les entrades i sortides dels centres, 
i recordant l’ús obligatori de la 
mascareta, així com la necessitat del 
distanciament físic.

És clar que aquest curs serà diferent, i 
possiblement els con&naments de grups 
bombolla s’aniran repetint &ns al juny. 
Per tant, caldrà més que mai el nostre 
suport i acompanyament a l’alumnat, a 
les famílies i, per descomptat, als centres 
educatius. 

Des de la Regidoria d’Educació ens hi 
abocarem, sense deixar de banda altres 
projectes, com la tasca conjunta de 
l’O&cina Municipal d’Escolarització amb 
la comunitat educativa per seguir de 
prop les matriculacions realitzades en 
matrícula viva a les escoles o l’impuls 
del Pla educatiu del municipi amb la 
col·laboració de tots plegats. 

A la recerca d’un govern fort, 
municipalista i d’esquerres

A les eleccions del maig de 2019, el 
Masnou va atorgar una àmplia majoria 
a ERC que ha permès a aquesta força 
governar amb acords puntuals amb la 
resta.

La greu crisi sanitària provocada per 
la pandèmia ha obligat a totes les 

forces a fer un esforç assolint àmplies 
majories i d’ací l’ampli suport al Pla de 
reactivació, document que compila 
les accions realitzades durant aquest 
període i marca les línies que haurà 
de desenvolupar la futura acció de 
govern.

A El Masnou Viu passat, l’alcalde posava 
sobre la taula la possibilitat d’incorporar 
al Govern altres forces i assenyalava 
les que havien donat suport al Pla de 
reactivació local: JxCAT i PSC, per assolir 
un govern fort per garantir i facilitar que 
la ciutadania del Masnou superi la greu 
crisi sanitària i econòmica.

Treballem per sumar!
Recollim la petició de l’alcalde i ens 
posem a treballar amb la voluntat 
d’arribar a un acord programàtic per 
sumar.

Els socialistes ja som coincidents 
amb el Govern en el Pla d’actuació 
municipal i el Pla de reactivació, 
elements que suposen més del 80% de 
l’acció que s’ha de desenvolupar durant 
el mandat, però per arribar a un acord 
cal més. 

Volem condicionar l’acció de govern
Sí, volem condicionar l’acció de 
govern i per això posarem damunt 
la taula els elements del nostre 
programa que milloraran la vida 
de la ciutadania com a condició 
imprescindible per assolir qualsevol 
acord.

Un acord d’ampli suport!
L’acord haurà de ser referendat per 
l’executiva i assemblea locals i 
disposar de l’aval de la Federació del 
Maresme com a garantia de validesa.

I serem transparents!

Tant si hi ha acord com si no, ho 
explicarem públicament, perquè és 
important que la ciutadania conegui 
el que passa a les institucions que la 
governen, especialment les que són 
més properes.

El nostre compromís!
El Masnou mereix consolidar una 
àmplia majoria d’esquerres, social, 
solidària i compromesa, feminista, 
municipalista i catalanista que, al 
marge de les diferències ideològiques 
en temes supramunicipals, conformi 
un acord de progrés amb la voluntat de 
treballar per la millora del Masnou.

Aquest és el nostre compromís!

De sobiranies i drets perduts

Externalització de la recaptació d’impostos

Ens cal recuperar sobiranies, dèiem durant 
la campanya electoral. Per a nosaltres, 
en efecte, era i és urgent municipalitzar 
serveis bàsics que ara estan externalitzats, 
per tal de tenir-ne el control directe i 
poder garantir-ne la qualitat. Entenem, en 
&, que la missió de l’acció municipalista 
no pot ser una altra que millorar, a través 

d’uns bons serveis públics, la vida de les 
persones que viuen al Masnou.

No sembla ser aquesta, però, la prioritat 
del Govern d’ERC, que mostra una clara 
tendència a perdre competències 
municipals externalitzant serveis. Un 
exemple del que diem és la delegació 
del cobrament d’impostos municipals 
a la Diputació de Barcelona, decisió 
aprovada recentment al Ple amb els vots 
a favor d’ERC i el PSC, mentre que la resta 
de l’oposició hi va votar en contra. Una 
sobirania municipal més perduda.

Urgències 24 hores

D’ençà que al juny es va suprimir al 
CAP del Masnou el servei d’urgències 

24 hores, obligant els veïns i veïnes a 
desplaçar-se a Badalona, amb la di&cultat 
que això comporta per a una part 
important de la ciutadania, sobretot la 
gent gran, la Plataforma Veïnal per la 
Sanitat Pública del Masnou, Teià i Alella 
està lluitant per recuperar una sanitat 
pública de qualitat i de proximitat. 

Des d’aquí volem expressar el nostre 
absolut suport a la seva lluita i us 
convidem a totes i a tots a participar 
en la campanya de recollida de 
signatures per recuperar les urgències. 
Volem també instar l’alcalde que posi, 
per sobre dels interessos del seu partit, 
el benestar dels veïns i veïnes del 
poble i que els acompanyi en les seves 
reivindicacions.

Llibertat d’expressió!

De pèrdua d’un dret democràtic bàsic, 
la llibertat d’expressió, va la inhabilitació 
del president de la Generalitat. Com 
amb els rapers o els titellaires, Fem 
Masnou condemnarà sempre qualsevol 
acció que atempti contra la llibertat 
d’expressió, perquè, tot recordant la 
Mafalda:
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El curs 2020-2021 comença amb bon peu

Tres setmanes després de l’inici del curs 
escolar 2020-2021, que arrencava el 14 
de setembre passat amb més de 3.000 
alumnes, podem dir que la tornada a 
l’escola ha anat molt bé, i vull apro&tar 
aquestes línies per felicitar tant les 
direccions com els claustres pel seu 
gran esforç davant de la complicada 
situació, i de les restriccions a causa 

EL MASNOU VIU    OCTUBRE 202026



Meritxell Blanch
Regidora del  

Grup Municipal  

de JxCAT-Units

Si us diem que el Govern municipal 
ha incomplert acords i compromisos 
adquirits, què en penseu? Si hi afegim 
que no són transparents ni amb els 
mateixos empleats públics, com ha 
succeït en el traspàs de tributs a la 
Diputació de Barcelona, se’ns fa difícil 
fer confiança a l’alcalde. 

#1oct
En data 14 de juny de 2019, es va 
signar un acord d’investidura entre 
ERC i JxCat amb 5 punts, un dels quals 
instava al reconeixement #1oct a 
través d’una consulta popular per 

tal d’escollir un lloc per a la plaça de 
l’U d’Octubre. Amb la justi&cació que 
només hi ha una possible ubicació, 
perquè les alternatives presentades no 
vol assumir-les, l’alcalde directament 
incompleix l’acord d’un procés 
participatiu. I com aquest, hi ha dos 
acords més d’investidura que no s’estan 
duent a terme després de més d’un 
any: negar-se a promoure el Consell 
per la República, quan en data recent 
s’ha creat el Consell Local, i no pagar 
els impostos a l’Agència Tributària 
Catalana. L’incompliment de 3 dels 5 
compromisos adquirits s’afegeix a les 
mocions aprovades al Ple municipal, les 
propostes de les quals no s’estan aplicant.

#Seguretat
Com vam informar-vos el mes passat, 
vam presentar una moció per a la 
millora de la seguretat, amb una 

sèrie de propostes encaminades al 
benestar de les persones i a afavorir 
la cohesió social. Però no va rebre el 
suport necessari, gràcies a l’aliança 
ERC-PSC, que hi va votar en contra. 
L’alcalde ens va etzibar que el seu 
Govern ha treballat des del minut zero 
i no ha esperat a fer una moció al mes 
de setembre. Li vàrem replicar que és 
l’únic instrument que té l’oposició per 
actuar. ERC només va estar d’acord amb 
el reconeixement que fèiem al treball 
coordinat de la policia, però trobava que 
la moció era inadequada i inapropiada. 
Vàrem fer palès que la transparència 
millora la percepció de seguretat: voleu 
ser informats o que us amaguin la 
informació? Segle XX o XXI?
 
#Feeling
Tenim la sensació que, malgrat 
promoure un treball conjunt amb el 

Govern, pel nostre compromís amb 
el poble, aquest tendeix a les mitges 
veritats i fa passar bou per bèstia grossa. 
Podem ser més clars: el seu to autoritari, 
de no cooperació encara que apel·li 
darrerament al consens, és una limitació. 
Quan s’entén que coordinar un 
govern és manar i no cooperar, tenim 
un problema. No ens adonem que 
menystenir la intel·ligència col·lectiva 
acabarà perjudicant a tothom?

#RetemComptesAlaCiutadania
Us escoltarem a: 
Whatsapp 632·488·654 
FB/IG/Twitter: juntsxcatmasnou 
jxcatmasnou@elmasnou.cat
+info: www.unitspelmasnou.cat
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Oportunitat perduda

Des de l’inici de la pandèmia de la 
COVID-19, hi ha un paradigma que 
ha canviat respecte de la política: 

l’interès de la ciutadania ha d’anar molt 
per damunt dels interessos de partit.

Fem aquest apunt inicial per 
explicar que en el Ple del setembre, 
Ciutadans vam presentar una moció 
per fer front a les ocupacions 
il·legals que generen violència, 
delictes i conflictes veïnals. Era una 
moció que pretenia posar accions i 
determinacions a la situació actual, 
que ha provocat malestar veïnal, fins 
al punt que un nombre important 
de masnovins i masnovines s’han 
manifestat a l’Illa Centre fa poques 
setmanes.

La moció no va tirar endavant perquè 
el partit majoritari i que governa el 

poble, Esquerra Republicana, hi va votar 
en contra, amb el suport de la resta 
de partits de l’oposició. Si el Govern i 
els partits de l’oposició han de portar 
solucions que donin tranquil·litat a 
la ciutadania, no sembla que aquest 
hagi estat un bon preludi. Només 
calia mirar Teià, amb majoria absoluta 
dels republicans, o Premià de Mar, 
governada pel “tripartit”, que no han 
tingut cap problema a donar suport a la 
mateixa moció que allà hi ha presentat 
Ciutadans.

El nostre grup ha estat des de l’inici 
de la pandèmia al costat del Govern 
municipal. No ens importa de quin color 
sigui. Sí que ens importa, i molt, que el 
Masnou sumi esforços i voluntats de tots 

plegats per deixar enrere al més aviat 
possible el malson d’aquesta malaltia 
que, si ja està afectant greument la salut 
de milions de persones arreu del món, 
està complint la seva amenaça d’atacar 
també l’economia familiar i el progrés 
de milers d’autònoms i empreses que 
començaven a veure la llum després 
d’una crisi que ens havia colpejat 
severament.

El Govern i la resta de partits que ens 
acompanyen a l’oposició han perdut 
una oportunitat per demostrar que els 
interessos de la ciutadania han d’estar, 
independentment del grup municipal 
que presenti la iniciativa, per damunt 
dels interessos de partit i l’estratègia 
electoral. Una llàstima...
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