
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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contra del Govern. En el que portem de 
mandat, ERC hem estès la mà als grups 
de l’oposició per assolir el major consens 
possible, i el balanç d’aquest any i mig 
deixa clar quins grups han estat al costat 
de l’Equip de Govern i quins no, quan s’ha 
tractat d’aprovar propostes prioritàries i 
cabdals, com pressupostos municipals, 
planejament urbanístic, contractacions 
de serveis de prestació municipal 
obligatòria, etc. 

Amb la crisi sanitària del coronavirus, 
les mesures per pal·liar-ne els efectes 
compten amb el suport majoritari de 
l’oposició, (ns al punt que el Pla de 
reactivació social i econòmic s‘aprova per 
majoria (a excepció de Fem Masnou), i, en 
aquest marc, des d’ERC iniciem converses 
amb diferents grups per assolir un 

govern fort i estable que doni resposta 
a la crisi. En aquest context, un any i mig 
més tard del primer oferiment d’entrar 
al govern, les exigències de JxC són 
inassumibles programàticament, com 
renunciar a obtenir espai públic en el cas 
del Casino, la negativa a implementar 
l’àrea verda d’estacionament per al veïnat 
o disminuir dràsticament les dedicacions 
dels membres del Govern, quan ara més 
que mai cal treballar per donar resposta 
a la crisi. En canvi, la postura conciliadora 
del PSC permet aprovar bona part de les 
propostes impulsades per ERC i serveix 
per teixir un acord de governabilitat 
amb l’objectiu d’impulsar mesures de 
recuperació contra la crisi: adaptar el 
Pla d’actuació municipal, prioritzar 
la protecció social dels col·lectius 
més desfavorables, impulsar el teixit 

productiu, avançar en el planejament 
urbanístic per millorar la qualitat de 
l’espai públic...

La capacitat de treball, el rigor i la 
responsabilitat són el sí de les dones i els 
homes d’ERC, i no caurem en el parany 
de la demagògia de l’oposició, que amb 
votacions irresponsables posen per 
davant interessos partidistes, emeten 
desquali(cacions intolerables vers 
l’Equip de Govern i fan córrer acusacions 
falses i malintencionades per bloquejar 
l’acció de govern. La gent d’Esquerra 
continuem treballant, com és la nostra 
obligació, per respondre a la con(ança 
que masnovins i masnovines ens van 
donar per avançar cap a un municipi més 
pròsper per als veïns i veïnes del Masnou. 

Sumem per millorar
Fa aproximadament dues setmanes 
que el grup dels socialistes hem entrat 
en el nou Govern de l’Ajuntament 
de Masnou. Dues setmanes durant 
les quals totes i tots els membres 
de la Casa de la Vila ens han ajudat i 
acompanyat en el bon traspàs de les 
regidories que ara encapçalem.

El company i portaveu del grup 
municipal socialista, Ernest Suñé, 
el passat 4 de desembre ja va tenir 
una trobada amb el diputat de Medi 
Ambient socialista –Xesco Gomar– per 
posar damunt de la taula projectes 
i propostes per a la ciutadana del 
Masnou que necessiten finançament 
d’òrgans supramunicipals.

D’aquí a uns dies també es 
convocarà la primera reunió per a la 
municipalització dels serveis, regidoria 
que també lidera el nostre company.

En el cas de la Monika González, ja 
està treballant en l’àmbit d’Igualtat 
–com ara en la proposta d’elaborar 

el Pla d’igualat i el Pla LGTBI. I d’aquí 
a no res, començarà a reunir-se amb 
els regidors d’Urbanisme, Mobilitat 
i Manteniment per treballar en la 
transversalitat tenint en compte 
l’accessibilitat.

Per acabar, amb el breu resum dels 
primers dies al Govern, jo mateixa 
–Maria Llarás– he estat treballant en 
els últims ajuts de lloguer del 2020 
que s’atorgaran a les veïnes i veïns del 
municipi i en les ajudes a les empreses 
que s’aprovaran ben aviat, i he estat 
còmplice d’un traspàs empresarial en 
què el projecte de la Casa del Marquès 
“Reempresa” va participar i ajudar. 

De debò que ha estat un plaer per 
a mi veure com des de la Regidoria 
de Promoció Econòmica es pot 
ajudar que el teixit empresarial no 
desaparegui.

Com a coordinadora de l’Àrea de 
Comunitat i Persones, he tingut 
l’oportunitat de veure’m amb totes les 
regidores i regidors de l’àrea per fer un 
repàs de quins projectes s’estan duent 
a terme i com poden cohesionar-
se entre ells per abraçar com més 
col·lectius millor.

De debò que entrar en un govern per 
sumar sí que és sumar.

ERC i PSC van enganyar la ciutadania 
durant la campanya electoral

S’ha con(rmat el pacte d’ERC i el PSC per 
a la formació d’un nou govern municipal 
al Masnou. Era un pacte anunciat des de 
feia temps, un pacte legítim, però que 
no respon a la nostra concepció ètica de 
la política. 

La darrera legislatura, el PSC va 
denunciar davant de la Fiscalia 

Anticorrupció l’alcalde Jaume Oliveras 
i la regidora de Recursos Humans, 
Sílvia Folch, per prevaricació. D’altra 
banda, ERC va signar un pacte amb 
les entitats sobiranistes assegurant 
que no pactaria amb cap partit dels 
anomenats del bloc del 155 (PP, PSC 
i Cs). Per part nostra, Fem Masnou va 
publicar un document sobre pactes 
postelectorals que hem seguit al peu de 
la lletra. 

Entenem que en política cal arribar 
a acords amb qui pensa diferent, 
nosaltres ho fem sempre que podem; 
ara bé, una cosa és arribar a acords 
puntuals i l’altra presentar-te a unes 
eleccions com l’antagonista d’un partit 
polític i un any més tard començar 

a treballar un acord de govern amb 
aquell mateix partit. És evident que 
els dirigents d’ERC i el PSC al Masnou 
representen formes de fer política 
caduques, que posen l’interès 
personal i de partit per davant dels 
projectes, les idees i els interessos de 
la ciutadania.

Més despesa política
Fins fa poques setmanes, el Govern 
municipal comptava amb set 
dedicacions exclusives, més que cap 
altre govern municipal en democràcia. 
El més lògic era pensar que aquesta 
despesa, ja excessiva, es repartiria 
entre els socis; doncs no! La població 
haurà de pagar dues nòmines més al 
Govern, per la mateixa feina, ja que les 

responsabilitats no han augmentat. 
De fet, el pressupost ha disminuït 
en pràcticament totes les partides, 
excepte, és clar, en sous del Govern. 
Tot això en plena pandèmia, amb una 
forta reducció del PIB i augment de 
l’atur. 

Per a nosaltres, és un senyal d’estar fent 
prou bé les coses que ens descartessin 
directament per participar en aquest 
Govern. Segurament no hauríem 
mostrat la nostra millor cara, veient com 
fan ballar els diners públics, sou cap 
aquí, sou cap allà. Així doncs, els agraïm 
que no ens convidessin a la seva festa 
pagada per la ciutadania. Nosaltres 
seguirem sent oposició i, sobretot, 
serem alternativa.

TRIBUNA POLÍTICA

Acord per la governabilitat

El juny del 2019, fruit dels resultats 
electorals, ERC assumim l’Alcaldia amb 
un govern en minoria i hi oferim l’entrada 
a JxC. Dos mesos més tard d’obrir-hi 
converses, comencem a veure com, 
lluny d’entomar la proposta per treballar 
pel bé de la ciutadania des d’un govern 
estable, aposten per no donar suport a 
les propostes més rellevants, però sí a 
mocions d’altres grups municipals en 
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En primer lloc, volem desitjar-vos bones 
festes de Nadal i un bon any 2021, ple 
de bones notícies per a tothom. I no 
defallirem a reclamar la llibertat de totes 
i tots els presos i exiliats polítics.

#ERC-PSC
La gran notícia abans d’acabar l’any ha 
estat l’acord innecessari entre ERC i 
PSC per eixamplar el Govern municipal. 
D’entrada, significa incrementar un 25% 

la despesa de salaris dels membres del 

Govern, l’Alcaldia masnovina més cara 
fins ara. I encara ho hauria estat més, 

si haguéssim acceptat la proposta de 
l’alcalde de fer un tripartit. Nosaltres 
ens hi vam negar, perquè som gent de 
paraula: vam dir que no faríem govern 

amb cap partit del 155. ERC també va 
donar la seva, però ja hem vist que ahir 
deia blanc i avui diu negre...

Recordem que el juny de 2019 vam 
ser l’únic partit de l’oposició que vam 
votar l’elecció de l’alcalde. El pacte 
d’aleshores encara no s’ha complert. 
Cal guanyar-se la confiança abans de 

compartir govern, complint allò que s’ha 

signat. Malgrat això, ens vam entaular 
per parlar de governar junts, però no 
ha estat possible. En la darrera reunió 
amb ERC ens vam instar a tenir altres 

formes de col·laboració, sense entrar 

en el Govern, ja que no coincidíem en 
propostes concretes, en la manera de 
governar i en la necessitat nostra de 

no incrementar les despeses salarials 
del Govern. Pensem que un govern 
municipal de nou regidors, a manca de 
dos per la majoria, és prou sòlid per 
encarar el futur amb acords puntuals 
amb nosaltres. Però, evidentment, 
cal dialogar i negociar, tarannà que 
no sembla ser l’actual. Ans al contrari: 
ho volen tenir tot lligat per tal d’evitar 
sorpreses.

Des de #Junts seguirem treballant 
amb el nostre projecte centrat en una 
vila participativa, justa socialment, 
pròspera i situant el benestar de totes 

les persones al centre de les polítiques 

municipals.

Som alternativa a la forma de fer de 

l’alcalde. Governar és molt més que 
gestionar o repartir càrrecs o fer obres 
que exaltin l’espai públic. Governar 

requereix una ètica de valors. És 
creure en un projecte republicà capaç 
d’il·lusionar, cooperar amb qui discrepa, 
construir consensos no només amb els 
partits, sinó també amb les entitats i la 
ciutadania. Compartir la governança 

com a filosofia. 

#Reflexió
Deia Voltaire que la política és el camí 
perquè els homes sense principis 
puguin dirigir els homes sense memòria. 

#RetemComptesAlaCiutadania
Escoltem la teva veu a:
Whatsapp 632·488·654
FB/IG/Twitter: juntsxcatmasnou
jxcatmasnou@elmasnou.cat
Web: unitspelmasnou.cat

Frans Avilés 
Portaveu del Grup 

Municipal de Cs

Pacto (im)posible

Cuando uno cree que ha visto muchas 
cosas en la vida, aparece una nueva 
sorpresa que no deja de causarte 
estupor. Cierto es que el Partido 
Socialista de Catalunya (PSC), un 
partido españolista o nacionalista 
según las necesidades, nos tiene 
acostumbrados a sus vaivenes, 
obligados por la necesidad de tocar 
poder. Pero en el caso de El Masnou, 

resulta inexplicable su pacto de 
gobierno con Esquerra (ERC) si 
uno mira el reciente historial de 
enfrentamientos entre sus candidatos 
Jaume Oliveras y Ernesto Suñé. Había 
plenarios en los que uno sentía 
vergüenza ajena al ver como ambos 
se chillaban y faltaban al respeto, 
asistíamos atónitos a un serial 
de denuncias en la Fiscalía, en 
Recursos Humanos o en la misma 
Policía Local. 

Nada hacía pensar que un tiempo 
después los agravios iban a 
convertirse en alianzas, los insultos en 
alabanzas y los numeritos en plenarios 
y juntas de portavoces en compartir 
sillón en la junta de gobierno 
municipal.

Desde Ciutadans cuestionamos 
la idoneidad de este gobierno de 
coalición, en tanto que no resultará 
fácil en un pueblo el trabajo conjunto 
entre dos formaciones lideradas 
por dos personas tan antagónicas, 
no en sus formas, pero sí en sus 
planteamientos.

Esquerra ha gobernado en solitario 
desde que rompió con JuntsXCat en 
la legislatura anterior. Dejando de un 
lado la facilidad con la que el alcalde 
Oliveras rompe alianzas y genera 
conflictos con otras formaciones 
políticas, es mejor gobernar en 
solitario y mostrar tu lado más 
conciliador, que buscar acuerdos 
imposibles como el firmado con el 
PSC. ¿Qué justificación tiene que 

ERC pacte con el PSC? ¿Qué gana 
el PSC gobernando con ERC, a la 
que no hace mucho llevó ante la 
fiscalía anticorrupción? ¿Qué harán 
ambos si, como dicen algunos líderes 
independentistas, “ho tornarem a fer”?
Salvando las distancias ideológicas, 
nuestra formación, Ciutadans, en 
tiempos de pandemia, ha estado al 
lado del gobierno municipal, igual 
que otros grupos de la oposición. 
En nuestra opinión, deberíamos 
haber seguido por esta senda del 
entendimiento, una oportunidad para 
conectar con la ciudadanía que sí 
apuesta por salir juntos de la crisis.

A pesar de las dificultades, os 
deseamos que paséis unas Felices 
Fiestas.

TRIBUNA POLÍTICA

L'escrit d'aquest grup municipal no es va rebre 
dins del període establert.
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