
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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del Masnou guanya 2.200 m2 per a una 
plaça de la vila a la zona urbanament més 
densa.

L’espai del pati del Casino ha de ser un 
espai obert i d’accés lliure per gaudir-
ne tot l’any i a totes hores. Aquest nou 
espai va en consonància amb l’impuls 
de recorreguts per a vianants que 
es treballen des del Govern. Amb la 
conversió en zona de vianants del carrer 
de Tomàs Vives tindrem un eix de mar 
a muntanya lligat al carrer de Roger de 
Flor fins al parc de Vallmora passant per 
la plaça Nova de les Dones del Tèxtil. 
Un model urbanístic on l’illa urbana del 
Casino continuarà existint, la plaça podrà 
continuar acollint activitats del Casino 
i el preuat patrimoni de l’entitat format 
per diversos edificis de gran interès 

cultural serà més visible per tothom. La 
configuració final de la plaça amb l’arbrat 
actual i menys dura serà debatuda en un 
procés participatiu.

Fa més de set anys que es mantenen 
negociacions amb l’entitat per arribar 
a una sortida per al teatre i el pati. Pel 
que fa al pati, l’entitat no en vol perdre la 
propietat i el Govern ha expressat que no 
té interès en la propietat, però sí en el fet 
que sigui d’accés lliure sense limitacions 
horàries. L’expropiació, l’opció que 
finalment s’ha adoptat, es justifica per 
l’interès públic d’obrir un espai a la 
ciutadania i la compensació econòmica 
inicial valorada pels serveis tècnics de 
l’Ajuntament és d’acord amb criteris 
jurídics. La compensació econòmica final 
la dictarà el jurat d’expropiació.

A més de la plaça pública, la rehabilitació 
del teatre del Casino és un dels objectius 
del Govern. Les converses amb l’entitat 
sobre aquesta rehabilitació continuen 
obertes i la proposta de conveni per tal de 
fer el projecte executiu de rehabilitació 
amb recursos de la Diputació que es va 
proposar fa tres anys ara sí que sembla ben 
rebuda. Amb aquest projecte executiu 
fet i el conveni de cessió del teatre la 
rehabilitació serà més a prop. Cal arribar 
a un acord per a la cessió per tal que 
es justifiqui la despesa pública en un 
equipament privat.

El Casino, amb un patrimoni millorat i 
rehabilitat i amb espai públic al davant, 
pot donar als masnovins i masnovines una 
gran oportunitat per millorar la seva vida 
social, cívica i cultural.

que es pot. Són entre 400 mil i 2 milions 
d’euros pels 2 km de carril al llarg del nucli 
urbà, que pagaria la Generalitat. Molt 
menys si es fa amb urbanisme tàctic. A la 
part més plana i bonica del Baix Maresme, 
on hi ha l’N-II, molta gent hauria de poder 
desplaçar-se en bici i patinet a 30 km/h, 
aprofitant que el trànsit ha anat migrant 
cap a la C-32. És el moment. Vull anar d’un 
costat a l’altre del Masnou i he d’anar amb 
cotxe? Que absurd! Amb un bon carril bici 
evitarem que molta gent hàgim d’agafar 
el cotxe (menys trànsit) per desplaçar-nos 
cap als nuclis urbans veïns (més comerç 
local), fins i tot per anar a Barcelona a 
treballar (més salut). Prou soroll, accidents i 
contaminació.

A banda, caldria desplegar, com fa Vilassar 
de Mar o Mataró, una malla de carrils bici 
distribuïda per tot el nucli urbà. Allò que el 
Masnou té pujades ja no és cap problema 
amb la mobilitat elèctrica. A Barcelona 
ciutat també n’hi ha de pujades i s’arribarà 
aviat als 270 km de carril bici.

Com diu el moviment comarcal 
Recuperem el Baix Maresme, la pacificació 
de l’N-II serà el canvi urbanístic més 
transformador de la comarca dels propers 
cinquanta anys.

Cert, l’N-II ha de desaparèixer, ha 
convertir-se en un Camí Ral per a 
persones i mobilitat sostenible, també per 

a més busos públics. Ens congratulem que 
el Govern municipal hagi fet una proposta 
de pacificació. Però l’actual projecte 
de l’Ajuntament té dos grans errors: 
primer, manté els tres carrils per als 
automòbils, en lloc de reduir-los a dos.  
Segon, fa passar el carril bici per la vorera 
de vianants, en conflicte amb aquests, 
un error que ja s’ha anat esmenant arreu. 
Demanem que es corregeixi el projecte 
i que es desplegui la part del carril bici 
durant el 2022 coordinadament amb la 
Generalitat.

Però els fets són els fets, i seguim en el 
municipi dels 0 carrils bici després d’anys 
de govern d’ERC i d’altres partits.

Salut mental

Ens trobem enguany amb una Diada de la 
Salut Mental acompanyada d’una rellevant 
importància per protegir i donar suport a 

la salut mental de tothom. L’Ajuntament 
ja fa anys que treballa i busca espais de 
col·laboració i suport a la salut mental, 
sensibles a les necessitats que s’estan 
generant.

L’augment dels trastorns mentals, del més 
lleu al més sever, l’augment dels suïcidis i 
de les noves addiccions (i velles) són la cara 
amagada d’aquesta moneda.

La Taula de Salut Mental, creada el 2018, és 
un exemple de la necessitat de gestionar i 
coordinar tots els serveis i recursos de salut 
mental que tenim al municipi.

Des de la nova Regidoria d’Accessibilitat, 
ens hem marcat uns objectius a curt 
termini per començar a dotar de contingut 
la nostra feina. Després d’haver iniciat 

el diàleg amb les entitats directament 
relacionades amb persones amb 
discapacitat, ens hem dedicat a recopilar 
informació per elaborar la primera guia de 
recursos municipals per a persones amb 
discapacitat.

Aquesta edició se centrarà a informar 
de serveis i tràmits que des de 
l’Ajuntament us podem oferir o facilitar. 
Les preguntes que habitualment ens 
fem quan ens trobem en una situació 
desconeguda hi trobaran resposta: Ara 
què haig? Què he de fer? On he d’anar 
per conèixer els meus drets? Quins són 
els tràmits i des d’on els he de fer? Quins 
suports puc demanar: residencials, 
d’assistència personal, d’adaptació de 
la llar per a l’accessibilitat o prestacions 
econòmiques?

Aquesta pretén ser una eina de consulta 
i que s’anirà actualitzant, ampliant o 
modificant, ja que vol ser un document 
viu que evolucioni amb la nostra vida i els 
canvis inherents, amb la finalitat de cobrir 
totes les necessitats dels nostres veïns i 
veïnes al llarg de la vida.

El trastorn del ritme de les nostres 
vides ha provocat moltes inseguretats i 
patiments que es poden alleujar amb un 
bon acompanyament per part dels serveis 
de l’Ajuntament i d’altres. Així doncs, 
ens posem a la vostra disposició per a 
qualsevol necessitat.        

Feliç Diada de la Salut Mental!
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GUANYAR UNA PLAÇA, MÉS ESPAI PER 
VIURE

Una nova plaça pública al centre del 
municipi. Aquest és l’interès públic que 
sustenta el projecte del Govern del Masnou 
al pati del Casino. Amb aquest canvi de 
planejament urbanístic tota la ciutadania 

El municipi dels 0 carrils bici 

Podríem deixar de ser el municipi dels 
0 carrils bici i crear per al 2022 un eix 
pedalable ràpid per a patinets i bicicletes 
a l’N-II, on ara fumegen els cotxes? I és clar 
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#InnovacióSocial

Vam compartir en la darrera revista 
les dues propostes que dúiem al Ple 
municipal: consensuar un projecte de 
vila amb una estratègia a deu anys vista 
i una consulta popular per repensar la 
pacificació de l’N-II com a culminació 
d’un procés reflexiu i participatiu. 
Dues propostes constructives que ens 
permetrien enfortir la relació necessària i 

enriquidora del Govern municipal amb el 
poble. L’aliança ERC-PSC ho va rebutjar 
i es van quedar sols defensant una posició 
legítima, però ancorada en el passat. 
Sembla que no els interessa ni aquesta 
filosofia col·laborativa ni la innovació 
social; i en canvi, prefereixen treure pit amb 
un màrqueting polític desfasat. En el Pla 
d’actuació municipal, el mateix Govern 
reconeix mancances importants en 
l’execució de l’àmbit de participació 
i compromís cívic de les persones. No 
era una bona oportunitat d’incidir en 
aquest compromís, acceptant les nostres 
propostes? No ha estat així, i això ens 
referma en la idea que hi ha una altra 
manera de governar.

#GovernançaCompartida
Hi ha una altra manera de fer les coses. 
Informar la gent del que es fa i escoltar 

les demandes, està bé, però això no és res 
nou. Reflexionar donant veu a la gent 
i que aquesta veu sigui decisòria ja és 
innovació social. Aquest Govern té por 
d’això? Possiblement. Potser aleshores 
es trencaria l’encant de pensar que qui 
governa és un visionari i que pot amb tot. 
Per això reclamem un lideratge de futur, 
que treballi pels grans consensos, sense 
imposar criteris, compartint la informació 
i que cregui realment en la gent de forma 
inclusiva i diversa. 

#postCOVID
La nova realitat ha posat en dubte els 
equilibris de l’estat del benestar i, en 
aquest context, els ajuntaments han pres 
més rellevància. Ara bé, s’ha d’admetre 
que la pandèmia ha complicat molt la seva 
feina i ara que les restriccions són menors 
i veiem més llum que foscor, esperem que 

aquelles actuacions aturades es reiniciïn. 
Sobretot cal rellançar el Mercat Municipal 
com a referent del comerç local de qualitat, 
combatre l’exclusió social, vetllar per un 
medi ambient urbà saludable, lluitar contra 
l’assetjament escolar, impulsar la mobilitat 
sostenible, vetllar per la convivència i 
el civisme, i garantir la igualtat. I també 
cal tenir cura de les petites coses de la 
gestió diària: neteja i manteniment del 
nostre poble, que actualment presenta 
una greu degradació. Esperem que es 
reverteixi aviat.

Whatsapp: 632 488 654 
FB/IG/TW juntsxcatmasnou 
Adreça electrònica jxcatmasnou@
elmasnou.cat
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¿Ha nacido un dictador?

Según la Real Academia Española, se 
dice que una persona que abusa de su 
autoridad o trata con dureza a los demás es 
un dictador.

Y nuestro grupo se pregunta si el alcalde, 
desde que compró la mayoría absoluta 
incorporando al PSC a su gobierno (algo 
que sigue sin entenderse salvo que existan 

oscuros intereses), se ha convertido en un 
dictador. 

Es cierto que en su primera etapa de 
inquietud política optó por la imposición 
de sus ideas mediante el uso de la 
violencia, pero desde que optó a un sueldo 
público, empezó a valorar las virtudes 
de nuestra democracia, que aunque con 
defectos, siempre es la vía acertada para 
trabajar por la comunidad.

Ahora bien, últimamente estamos 
notando ciertos tics en él de persona 
autoritaria, incluso chavista, eso sí, con la 
inestimable colaboración del PSC, pues sin 
la estabilidad que estos le proporcionan, 
se mantendría aquel alcalde conciliador, 
pactista y dialogante de los últimos años.

sobrers dels sobreeixidors, etc., són els 
elements més fàcilment identificables 
que ens demostren que cal un canvi 
radical de gestió, usos, paradigma i futur 
per als nostres sistemes litorals. Dècades 
de polítiques de gestió nefastes, amb 
dragatges massius per crear unes platges 
impròpies, no només han suposat un 
malbaratament de recursos econòmics, sinó 
que ens han portat a una situació encara 
molt més precària, amb infraestructures 
arran d’aigua totalment desprotegides i uns 
ecosistemes marins incapaços de recuperar-
se després de tants anys d’abusos. 

Com a apunt, el passat mes de setembre, el 
Consell Assessor per al Desenvolupament 
Sostenible (CADS) presentava l’informe 
“Un litoral al límit”. Les conclusions són 
demolidores. Aquestes en són algunes: 
les projeccions apunten a una pujada 

del nivell del mar de fins a 1 m de cara a 
finals de segle, i només un 20% de la costa 
disposa de suficient espai per continuar 
enretirant-se davant d’aquesta pujada; des 
del 2017 s’està observant una regressió 
significativa de les platges (taxes de 
regressió mitjana de fins a 9,8 m/any a 
Badalona i de 7,5 m/any a Montgat), i la 
previsió més favorable és que l’any 2035 
només un 54% de les platges actuals 
compliran les condicions d’amplada 
necessàries per proveir els actuals serveis 
de lleure; entre els anys 2002 i 2010 es 
van aportar aproximadament 775.000 
m3/any de sorra al litoral català (bona 
part provinents dels fons sorrencs del 
davant del Masnou!). No obstant això, 
la regeneració de sorra amb mitjans 
mecànics és insostenible a llarg termini i té 
uns costos econòmics i ambientals elevats 
i creixents; un 70% de les espècies i un 50% 

dels hàbitats dels sistemes litorals i marins 
inclosos a la Directiva Hàbitats estan en 
mal estat de conservació.

Cal passar a l’acció
Veient que el Ministerio segueix entestat a 
tirar endavant el seu projecte devastador 
d’espigons i dragatges, i havent detectat 
l’apatia de totes les administracions, ha 
arribat el moment que l’Ajuntament 
del Masnou passi a l’acció. Per això, 
el proper Ple presentarem una moció 
perquè s’estableixi, amb urgència, un 
conveni de col·laboració amb universitats 
i centres científics per tal d'endegar un 
projecte pilot a partir de les anomenades 
“solucions basades en la natura” (NBS), 
tal com obliga la nostra pròpia Llei de 
protecció del litoral (8/2020), així com tots 
els protocols europeus. Volem un litoral 
viu i amb futur!

Me refiero a la célebre (por pésima) 
expresión usada por Hugo Chávez de 
“exprópiese”, pues es como se está 
comportando con la entidad del Casino. 
Nada de diálogo (si entendemos por 
diálogo ponerse en la situación de 
la otra parte). Nada de valorar las 
consecuencias económicas para los 
vecinos de la expropiación pretendida. 
Nada de aplazar el debate político para 
que entre todos se consiga un buen 
acuerdo. Simplemente, mando y ordeno, 
cual militar franquista (quién le ha visto y 
quién le ve). 

O a cómo ha aplicado el rodillo en temas 
urbanísticos para conseguir su aprobación, 
por muy dudosos que fueran, de nuevos 
pelotazos (término que parecía desterrado 

desde el boom del ladrillo, pero que este 
Gobierno vuelve a poner de moda) para 
beneficio de no se sabe muy bien quién, 
pero desde luego no de los ciudadanos.

O como niega información a los grupos de 
la oposición en la relación a la redacción 
y contenidos de esta revista, al afirmar 
que esta revista es del Gobierno y que “los 
grupos tenemos cedido un espacio para 
escribir” (dicho de otra forma, como te 
portes mal ya no escribes), así que no se 
nos ocurra preguntar sobre la portada o los 
temas a tratar porque no tenemos derecho 
a saberlo.

Así que sí, ha nacido un dictador que las 
urnas derrocarán, ¡pues la democracia 
siempre gana!
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El litoral del Masnou, també al límit

La situació preocupant dels sistemes 
litorals, i concretament la del nostre 
municipi, és una evidència de la fragilitat 
del model d’usos actual d’aquests espais. 
Platges, ports, esculleres, dics, espigons, 
col·lectors sense control dels residus 
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