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Com és habitual, aquesta secció ofereix l’opinió dels diversos grups municipals

que formen el consistori. Als set 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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Portaveu del Grup 

Municipal 

d’ERC-AM-MES

Frans Avilés 

Portaveu  

del Grup Municipal 

de Ciutadans

Conclou un 2018 força positiu

Tot i que no toca encara fer balanç, perquè 
falten uns quants mesos abans no #nalitzi 
el mandat, cert és que podem mirar enrere 
l’any 2018 i valorar positivament el treball 
assolit. Ha estat un any de govern en solitari 
dels sis regidors d’ERC-AM-MES que va co-
mençar amb el desbloqueig dels pressupos-
tos municipals després d’haver de plantejar 
una qüestió de con#ança. Gràcies a aquests 
pressupostos hem realitzat importants mi-

Menors no acompanyats

El Masnou no ha estat una excepció i l’ar-
ribada massiva de menors estrangers no 
acompanyats també ha tingut impacte 
al nostre municipi. Al principi, l’Alberg 
del Masnou es va convertir en un centre 
d’emergència i se’n van ocupar la totalitat 
de les places, unes noranta, si bé ara s’ha 
convertit en un centre d’acolliment per-
manent i alberga uns cinquanta menors 
amb la intenció d’integrar-los per complet 

llores a la via pública, com l’accessibilitat del 
pas soterrat al carrer del Brasil, continuar el 
pla de xoc de voreres i calçades, la paci#cació 
del carrer de Roger de Flor, o l’obertura del 
carrer de Cuba, i també hem portat a terme 
obres tan necessàries com la construcció de 
les cuines de les escoles Marinada, Ocata, i 
Ferrer i Guàrdia, les obres de la casa dels ma-
sovers de la Casa del Marquès, la represa de 
les obres del nou poliesportiu o la reforma 
dels vestidors del Complex Esportiu, entre 
d’altres. Les polítiques en promoció econò-
mica hi sortien reforçades: s’ampliava l’im-
port destinat a subvencions per a empreses 
#ns a 50.000 euros i es mantenia per sisè any 
consecutiu el Premi d’emprenedoria jove. En 
l’àmbit del comerç, s’ha presentat el Pla es-
tratègic de comerç, que desenvolupa una sè-
rie d’actuacions, d’una banda, per potenciar 
la competitivitat del comerç urbà, i de l’altra, 

per millorar el posicionament del Masnou 
com a destí de compres, d’oci i turístic, i en 
aquest eix cal destacar les dues principals 
#res de dinamització, la Fira Gastronòmica 
i Comercial i la Fira de Nadal, aquesta dar-
rera ubicada a la nova zona de vianants del 
carrer de Roger de Flor. També han estat im-
portants les inversions d’entitats i adminis-
tracions supramunicipals que s’han assolit 
gràcies a l’impuls polític del nostre alcalde, 
tant amb la Diputació de Barcelona per la 
construcció de la rotonda a l’altura del carrer 
de Rosa Sensat, com amb l’Àrea Metropoli-
tana de Barcelona (AMB), que aportarà una 
inversió de 13 milions d’euros per #nançar la 
construcció de 108 habitatges de protecció 
o#cial, i la més recent amb RENFE, amb la 
propera signatura d’un conveni per a la re-
modelació de l’estació d’Ocata. Sense oblidar 
l’aportació de la Fundació Ricky Rubio, que 

va fer possible la substitució del paviment de 
la pista al Complex Esportiu.
La determinació també ha caracteritzat el 
treball de la gent d’ERC, i per això actual-
ment el nostre municipi compta amb recur-
sos i serveis de professionals que treballen 
per impulsar polítiques de salut mental, com 
el Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil 
(CSMIJ), el d’Atenció i Seguiment de Drogo-
dependències (CAS) i és el referent en el Baix 
Maresme del Centre de Desenvolupament 
Infantil i Atenció Precoç (CDIAP).
Molta feina, i moltes ganes encara d’encarar 
nous projectes, perquè sols qui viu i trepitja 
el municipi i parla amb els veïns té la certesa 
d’estar treballant per un Masnou millor, i no-
saltres la tenim, i de ganes no ens en falten. 
Continuarem amb la mateixa determinació 
el proper any, i des d’aquí us desitgem bones 
festes i bon any 2019!

(estaran empadronats, aniran a centres 
educatius del Masnou i Teià, seran visitats 
als CAPs del municipi, ja no aniran acompa-
nyats per monitors, etc.).
Aquest fenomen mereix tota la nostra aten-
ció i no podem deixar de qüestionar tècni-
cament les decisions que està prenent la 
Generalitat, amb la complaença de l’Equip 
de Govern del Masnou:
Ningú del Govern municipal no ha qües-
tionat tècnicament l’emplaçament? És el 
millor lloc d’acollida? 
Ningú del Govern municipal no ha qüestio-
nat tècnicament si són necessaris més mo-
nitors i professionals per atendre aquests 
menors? (Si es produeixen incidents i sor-

tides no consentides, és obvi que falten 
professionals). 
Ningú del Govern municipal ha demanat 
explicacions per entendre com aquests 
menors no acompanyats tenen telèfons 
mòbils que paguen les seves famílies, famí-
lies que no sembla que vulguin saber gaire 
d’ells? 
Ningú del Govern municipal s’està qüesti-
onant tècnicament el cost social que pot 
tenir per a les arques municipals l’acollida 
d’aquests menors? 
I els nostres centres educatius, tindran 
capacitat per escolaritzar tots els menors 
sense que afecti les ràtios professor/alum-
ne per classe? I el fet de perdre un equipa-

ment com l’alberg, algú del Govern muni-
cipal s’està qüestionant l’impacte que pot 
tenir per a l’activitat econòmica del munici-
pi, en perdre 90 llits per a ús turístic?
Algú del Govern municipal ha preguntat a 
la DGAIA què sol passar quan aquests me-
nors adquireixen la majoria d’edat?
El nostre grup lamenta moltíssim la impro-
visació generalitzada amb la qual està trac-
tant la Generalitat aquest assumpte, així 
com la falta d’informació i explicacions als 
veïns del municipi, i alhora, la complaença 
del Govern d’ERC amb aquesta forma de 
procedir, ja que no ha qüestionat tècnica-
ment ni una sola de les decisions adopta-
des per la DGAIA.
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Notícies bones i no tan bones!

Bones

a)  El Ple del novembre va acordar millo-
rar les bases (condicions a complir) per 
aconseguir ajuts al pagament de l'IBI 
de 2018 i, també i per primer cop, va 
aprovar les bases per als ajuts al paga-
ment de despeses de lloguer de 2018. 
Com dèiem el mes passat, ICV-EUiA 
hem estat decisius en tots dos casos. 
Estem, doncs, molt satisfets, ja que hem 
aconseguit que aquests ajuts millorin 

No tan bones

El govern d’ERC no vol presentar una 
proposta de pressupost per al 2019.
Aquesta no és una bona notícia. Si, per 
primera vegada en quaranta anys de de-
mocràcia local i sense ni tan sols haver in-
tentat pactar amb la resta de partits, ERC 
renuncia a aprovar un nou pressupost, 
l’any 2019 tindrem el mateix pressupost 
que el que s’aprovà a primers d’any i això 
vol dir tres coses:
a)  Es perdran els 150.000 euros que, a 

proposta nostra, es van afegir el passat 
mes de maig i, per tant, 60.000 euros 
d'ajuts al lloguer, 25.000 per a instal-
lació d'ascensors, 15.000 per a esco-
les bressol, 20.000 per a ajuts socials, 
10.000 d'ajuts a l'IBI, 10.000 per al Pla 
de drogodependències i 10.000 per a 
Civisme, Igualtat i Esports.

b)  No podrem fer noves modi#cacions 
per aconseguir més diners per a po-
lítiques socials, educació, habitatge i 
d'altres.

c)  No es podran proposar actuacions 
d'inversió que permetin millorar els 
nostres carrers, places i jardins, així 
com els equipaments municipals.

Per això, ICV-EUiA intentarem obligar 
el govern a presentar una proposta de 
pressupost per al 2019 i, si ho aconse-
guim, plantejarem millores que garantei-
xin que el nou pressupost no farà ni un 
pas enrere en les polítiques que per al 
nostre grup són prioritàries.

Apro#to per desitjar-vos, en nom de la 
nostra coalició, unes bones festes i un 
millor 2019.

Ara ja toca donar solucions!
 
Ens trobem, un any més, a les portes 
de Nadal. Època de retrobades, reuni-
ons, sopars o dinars amb família, amics, 
companys de feina... Moment de reKe-

xió, recopilació dels records que s’han 
viscut i a nosaltres ens venen moltes 
imatges al cap.

Cenyint-nos a l’entorn polític que ens 
ha tocat viure, hem vist la caiguda del 
govern del PP de Rajoy, per múltiples 
condemnes de corrupció, l’aprovació 
de la moció de censura impulsada pel 
PSOE i amb el suport d’una majoria 
parlamentària. Hem vist la creació d’un 
nou govern socialista amb una majoria 
de ministres dones liderant la política 
de l’Estat, amb un canvi de rumb en 
les polítiques socials, #scals i territori-
als, amb la recuperació de la gestió de 
les institucions catalanes per part d’un 
nou govern de majoria sobiranista. 
I què s’ha fet per millorar la situació dels 

catalans? S’han impulsat múltiples tro-
bades bilaterals per apropar solucions 
al “problema” català. Malauradament, 
encara no han donat cap fruit positiu 
que solucioni aquest atzucac. El nos-
tre Parlament ha estat erm de discurs 
i d’accions. Seguim vivint sotmesos a 
decisions judicials, a veritats absolutes 
que ja no convencen a ningú. 

Enmig de tot, una pujada de les protes-
tes al carrer dels treballadors de sectors 
de serveis bàsics per a la ciutadania, 
amb la valentia d’uns col·lectius que ja 
no poden suportar més l’estrenyiment 
dels seus pressupostos, de les seves 
condicions de treball, de la pèrdua de 
drets i salaris. Bombers, mestres, estu-
diants, professors universitaris, metges,  

infermeres, treballadors del tercer sec-
tor i funcionaris de l’Administració pú-
blica, tots amb una mateixa #nalitat: 
revertir les retallades del govern català, 
absent i ine#cient durant els últims set 
anys i, especialment, els darrers dos.

Els socialistes volem que el govern ca-
talà escolti i prengui decisions, actuï i 
treballi, pensant i dissenyant les polí-
tiques que afecten directament l’estat 
del benestar dels catalans, de tots els 
ciutadans. Sempre hi ha cabuda per 
recti#car i redreçar la situació. Diàleg, 
negociació i pacte. Ara i sempre, és el 
que els socialistes demanàvem, dema-
nem i demanarem. 

Bon Nadal!

A Catalunya, vagues i manifestacions de 

sanitaris (CAP), docents i funcionaris per 

la desatenció i la precarietat

Els problemes reals de Catalunya, aquests 

que amb el procés han estat silenciant any 

rere any, comencen a esclatar davant l’es-

tupefacció del nostre president Torra, que es 

dedica a exhibir aplaudiments a les xarxes 

després de tallar la punta d’una carabassa 

(interessant exercici de política).

La vaga de sanitaris (77% de seguiment) es 

va omplir de lemes com “Més temps per pa-

cient”, “La salut de tots està en joc”, “Menys 

discursos i més recursos”... Passem a les dades:

•  Pressupost de la Generalitat: 38.061,5 M€ - 

Sanitat: 8.876,53 M€ (23,30%)

* Habitants: 7.441.000

•  Pressupost comunitat Madrid: 19.331 M€ - 

Sanitat: 8.318 M€ (43,03%)

* Habitants: 6.477.000

Treguin vostès les seves conclusions. I si vo-

len mirar a una altra banda, donin la culpa a 

Madrid, mentre TV3 i la corporació, al costat 

d’innombrables mitjans subvencionats, càr-

recs de con#ança, ambaixades i inacció dels 

nostres dirigents autonòmics s’empassen els 

nostres diners. Però si volen veure com es ges-

tiona la Generalitat, preguntin-ho al president 

Torra (el que talla... la carabassa), o al president 

de JuntsxCat al Parlament, el senyor Pujol, sen-

sible com ningú a les necessitats dels catalans: 

“Ens distraiem —referint-se a les manifestaci-

ons— en unes qüestions que no són essenci-

als.” Doncs sort que no són essencials!

De les vagues i manifestacions d’educadors, 

funcionaris, bombers (intent d’assalt al Parla-

ment inclosos) no m’estenc, que no hi cabria 

en tot El Masnou Viu. La reKexió és que el punt 

d'inKexió del procés s’accentua i no es pot se-

guir tapant tot ni mentint a tothom per sem-

pre. I comença a explotar.

I fem un vaga de fam

Sembla que el que comentava fa mal i urgeix 

tapar-ho, així que toca una nova distracció. 

Suposo que els mitjans “públics” (?) catalans 

(TV3 + corporació + premsa subvencionada) 

ja tenen instruccions de tapar tota insubordi-

nació ciutadana donant als seus esperits un 

nou serial sobre Sànchez i Turull. Potser amb 

llàgrimes, muntatges telenovel·lescs, i com-

posicions idíl·liques adornades amb música, 

escenogra#a i enaltiment personal. Aposto 

que, per al pròxim El Masnou Viu, aquest tema 

ja està acabat.

I comprimint l’espai, els desitjo a tots un bon 

Nadal!

la situació econòmica de les famílies 
del Masnou que més ho necessiten. 
Estigueu atents: els ajuts es convoca-
ran a primers de 2019 i, com en els dos 
darrers anys, ICV-EUiA oferirem a les 
famílies que ho necessitin el nostre as-
sessorament i suport per sol·licitar-los.

b)  També s'aprovà una proposta d’ICV-
EUiA per estudiar avantatges i incon-
venients sobre el fet que la gestió 
de la grua municipal la faci directa-
ment l'Ajuntament i no una empresa.  
Creiem que la gestió pública perme-
trà reduir les actuacions incíviques 
d'aquelles persones que, com veiem 
cada dia, aparquen els seus vehicles 
sobre les voreres, passos de vianants 
i places per a persones amb mobili-
tat reduïda i, també, davant de guals 
privats.
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