
ENTREVISTATRIBUNA POLÍTICA

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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GOVERNEM!
Un cop passades les festes nadalenques, 
l’Equip de Govern d’ERC-AM arrenquem 
el 2020 amb molta empenta. 
En breu posarem en marxa el procés 
d’elaboració dels primers pressupostos 
participatius del Masnou i ben aviat 
aprovarem el Pla d’actuació municipal, 
que ens marcarà el rumb a seguir durant 
els propers anys. I és que som un govern 
que, ves per on, governa. I ho fem 
escoltant la gent. És gràcies a la confiança 
de masnovins i masnovines que el nostre 

grup municipal disposa d’una majoria 
de nou regidors que —a manca d’altra 
alternativa— ens atorguen la legitimitat 
per posar-nos al capdavant del Masnou 
i governar-lo d’acord amb el nostre 
programa polític, que és el que més 
s’aproxima a la pluralitat dels interessos 
del municipi. És clar que la composició 
del Ple municipal reflecteix encara més 
aquesta pluralitat i que treballem per 
a la recerca constant d’acords amb 
altres formacions polítiques, entitats 
i veïnat, per tal de fer-los més sòlids. I 
dins d’aquesta normalitat democràtica, 
mentre uns governem, d’altres s’hi 
oposen. 
Les mocions de control són una de les 
eines que té l’oposició per fiscalitzar 
l’acció del Govern. Si s’aproven, es 
converteixen en compromisos de 
caràcter polític per al Govern, que 

és qui decidirà com es porten a la 
pràctica. Els terminis d’execució de les 
actuacions, els diners públics que es 
requereixen, els professionals que hi 
participen, les empreses que es puguin 
contractar per executar-les... no són 
qüestions únicament subjectes a la 
voluntat política, sinó que hi intervenen 
elements tècnics, criteris de contractació 
pública, etc. Sobre el paper queda molt 
bé instar el Govern a executar accions 
inassumibles i després se’ns pot acusar 
més fàcilment d’incomplir-les. Però el 
nostre vot favorable significaria assumir 
compromisos mancats de rigor, com 
són mancades de rigor afirmacions 
fetes amb total impunitat per part de 
l’oposició, com que hi hagi nou persones 
sense llar dormint al carrer al Masnou. 
No es governa des de l’oposició i a 
cop de mocions. Quin sentit té crear, a 

instàncies de l’oposició, una Taula per 
a la Convivència si ja existeix una taula 
amb idèntiques funcions? O és que 
és només per apartar-ne el Govern? 
És clar que volem el programa per a 
la prevenció i atenció de l’abús sexual 
infantil que proposa l’oposició, per això 
ja estem treballant-hi; però no és el 
Ple qui decideix com es fa aquest pla i 
quina empresa s’ha de contractar! Estem 
d’acord a impulsar mesures a favor de 
les persones sense llar, però abans cal 
valorar com i quins recursos (humans i 
econòmics) cal destinar-hi, oi?
No volem meres declaracions 
d’intencions. Aquest 2020, des d’ERC-AM 
continuarem governant per a tota la 
ciutadania i per fer del Masnou un poble 
millor, amb la col·laboració de tothom qui 
s’hi vulgui implicar. Amb rigor, respecte i 
responsabilitat. 

Ara que tenim Govern

Ara que tenim Govern, que 
el seny ha tornat a imperar 
en les nostres vides i que la 
importància de la paraula torna 
a tenir rellevància, podem 
afirmar que comença una nova 
etapa en què deixem la dreta 
enrere i s’inicia un període de 
consolidació de la democràcia 
espanyola.

Per primera vegada en la nostra 
història s’ha aconseguit formar 
un govern estatal de coalició 
d’esquerres que obre la porta de 

la igualtat, la justícia, el progrés, 
la diversitat, la pluralitat i, 
sobretot, el diàleg.

Sense el suport d’ERC, EAJ-PNV, 
EH Bildu, Más País, BNG i un 
vot en abstenció de CCA-PNC-
NC aquest Govern no seria 
possible. Aquests partits han 
estat capaços de veure que 
aquesta era la millor alternativa 
per a totes i tots i han volgut ser 
partícips d’un fet històric que 
marcarà un abans i un després. 
És per això que avui podem 
afirmar que hem fet un pas 
endavant.

L’esquerra de tot el país s’alça, 
uneix ponts i dona pas a una 
nova etapa. La capacitat de 
seure, de parlar, de dialogar, de 
participar i de negociar no la té 
tothom. 

Vull agrair a tots els partits que 
han estat capaços de fer-ho 
possible i que han deixat enrere 
un murmuri incessant de tota 
la dreta espanyola i catalana i 
s’han centrat en el que realment 
s’havia de fer: donar suport a la 
democràcia, el pluralisme i la 
voluntat de la major part de tota 
una nació.

Les persones per sobre dels interessos 
de partit

Com us hem anat explicant en aquest 
mateix espai, des de Fem Masnou 
intentem que allò que fem al Ple 
municipal sigui útil per a la ciutadania. 
Davant de les mocions i declaracions 
institucionals grandiloqüents però 
sense concreció, apostem per presentar 
mocions amb propostes concretes que 
repercuteixin en el dia a dia del poble. 

Així, el passat desembre vam presentar-
ne tres: 

Taula de Convivència
La persistència a vegades té premi 
i la proposta que no va prosperar al 
novembre va fer-ho al desembre. Amb 
l’oposició d’ERC, que sembla que té por 
dels espais de participació ciutadana 
que no controla, però amb el suport de 
la majoria del Ple, el nostre poble tindrà 
una taula de convivència per tractar 
situacions d’incivisme o intolerància 
per trobar-hi solucions de forma 
comunitària. 

Tolerància zero davant l’abús sexual 
infantil
Recollint la feina feta per diverses 
associacions i famílies del municipi, el Ple 
va aprovar, de nou sense el suport d’ERC, 

una moció per elaborar un protocol per 
tractar i mirar d’erradicar les situacions 
d’abús sexual infantil. Val a dir que 
aquest important acord de tots els grups 
municipals, del qual es va autoexcloure 
ERC, va quedar tacat per una actitud 
autoritària de l’alcalde, que va deixar 
clar que no té intenció de complir tots 
els punts aprovats per la majoria del Ple. 
Sembla que a Esquerra Republicana del 
Masnou li costa d’acceptar que governa 
en minoria i que necessita mà esquerra i 
capacitat de diàleg, dues habilitats que 
l’alcalde no acaba de tenir dominades. 

Les persones sense sostre no són una 
urgència
Les persones que de forma voluntària 
treballen per ajudar les persones sense 
llar han arribat a comptabilitzar fins a 
nou persones en aquesta situació al 

nostre poble. Aquestes persones fins 
ara només han trobat una resposta en 
l’àmbit municipal: anar a la ciutat de 
Barcelona, on estan tots els recursos 
col·lapsats. Per posar fi a aquesta desídia 
del Govern municipal vam entrar una 
moció d’urgència, un mètode habitual 
que sense anar més lluny es va fer servir 
fins a quatre vegades en el mateix Ple 
del desembre. Doncs bé, per primera 
vegada en aquesta legislatura el Ple va 
rebutjar la urgència d’una proposta amb 
els vots en contra d’Esquerra Republicana 
i Ciutadans.

Davant dels grups municipals que 
posin els seus interessos particulars 
per sobre de les persones, nosaltres 
persistirem a situar la vida al centre de 
la nostra acció política.
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#BonAny2020
D’entrada, el desig que tinguem un bon 
any i, com sol ser habitual en aquestes 
dates, sovint ens comprometem a assolir 
algun repte. Desitgem que millori 
la qualitat de vida de tothom i que 
des del Govern municipal se cerquin 
consensos al voltant de l’agenda social, 

es promogui la participació ciutadana, 
s’abandoni un tarannà despòtic amb 
els qui pensen diferent, i es faci possible 
una vila que arribi a totes les persones 
que hi viuen i on tothom es pugui quedar 
a viure.

Nosaltres farem autocrítica i assumirem 
les responsabilitats que ens pertoquen 
per poder desenvolupar, en la mesura 
que sigui possible, les propostes del 
nostre programa electoral, teixint 
confiances i consensos amplis de poble 
amb tots els partits polítics.

#BonGovern
Defensem els nostres ideals de fer 
possible una vila lliure, justa socialment, 
pròspera i benestant, on les persones es 
troben al centre de totes les polítiques. 
Però també hi hem d’afegir el marc ètic 

que ho fa possible: la filosofia del bon 
govern, des del qual es governa obeint 
la voluntat ciutadana expressada a les 
urnes i es compleixen els compromisos 
polítics. I en què també es respecta 
l’oposició a partir dels principis de la 
cortesia, el respecte i la transparència. 
Tot això, malauradament, es va veure 
menystingut per l’alcalde al darrer 
Ple, malgrat que ve de més lluny... No 
serveix per a res tenir un Codi de bon govern 
i transparència municipal, aprovat pel Ple 
(27/04/17), si després no es compleix ni 
tampoc se supervisa. En aquest codi es 
diu: “tothom serà tractat amb atenció, 
equitat i consideració, i amb tota la 
dignitat que els correspongui”. També 
s’especifica que hi haurà un seguiment 
de l’aplicació a través d’una Comissió 
Ètica que es reunirà amb caràcter 
anual. Res de tot això no ha passat. 

Ens preguntem: Té aquest Govern la 
credibilitat necessària? S’hi pot confiar? 
Evidentment som a temps d’esmenar 
el rumb i respectar la representació 
de la sobirania popular que rau al Ple 
Municipal.  

#RetemComptesAlaCiutadania
Esperem els vostres comentaris a través 
dels nostres canals: 

Whatsapp: 632 488 654 

Facebook i Instagram: 
juntsxcatmasnou, 

Telegram t.me/unitspelmasnou 
i el nostre canal de Youtube. 

Adreça electrònica: 
jxcatmasnou@elmasnou.cat.

Frans Avilés
Portaveu del Grup 
Municipal de Cs

EN CIUDADANOS TENÍAMOS 
RAZÓN
 
Mucho se ha escrito sobre el 
descenso de Ciudadanos en las 
últimas elecciones generales. Es una 
evidencia que perdimos apoyo de 
muchos españoles, fruto de nuestros 
propios errores, pero también 

víctimas de una orquestada campaña 

de intoxicación de los medios 

afines a los dos grandes partidos 

tradicionales y, como no, de los 

medios nacionalistas, temerosos de 

un partido honesto y leal a nuestro 

país, España, aquél que pretenden 

destruir.

Pero poco se escribió —y hoy toman 

cuerpo— sobre las advertencias que 

Ciudadanos, y especialmente Albert 

Rivera, avanzaron sobre lo que hoy 

ya es una realidad: el pacto-abrazo 

del PSOE de Pedro Sánchez y el PSC 

de Iceta con aquellos que odian 

España y su democracia, considerada 

una de las más modernas y afianzadas 

del mundo (no lo digo yo, lo dijo 

hace un año el prestigioso rotativo 

británico The Economist). 

 

La hemeroteca más reciente está 

llena de declaraciones de Sánchez 

totalmente contrarias a lo que ha 

hecho y Ciudadanos ha querido 

poner de manifiesto, a través de 

su nueva presidenta del grupo en 

el Congreso, Inés Arrimadas, el 

engaño del PSOE a sus votantes, la 

traición a sus principios como partido 

de estado y la poca vergüenza de 

echar la culpa al resto de partidos 

constitucionalistas de sus fechorías.

 Nos dirigimos a un futuro incierto, 

con interrogantes difíciles de 

responder hoy, porque tenemos un 

presidente del gobierno que miente 

cada día, que engañará a todos y que 

difícilmente podrá sacar adelante la 

investidura sin la ayuda de quienes 

sí apostamos por España. Desde el 

centro político apostaremos por 

dar estabilidad evitando gobiernos 

sostenidos por la extrema izquierda 

y los nacionalistas, ése es nuestro 

compromiso. Nosotros ya hemos 

rectificado, ahora le toca el turno al 

señor Sánchez, aunque, como bien 

dijo Albert Rivera, no es de fiar.

Grup Municipal 
de la CUP 
El Masnou - Alterna-
tiva Municipalista

Pacte entre (noves) elits
El 7 de gener de 2020 s’ha consumat, 

una vegada més, un pacte entre 

elits que és la demostració del 

camí de la renúncia d’una part de 

l’independentisme institucional 

català. Una aposta destinada al fracàs, 

perquè l’Estat no ha cedit ni cedirà mai 

per convicció i menys davant d’una 

estratègia que l’apuntala i li dona 

estabilitat.

Des de l’esquerra independentista 

es fan propostes per assolir una 

vida digna, l’amnistia de les preses 
polítiques i exiliades i una taula de 
mediació internacional. Es demana 
la confrontació democràtica a tots 
els nivells per forçar una mediació 
vertadera amb l’Estat. Quan hem 
posat contra les cordes l’Estat ha 
estat quan el carrer s’ha encès i quan 
hem desobeït massivament les seves 
lleis injustes. Cal ser més persones 
mobilitzades i conscienciades que la 
desobediència civil i pacífica és l’únic 
camí cap al canvi social efectiu. I no 
ens hem de deixar desmobilitzar. Per 
això cal enfortir, també, les xarxes 
de solidaritat entre les que lluiten. 
El nou pacte a l’Estat no canviarà 
substancialment les condicions de 
vida de les treballadores ni donarà el 
poder de decisió al poble ni als barris. 
No hi haurà una refundació de l’Estat, 

ni es reconeixerà el dret a decidir. 
Volen que participem, i que votem 
(sobretot que votem), però no volen 
que decidim.

“Qui dia passa, any empeny”
Aquesta és la màxima de molts polítics 
professionals. La gent del carrer sovint 
no és conscient de fins a quin punt 
es decideixen coses a la lleugera en 
un despatx d’un ajuntament. I aquest 
espai tan minso no és suficient per 
explicar la magnitud de la tragèdia. 

Les decisions s’han de prendre 
com més avall millor. És el poble 
directament qui ha de decidir com 
ha de ser el seu barri o poble. I ha de 
ser l’ajuntament qui porti a terme 
la voluntat de la gent. Actualment 
és a l’inrevés: el govern planifica i 

proposa una inversió, i a continuació 
prepara un procés participatiu per 
explicar-ne les bondats i validar-la 
“democràticament”. El Masnou és 
un bon exemple d’aquesta pràctica 
nefasta per a la transformació real i 
efectiva. Per això cal que siguem més 
persones actives i implicades en les 
xarxes de contrapoder, ja sigui en 
l’àmbit local o global.

Propòsit per a l’any nou: impliqueu-
vos en una assemblea d’una 
xarxa d’habitatge, o d’un espai de 
construcció de lluites feministes, o 
d’una xarxa d’acollida, o d’un CDR, 
o d’un espai antifeixista, o de lluita 
ecologista, o d’un sindicat de classe, o 
d’un casal popular... Enfortim aquells 
espais que algun dia transformin 
realment la realitat.
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