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Voldria donar-vos la benvinguda en aquesta 

sessió del ple de constitució d’aquest nou 

consistori 2019 – 2023, sorgit de les urnes del 

passat 26 de maig.  Benvinguts tots els qui 

esteu aquí presents en aquesta sala capitular, 

als qui seguiu la sessió des de Can Malet, i als 

qui la seguiu des de les vostres cases. Com a 

alcalde que he tingut de nou la confiança 

d’aquest consistori, em toca cloure aquesta 

sessió constitutiva d’aquest nou mandat 

municipal que iniciem avui. 

Gràcies als regidors que m’heu donat la 

confiança. Al meu grup municipal d’Esquerra 

Republicana de Catalunya – Acord pel Masnou, 

i gràcies també al suport del  grup municipal de 

Junts per Catalunya – Units pel Masnou pel 

suport que doneu avui amb l’elecció d’aquest 

alcalde. Vull manifestar l’acord al qual hem 

arribat per fer possible aquesta elecció en 

primera votació amb qüestions vinculades al 

país: el compromís d’esdevenir municipi de la 

República catalana, la necessitat de trobar un 

espai públic que ens recordi el Primer 

d’Octubre de 2017 i la sobirania fiscal. També 

vull agrair a la resta de grups municipals la 
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seva responsabilitat en aquest ple de 

constitució del nou mandat. 

 

Agraeixo a tots els treballadors i treballadores 

municipals la feina d’aquests darrers quatre 

anys. L’esforç, el treball i el compromís amb el 

municipi del Masnou han estat determinants 

per tal d’aconseguir molts dels objectius de 

bona governança, projectes i actuacions que 

han caracteritzat aquest mandat 2015 – 2019. 

També vull donar les gràcies a tots aquells qui 

heu estat regidors en aquest mandat que avui 

tanquem: el Federico de las Heras, l’Antonio 

Marset, el Joan Fontcuberta, l’Elena Crespo i el 

Màxim Fàbregas, del qual vull remarcar la seva 

tasca, donat que durant 30 anys ha estat 

regidor d’aquest ajuntament. Amb acords i 

desacords, ha treballat pel conjunt de 

masnovins i masnovines. També la Sandra 

Miras, la Laia Noy, la Rosa Subirats i el Dídac 

Miró. Així com a la Noemí Condeminas, qui va 

ser durant un temps la primera tinenta 

d’alcalde, agraït pel seu compromís, la seva 

lleialtat i sentit del govern. I, finalment, el 

regidor del nostre grup que ens deixa, el Quim 
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Fàbregas. En Quim ha estat regidor d’aquest 

ajuntament des del 1999. Segurament és la 

persona que coneix millor cada racó del nostre 

municipi i qui té un major coneixement del 

Masnou. Comparteixo amb ell militància política 

en l’esquerra independentista des dels inicis 

dels anys 80. Estic convençut que continuarà el 

seu compromís, des de la militància política, 

amb el Masnou i amb la llibertat d’aquest país. 

Agraeixo també la presència dels ex alcaldes, 

Josep Azuara i Eduard Gisbert. Del jutge de 

pau i dels membres del grup de treball d’honors 

i distincions.  

També vull fer un agraïment a tots els veïns i 

veïnes del Masnou que ens heu donat 

confiança, als 4.690 que heu donat suport a la 

candidatura d’ERC-AM que he encapçalat en 

aquestes eleccions municipals. Unes eleccions 

locals que han tingut un grau alt de participació. 

A tothom qui heu col·laborat en aquesta 

campanya. A tots aquells amb els qui hem pres 

compromisos per treballar plegats. Teniu el 

compromís del nostre grup municipal. Teniu el 

compromís de la Sílvia, el Ricard, la Cristina, el 

Sergio, la Neus, l’Albert, la Yulay, l’Oriol i jo 
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mateix, que treballarem des del nostre 

compromís inequívoc amb els valors 

republicans i la llibertat del país, pel conjunt de 

masnovins i masnovines. Treballarem des del 

rigor i la responsabilitat perquè aquest és el 

nostre deure com a representants de la voluntat 

popular expressada el passat 26 de maig. 

Finalment, un agraïment també per a la meva 

família, especialment a la Rosalia, amb qui 

també comparteixo anys de militància en 

l’esquerra independentista.  

Personalment, em sento part del fil roig 

d’Esquerra Republicana de Catalunya al 

Masnou. Dels homes de l’Esquerra dels anys 

30 que ens van portar la república, del treball i 

el sacrifici d’aquells qui van començar a 

construir el somni republicà al Masnou, 

arrabassat per una guerra i una dictadura. I 

dels que van iniciar la represa l’any 1979. Des 

del 18 anys, edat en que vaig iniciar la meva 

militància política, he viscut diferents situacions: 

des la presó fins els càrrecs institucionals. Però 

us puc assegurar que no hi ha res més 

important que poder exercir d’alcalde del teu 

municipi, d’alcalde del Masnou. 
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Voldria adreçar-me ara a regidors i regidores 

que formeu part d’aquest nou consistori: a tots 

us estenc la mà per teixir acords de municipi. 

En alguns casos ideològicament més propers, 

en altres des de la discrepància de les idees, 

però estic convençut que, per damunt de tot, 

amb el mateix ànim i voluntat de sumar per 

convertir el Masnou en una vila millor. 

Durant el mandat que hem tancat avui, 

segurament amb encerts, però també amb 

desencerts, així ho he procurat fer. El treball 

continu de l’equip de govern sortint, primer en 

coalició amb CiU, després en solitari amb 6 

membres d’ERC-AM i amb consensos amb 

diferents grups municipals, han permès 

començar una nova transformació al Masnou, 

especialment a l’espai públic. Alguns exemples 

en són el pla de xoc anual de voreres i 

calçades, la conversió de carrers de prioritat 

per a vianants, la renovació de parcs infantils, 

l’obertura del parc de Vallmora i del nou 

pavelló, la nova rotonda de la carretera d’Alella, 

el pas soterrat del carrer de Brasil, o les cuines 

i menjadors, ara ja sí i després de molts anys 

d’espera, per a totes les escoles públiques del 
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Masnou. Però també vull destacar algunes de 

les actuacions realitzades en altres àmbits.  

En polítiques de cohesió i benestar social, 

programes diversos en relació a la salut mental 

o la concreció de nous habitatges de protecció 

oficial. En l’àmbit de la cultura, la programació 

estable d’arts visuals i el suport a la cultura 

popular. Pel que fa a la memòria històrica, la 

commemoració de l’Any Millet, l’edició dels 

Quaderns d’Història Local, o la recuperació de 

les distincions honorífiques. La millora dels 

centres escolars en l’àmbit educatiu. L’impuls 

d’iniciatives relacionades amb la inclusió social 

en el terreny de l’esport. Nous plans normatius 

municipals: de joventut, d’igualtat, de comerç, 

de turisme, ... L’obertura i la dinamització 

comercial de la plaça Nova de les Dones del 

Tèxtil. Múltiples programes d’inserció laboral 

(plans ocupacionals, de garantia juvenil, de 

formació professional dual, etc), convenis amb 

empreses per a la contractació de masnovins i 

masnovines i suport a l’emprenedoria. En 

l’àmbit del manteniment i el medi ambient, 

l’impuls de la recollida comercial segregada i 

iniciatives en el camp de l’eficiència energètica. 

Respecte a la ciutadania activa, la creació del 
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Consell de la Vila i altres consells i comissions 

amb participació veïnal, la realització 

d’audiències públiques, l’impuls de les xarxes 

socials, l’obtenció del segell de qualitat en 

transparència.  

Són només alguns exemples de l’obra de 

govern, que els votants del Masnou heu avalat 

amb vots. I sobre aquesta base, bastirem els 

principals eixos del nostre projecte per al nou 

mandat que avui arranquem, per fer del 

Masnou un municipi inclusiu, amb qualitat de 

vida, dinàmic, per on s’hi pugui passejar i 

gaudir de l’entorn, més verd i saludable, 

participatiu, actiu i modern. Un Masnou ple de 

vida al servei de la ciutadania. Un pla de 

govern que combinarà continuïtat en alguns 

àmbits, amb la innovació i posada al dia 

d’altres. Que continuarà apostant per la millora 

de l’espai públic per a acabar de vertebrar el 

municipi en tot el seu abast (planejament, 

mobilitat, aparcament, senyalització, neteja, 

etc.), potenciant el passeig marítim i el parc de 

Vallmora com a grans espais naturals, creant 

nous camins escolars, àrees verdes 

d’estacionament preferent per a veïns, 

fomentant nous elements de mobilitat elèctrica i 
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el transport públic, introduint-hi millores. Un pla 

de govern que alhora afrontarà com a principal 

repte les polítiques actives centrades en les 

persones, en els masnovins i en les 

masnovines, amb l’impuls d’actuacions com les 

següents: posada en marxa del servei 

d’intervenció sòcioeducativa, programes 

específics d’atenció a la gent gran i per 

combatre la soledat, tarifació social 

progressiva, programes de coeducació en 

l’àmbit escolar, implementació d’un pla 

d’acollida municipal i suport als joves migrats, 

un pla local d’habitatge i l’impuls de noves 

promocions d’habitatge protegit. Nous plans 

ocupacionals, més formació, suport al comerç 

de proximitat i un nou impuls del mercat 

municipal. Una policia local més propera a la 

ciutadania.  

Un projecte centrat en les persones que tindrà 

3 pilars bàsics: 1) crear, de la mà de tota la 

comunitat, un Pla Educatiu del Masnou que 

entengui l’educació com a servei públic basat 

en un conjunt d’aprenentatges actiu, personal i 

col·lectiu, al llarg de la vida i per assolir unes 

eines i competències per viure en una societat 

més lliure i més justa. 2) Elaborar una agenda 
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verda municipal, que prioritzi la lluita contra el 

canvi climàtic, el foment de les energies 

renovables i l’assessorament energètic, l’estudi 

d’un nou sistema de gestió del servei 

d’abastament d’aigua potable, horts urbans, 

itineraris verds, promoció de vehicles elèctrics i 

bonificacions fiscals de caire ecològic, entre 

altres. I 3) Un pla de salut comunitària. Que 

contempli l’impuls d’un pla de salut local, 

circuits saludables a l’aire lliure. Que continuï 

amb la tasca iniciada en l’àmbit de la salut 

mental i de prevenció de drogodependències, 

malauradament de tot tipus. Que converteixi el 

Masnou en una vila saludable i càrdioprotegida. 

I que entengui com a indissociables la cura de 

l’entorn i la cura d’un mateix.  

I tot això no ho farem sols, sinó amb coalició 

amb els primers interessats, amb els veïns i 

veïnes del Masnou, de manera individual i 

col·lectiva, amb les entitats. Amb l’impuls de 

consells de barri i participació directa. I posant 

la tecnologia al servei de la ciutadania, 

convertint el municipi en ciutat intel·ligent. I 

obrirem aquest projecte, és clar, a tothom qui 

s’hi vulgui sumar, també dins del consistori. 

Amb la guia d’un Pla d’Actuació Municipal que 
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des de dilluns vinent mateix començarem a 

perfilar per a arrencar de seguida aquests nous 

projectes. I pensant, no únicament a curt 

termini ni en posar pedaços, sinó en un 

projecte de Masnou del futur, elaborant un pla 

estratègic municipal.  

Finalment, no puc acabar, no vull acabar, 

sense fer esment de la situació que viu el 

nostre país. Tot just aquesta setmana s’ha 

posat punt i final a un judici ignominiós a les 

persones que es van posar al capdavant de l’1 

d’octubre, de la major demostració de voluntat 

popular que s’ha produït en la història recent 

d’aquest país, amb dos milions de persones 

que van plantar cara a totes les adversitats i a 

tot un estat, pel simple fet de voler votar. Ben 

aviat en coneixerem la sentència. I, sigui quina 

sigui, des d’aquesta alcaldia, i estic convençut 

que amb el suport majoritari dels regidors i 

regidores d’aquest nou consistori, estarem a 

l’alçada i sabrem fer-nos dignes dels nostres 

representants injustament empresonats. No 

podran empresonar mai les idees ni els anhels 

de llibertat de tot un poble. Ens mantindrem 

ferms en el compromís amb la construcció de la 
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república catalana i fidels als valors republicans 

i a les nostres institucions.  

No hi ha un honor més gran per a mi que servir 

al país i al Masnou com a alcalde del meu 

poble. Des de la gestió, petita o gran, del dia a 

dia. Al despatx o passejant pel carrer. Amb 

l’orella parada i llibreta en mà, disposat a 

atendre qualsevol necessitat de masnovins i 

masnovines. Representant-vos en tot moment, 

sempre a la vostra disposició.  

Acabaré com ho vaig fer 4 anys enrere en 

aquesta mateixa sessió: 

Gràcies a tots els qui heu seguit aquest ple. 

Gràcies a tots els regidors i regidores d’aquest 

consistori. Fem-nos dignes tots plegats de la 

voluntat popular que representem. 

 

Jaume Oliveras i Maristany 

L’alcalde 

 

El Masnou, 15 de juny de 2019 


