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Benvinguda 
Amigues i amics, teniu a la vostra ma el document base del programa electoral del Partit dels 

socialistes de Catalunya del Masnou per a les eleccions municipals del 2015 amb la voluntat de 

poder ser aplicat en el mandat 2015-2019. 

Amb aquest projecte volem definir el programa que ha d’assentar les bases per seguir 

transformant la nostra estimada Vila tal i com ho vam fer des de l’any 2003 fins al 2011. 

Aquest programa ha de servir per aconseguir el Canvi Positiu: que el nostre candidat Ernest 

Suñé, sigui el proper alcalde del Masnou. 

Aquest és un document obert a les vostres aportacions, les quals, sota una moderació de 

l’equip redactor, seran publicades i incorporades al nostre projecte. 

Podeu adreçar els vostres comentaris al correu electrònic del candidat 

ernestsune@socialistes.cat o també a la pàgina web del programa electoral a l’adreça 

http://programaelectoralpscelmasnou2015.wordpress.com/ on trobareu un espai per 

incorporar esmenes. 

El document resultant naixerà doncs amb voluntat de, no nomes escriure el programa 

electoral socialista, sinó a més, d’assentar les bases del Pla d’Actuació Municipal del proper 

govern del Masnou. 

És per això que us convidem, a totes i a tots, a participar activament en el modelat d’aquest 

programa. 

Benvingudes i benvinguts, doncs, a aquesta porta oberta al projecte socialista de futur pel 

Masnou: el projecte del Canvi Positiu. 

  

 

Agrupació del Masnou 

Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) 

 

Pots aconseguir més informació a: 

 https://elcanvipositiu.wordpress.com/ 

 http://programaelectoralpscelmasnou2015.wordpress.com/ 

  

mailto:ernestsune@socialistes.cat
http://programaelectoralpscelmasnou2015.wordpress.com/
https://elcanvipositiu.wordpress.com/
http://programaelectoralpscelmasnou2015.wordpress.com/
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El Masnou que volem 

EL CANVI POSITIU 
Volem un canvi positiu. Una vila on la gent tingui més i millors oportunitats de guanyar-se la 

vida. On la creativitat, el coneixement i les ofertes artístiques i culturals ens permetin gaudir 

amb plenitud i dinamisme i desenvolupar-nos com a persones i col·lectivament. On la 

convivència, la cohesió social i els serveis públics ens donin les condicions bàsiques de 

benestar i de pau i justícia social. 

Amb aquest objectiu desenvoluparem el nostre programa de govern municipal sobre tres 

grans eixos transversals: 

1. TREBALL I OPORTUNITATS PER GUANYAR-NOS LA VIDA: El Treball perquè és el bé 

més preuat de la nostra societat, requisit essencial per crear riquesa i per a la 

realització plena de les persones, base de tot benestar, de la dignitat humana i de tota 

convivència en pau i equitat. 

2. CULTURA, CONEIXEMENT I CREATIVITAT: La cultura, coneixement i creativitat perquè 

ens fan el que som, tant individualment com col·lectivament i només així podem 

aspirar a ser ciutadans lliures, exigents i crítics, a ser millors persones, a generar més 

treball i de major qualitat i a conviure amb plenitud. 

3. CONVIVÈNCIA I COHESIÓ SOCIAL: La cohesió social i convivència entre totes les 

persones i tots els grups i col·lectius que formem la nostra societat, perquè ens 

enriqueix, perquè ningú no és sobrer, perquè és la base de tot desenvolupament 

econòmic, cultural i humà i requisit essencial per a la convivència. 

Aquests tres eixos ens han de permetre assolir tres grans objectius: 

 Més oportunitats de treball i més activitat econòmica, per tal que cada vegada més 

masnovines i masnovins tinguin la possibilitat de guanyar-se la vida en la nostra ciutat, 

sense necessitat de desplaçar-se, dia darrera dia i consumint temps i diners, a altres 

poblacions per poder treballar. 

 Més creativitat, més coneixement i més activitat cultural, educativa i pel lleure, 

perquè així guanyarem en dinamisme i competitivitat, crearem més riquesa i més 

oportunitats de treball i de prosperitat, més oportunitats també per al lleure, l’oci i la 

realització plena de les persones. 

 Més cohesió social i més convivència per travar una societat cada vegada més 

plenament integrada i més respectuosa, amb una ciutadania responsable activa dels 

béns col·lectius, amb oportunitats reals de què tots i totes, de qualsevol edat, gènere, 

condició social, origen ètnic o cultural o manera de pensar puguem desenvolupar les 

nostres aspiracions i aprendre dels altres. 
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Amb més oportunitats de treball i activitat econòmica, més creativitat, coneixement i cultura 

i més cohesió social farem del Masnou una ciutat plena de vida. 

Volem també un Masnou per viure-hi. Un poble amable amb la gent, una vila a la mida 

humana, de les dones i dels homes que hi vivim. Amb un desenvolupament urbà equilibrat. 

Amb una mobilitat sostenible. Un poble net i curós amb el seu entorn, amb els espais públics i 

els privats, amb els carrers i els parcs, amb la terra i el mar, amb el blau i el verd. Amb una 

ciutadania responsable dels assumptes col·lectius i amb un govern municipal proper a la 

ciutadania. 

Aquests són els criteris, els principis i els objectius que inspiren el nostre programa de govern 

municipal. I a les pàgines següents hi trobareu les polítiques progressistes i les mesures a què 

ens comprometem impulsar per aplicar-los. 

8 ANYS DE GOVERN ENS AVALEN 
El programa de govern municipal que ara formulem pels propers quatre anys té una base molt 

sòlida: el balanç i l’experiència dels vuit anys que els socialistes vam estar al davant de 

l’Ajuntament del Masnou, durant els quals vam desenvolupat una profunda tasca de renovació 

i modernització de les estructures i dels mitjans de govern, de millora i ampliació dels serveis i 

d’inversió en moltes de les nostres infraestructures i equipaments i de l’esforç i control que 

hem fet els darrers quatre des de l’oposició. 

Des del govern vam aplicar vuit anys de polítiques progressistes, d’enorme ambició inversora, 

durant els quals vam abordar qüestions tan bàsiques i inexplicablement pendents dels governs 

municipals anteriors, com l’asfalt a molts carrers, la renovació de col·lectors i de part 

important de l’enllumenat públic, el soterrament de contenidors de brossa, la construcció de 

places, parcs i jardins, d’aparcaments, de dues escoles bressol, d’espais comunitaris, 

l’ampliació de la biblioteca, la posada en funcionament del Centre de recursos per a les dones, 

la construcció d’habitatges per a la gent gran i d’altres promocions d’habitatge social, la 

informatització dels serveis i de l’administració municipal i un llarg etcètera de nous 

equipaments i serveis. 

Aquest dinamisme també es va manifestar en la millora de tots els serveis municipals, en la 

renovació d’ordenances i reglaments, en la formulació d’instruments de planificació o 

programació a totes les àrees del govern municipal i en l’impuls d’operacions de transformació 

urbana de gran transcendència. 

Ambició inversora, dinamisme i afany de millora que es van combinar també amb un gran 

esforç pel rigor i l’eficiència en la gestió dels recursos municipals, que van permetre arribar a 

finals del mandat passat amb uns comptes sanejats i clars. 

També des de l’oposició, el rigor, l’afany de servei i l’ambició de fer més coses pel nostre poble 

han caracteritzat la nostra gestió d’aquests darrers quatre anys exactament igual que vam fer 

els vuit anteriors, i són també la carta de presentació del que projectem fer els quatre propers. 

En aquest sentit, el nostre és un projecte de renovació. De renovar la confiança en els 

socialistes, de renovar les millores que, de nou, han quedat pendents, d’impuls a les peticions 
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que moltes veïnes i veïns ens heu reclamat els darrers anys, i d’afrontar la culminació de 

projectes que vam encetar i, de sobte van quedar aturats, i que ara toca acabar de realitzar: el 

Parc Vallmora, l’ampliació del poliesportiu, la millora de la neteja, o un autobús urbà modern i 

eficient, per posar uns exemples. 

ELS RECURSOS 
El que segueix és un programa ambiciós. I ho és especialment per sortir dels quatre anys 

d’aturada que ha patit el Masnou. Volem sortir de la crisi tant econòmica com política que 

hem viscut aquests darrers quatre anys. Per això cal un esforç inversor que garanteixi la millora 

del Masnou i que alhora permeti la creació de llocs de treball. 

De cara els propers exercicis comptem amb mantenir com a mínim els ingressos municipals. 

No pensem apujar impostos, de cap de les maneres. De forma que una continuïtat raonable de 

l’activitat econòmica ens proporcionarà un nivell similar d’ingressos a l’actual i una més que 

probable recuperació a mig termini es traduirà en un increment dels ingressos de 

l’Ajuntament. 

Per una altra banda, hem definit i estem decidits a aplicar projectes de millora de la gestió dels 

ingressos i de modernització i millora de la gestió municipal, amb els quals calculem poder 

incrementar entre un 5 i un 10 per cent els recursos disponibles per a la despesa corrent. 

Aquest és el marge amb què comptem per finançar les activitats previstes en aquest programa 

que comporten increment de despesa corrent. 

Pel que fa a les inversions, calculem que l’endeutament contingut que tenim ara, afegit a unes 

expectatives raonables de recuperació econòmica a dos anys vista, ens permeten comptar 

amb una capacitat d’inversió relativament important pels propers quatre anys. També 

reclamarem a les administracions superiors un major compromís amb el Masnou desprès de 

quatre anys d’abandonament: Defensarem el Masnou per retornar-lo al lloc que el correspon. 

Aquests són els recursos amb els que pretenem impulsar les inversions previstes en aquest 

programa. 
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BLAU/VERD: UN MASNOU VIU I 
PER VIURE-HI 
La suma i la combinació del BLAU i del VERD constitueixen els dos pilars bàsics que defineixen 

la dimensió territorial del Masnou. Blau i verd, mar i muntanya, són la síntesi que caracteritza 

el paisatge del Maresme. 

El Mar Mediterrani és el nexe d’unió dels pobles de la seva riba i bressol de la nostra cultura. El 

Masnou és més que res una vila marinera amb un passat i un present vinculats estretament al 

mar. El mar, el litoral, ens proporciona avui el cinturó blau que uneix els extrems del nostre 

llarg municipi. La franja marítima, el passeig marítim són avui un dels grans elements 

característics del Masnou, que volem potenciar més i apropar-lo a la nostra població. 

El verd és el de la muntanya baixa del litoral. El nostre és un paisatge únic en una comarca 

única abocada al mar, on les muntanyes de la serralada s’enlairen en una distància curta i 

donen la imatge de murs enfront del mar. Aquest relleu i aquesta geologia els tenim ben 

presents al Masnou, poble d’orografia complexa que esdevé un mirador privilegiat obert al 

mar i a l’àrea metropolitana de Barcelona. 

La zona nord i alta del municipi són el nostre cinturó verd, des de la Vall de Rials fins la 

carretera d’Alella, passant pel Parc Vallmora. Volem que aquest cinturó verd sigui un element 

clau del municipi i del seu medi, creant un espai d’oci, d’esport i de natura que redueixi 

l’impacte visual, acústic i atmosfèric de l’autopista al nostre poble. 

La reclamació de les pantalles acústiques ha donat els seus fruïts sobre el paper. Ara cal exigir 

que facin les obres necessàries per garantir la qualitat dels nostres veïns, especialment del 

Masnou Alt i Santa Madrona. 

El BLAU i el VERD, el mar i la muntanya, el Meridià Verd i el futur Parc Vallmora seran els grans 

referents territorials del nostre poble. L’altra gran repte que volem assumir és unir-los. Unir el 

litoral, el passeig marítim (cinturó blau) amb la xarxa d’espais verds de la nostra trama urbana i 

amb el cinturó verd de la part alta, i fer d’aquesta unió el nostre gran nexe de cohesió social, 

territorial, ambiental i cultural. 

TOT EL MASNOU, UN SOL POBLE 
Donarem prioritat al desenvolupament d’aquells aspectes de la transformació urbana del 

Masnou que contribueixin a unir en una mateixa trama urbana, en una sola comunitat, les 

parts del Masnou que encara estan massa separades. Impulsarem de manera especial la 

continuïtat urbana i social entre el Masnou alt i el Masnou baix, mitjançant les actuacions 

següents: 

 L’arranjament definitiu del Parc Vallmora, com a gran pulmó verd i nexe de connexió. 
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 El desenvolupament urbanístic dels terrenys de la Dogi, que juntament amb Masnou 

Centre configuraran el futur gran pol de centralitat del nostre municipi. 

 La definició i futura consolidació d’un gran eix comercial i social, l’Eix Cívic Blau/Verd, 

que uneixi la Plaça de la Llibertat i la Plaça Ramon i Cajal. 

 L’organització i l’impuls de tota mena d’activitats culturals, artístiques, educatives, 

socials, esportives, econòmiques i de tot ordre, que reforcin la idea de la unió dels 

nostres cinturons blau i verd com l’element bàsic de cohesió interna del nostre poble. 

DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC 
La crisi immobiliària ha aturat alguns projectes de transformació urbana de la nostra ciutat que 

ens haurien de proporcionar majors oportunitats de desenvolupament urbà i més espais 

adequats per a l’activitat econòmica. 

Per tal d’ajudar a desblocar aquesta situació, durem a terme les actuacions necessàries des de 

l’ajuntament per impulsar els projectes següents: 

Antiga Dogi. Facilitarem els tràmits municipals per ajudar a què comenci quan abans l’execució 

del planejament que preveu construir-hi habitatges, locals comercials, aparcaments i una gran 

plaça de 7.000 metres quadrats, que serà la més gran del Masnou. Vetllarem per l’aplicació 

dels millors dissenys i materials en aquest espai públic. 

 Impulsarem l’acord entre els propietaris del sector i promourem i facilitarem 

l’execució del planejament, que millora l’accessibilitat d’aquella zona a la Nacional. 

Camí del mig. Ajudarem a què s’acabi de desenvolupar el planejament del Sector Dogi del 

Camí del mig, i així poder regularitzar quan abans les construccions existents, i impulsarem el 

Pla del Sector Voramar, a fi de poder promoure aquesta nova zona d’activitats productives del 

nostre municipi. 

Plaça de Catalunya. Acabarem la urbanització de la plaça de Catalunya (darrera del nou edifici 

municipal de Roger de Flor) i dels carrers del seu entorn, integrant tot el conjunt en un model 

de vialitat més favorable als vianants i a l’activitat comercial. 

ESTÈTICA URBANA 
Aprofitarem els treballs per a la inspecció de l’estat dels edificis i per a la redacció del Catàleg 

del Patrimoni per fer un catàleg de colors per a les façanes, així com un estudi de materials, 

amb la finalitat de recomanar les gammes de colors i els materials i acabats més adequats per 

pintar i determinar els altres elements (finestres, portes, portes de garatge) de les façanes de 

la nostra població, per tal d’orientar la col·laboració de tothom en aconseguir una estètica més 

harmònica i atractiva de la nostra ciutat. 

Així mateix, promourem que el veïnat posi plantes a les finestres. Integrarem el Masnou en 

l’associació de les Viles Florides. 
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Volem promoure un poble més bell i més atractiu, ja que així ens l’estimarem més i estarem 

més motivats a cuidar-lo. 

Impedirem que hi hagin solars tancats amb balles fetes de qualsevol manera, en situació de 

degradació. Proposarem als amos de donar-hi un us alternatiu: simplement obrir-los i tenir-ne 

cura, utilitzar-los com aparcament, fer-hi horts urbans, … L’acord perdurarà fins que el 

propietari en disposi un us determinat. 

SENYALITZACIÓ URBANA 
Disposarem una senyalització urbana (dels barris, de les entrades i sortides al poble, del 

començament i acabament del terme municipal, dels principals serveis i equipaments) que 

sigui molt més completa, més uniforme i sistemàtica i més ben posada. 

Definirem i aplicarem un Pla prou meditat de senyalització informativa urbana. 

PARC VALLMORA 
Executarem les obres de la primera fase del Parc Vallmora, que abasta la part central (el cor 

del parc) i prepararem la prolongació del Torrent Vallmora i del carrer Sant Crispí, així com 

també l’enjardinament parcial de l’espai inferior. 

Programarem la resta de fases, escoltant i promovent les aportacions de les persones veïnes i, 

en funció dels recursos disponibles, avançarem en la seva execució. 

Farem un circuït de pràctica esportiva dins del Parc, vinculat amb les activitats i les necessitats 

del poliesportiu. Estudiarem la possibilitat d’incorporar una piscina oberta per gaudi de 

tothom. 

Tenim un avantprojecte de tot el parc, sobre el que en un futur proper, s’haurà de determinar 

amb base als recursos disponibles, en quantes fases es divideix, i en quines s’actuarà 

preferentment. 

INTEGRACIÓ DE LA PLATJA I EL LITORAL 
El Masnou és molt més que l’espai comprès entre la Nacional II i els municipis de l’interior. Les 

nostres platges, el port, el litoral i el mar formen part indestriable de la nostra realitat urbana i 

de la nostra fesomia. Ens proporcionen també moltes de les nostres principals oportunitats de 

lleure, esport, esbarjo i atracció turística. 

La via del tren i la Nacional són barreres que separen la resta de la ciutat del seu litoral. I ho 

seguiran sent per força temps. No ens resignem a que ens segueixin separant del mar i del 

litoral. I en conseqüència: 

 Continuarem fent passos subterranis amplis per facilitar l’accés còmode i accessible de 

tothom a les platges, el port i el mar. En concret: farem accessibles els passos del 

carrer Brasil i del Baixador d’Ocata, iniciarem l’ampliació i les obres d’accessibilitat del 

pas del Torrent d’Ase i negociarem amb l’Adif/Renfe ampliar l’actual pas soterrat, que 
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connecta la N-II amb l’estació del Masnou, donant-li continuïtat fins el port i que a més 

sigui accessible per a tothom. 

 Condicionarem i mantindrem curosament els passos subterranis existents, per tal que 

ofereixin un servei atractiu i còmode als vehicles i als vianants. De manera especial, 

vetllarem per la seva il·luminació i la seva higiene i neteja. 

 Informarem àmpliament la població i els visitants dels serveis i oportunitats que poden 

trobar a l’altre costat de la via (aparcaments, espais per fer esport, serveis comercials i 

de restauració, etc.), i així acostumar-nos tots plegats a comptar amb el litoral com una 

part normal i habitual de les nostres activitats urbanes. 

PASSEIG MARÍTIM I PLATJA 
Definirem i, procurant la col·laboració de les autoritats de costes, executarem un projecte 

d’ordenació del passeig marítim, que comprengui tota la franja existent entre la via del tren i la 

sorra, que la faci més acollidora i que la dignifiqui i harmonitzi, tot integrant-hi les guinguetes, 

les vies de repartiment, zones infantils, espais per a la pràctica esportiva i l’esbarjo, illes verdes 

i de vegetació, arbrat que pugui fer funcions de pantalla verda, i que també la doti dels serveis 

adequats a les necessitats de les persones que vulguin gaudir-la. Farem un esforç per plantar i 

fer arrelar més zones d’arbrat o petits oasis de vegetació a la platja, i així fer-la més acollidora. 

En aquest sentit iniciarem els tràmits per modificar la Línia Marítim-terrestre que defineix 

l’àmbit de competències municipal i de Costes de forma que una part important del passeig i la 

platja passi a ser de titularitat municipal. 

Definirem i impulsarem aquest projecte en col·laboració amb els municipis veïns. 

Estudiarem la millora la il·luminació del passeig marítim des de Montgat fins a Premià, tant per 

garantir millors condicions de seguretat, com per facilitar que s’hi puguin desenvolupar 

activitats esportives i de lleure amb normalitat com a mínim fins a les 11 de la nit. 

Revisarem la mobilitat en el passeig marítim, especialment per garantir unes millors condicions 

de coexistència entre vianants i ciclistes. 

PORT 
Promourem una major integració del Port a la ciutat, de manera que els seus espais i serveis, 

com ara l’aparcament, estiguin més al servei de la ciutadania. 

Amb aquesta finalitat, vetllarem perquè l’Ajuntament pugui jugar un paper determinant al 

finalitzar l’actual concessió del Port. 

MEDI AMBIENT 
Potenciarem el concepte d’economia sostenible i d’estil de vida sostenible a nivell de les 

empreses, comerços, establiments, equipaments i serveis públics i ciutadania en general, i 

establirem mesures de foment per promoure la seva aplicació. Seguirem treballant per aplicar 
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les polítiques de reducció del 20 per cent de les emissions de CO2 abans de l’any 2020, d’acord 

amb el Pacte d’Alcaldes subscrit pel nostre Ajuntament. 

Educació ambiental. Promourem tallers i activitats formatives als centres docents sobre 

educació ambiental i medi ambient local, amb la finalitat de conscienciar nens, nenes i joves 

sobre els valors ambientals i de la sostenibilitat. Promourem també activitats de formació, 

informació i sensibilització de la ciutadania en general sobre medi ambient i sostenibilitat. 

Cinturó verd. Executarem un projecte d’arbrat de la part alta del Parc de Vallmora, amb 

espècies que ajudin a elimina els efectes de la contaminació de l’autopista, i promourem el seu 

ús com a espai d’oci, d’esport i de pràctica de la natura. 

Protecció de la natura i dels espais verds. Desenvoluparem activitats de millora, 

condicionament i restauració a la platja, a les zones verdes, zona de ribera i demés espais 

verds o de natura que hi ha al nostre municipi. La finalitat de les actuacions municipals ha de 

ser la protecció dels elements de natura que hi ha en aquests indrets, i també la millora de 

l’accessibilitat i de les condicions de gaudi d’aquests espais per part de la ciutadania. 

Vehicles ecològics. Amb la finalitat de promoure els vehicles ecològics, dotarem els 

aparcaments públics de zones de càrrega per a cotxes i motos elèctrics, adoptarem mesures 

específiques per ajudar a la càrrega de les bateries de les bicicletes elèctriques i promourem la 

compra d’aquestes i establirem bonificacions a l’impost de circulació dels vehicles ecològics. 

Contaminació electromagnètica. Estarem atents al seguiment i estudi dels efectes nocius per a 

la salut que puguin derivar-se dels serveis, equipaments i infraestructures electromagnètiques 

i, en la mida que esdevingui recomanable, adoptarem mesures preventives per protegir la 

salut humana d’aquests riscos. 

ARBRAT, PARCS I JARDINS 
Definirem i aplicarem una estratègia de millora permanent i manteniment acurat de l’arbrat 

dels nostres carrers i places i dels nostres parcs i jardins. 

Estimularem a tenir més cura dels arbres i plantes del poble: a fer el seguiment una vegada 

s’ha plantat, eliminar les plagues quan apareguin, regar (o encarregar als veïns fer-ho, dotant-

los convenientment). 

Posarem més mobiliari a la via pública i als parcs i jardins, tenint en compte tant les necessitats 

dels infants com de la gent gran, i tindrem cura de protegir amb eficàcia la seva integritat i del 

seu manteniment. 

Estimularem el voluntariat per a les tasques de rec i tenir cura dels espais verds i de la 

vegetació del nostre poble. 

VIA PÚBLICA I MOBILITAT 
Farem actuacions per promoure un major equilibri entre vehicles i vianants a la via pública. 

Com ara restringir la circulació de vehicles en els carrers més estrets del poble o definir i 
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començar a executar un programa d’ampliació de voreres, on sigui necessari i viable, per 

assegurar que a la majoria de carrers del poble hi hagi voreres prou amples per facilitar el pas 

de parelles, famílies amb infants, carros de la compra, cadires de rodes, … L’ampliació de 

voreres es farà donant alternatives a les places d’aparcament que resultin afectades per 

aquesta mesura. 

Aplicarem mesures efectives de limitació de la velocitat a 30 quilòmetres per hora a bona part 

dels carrers del poble. 

Fomentarem els desplaçaments a peu per l’interior del poble, amb diverses mesures: 

educació, sensibilització per motius de salut, circuïts atractius, bancs i fonts, etc. 

Definirem més camins escolars i promourem el seu ús, a fi d’educar a infants i joves en el 

costum de caminar pel poble i així contribuir a fer salut, a una mobilitat més sostenible i a la 

convivència en l’espai públic. 

En general, promourem un canvi d’hàbits, que passi per fer servir molt menys el cotxe, anar 

molt més a peu i fer servir més el transport col·lectiu. 

Revisarem periòdicament i amb la màxima participació de la ciutadania el Pla de mobilitat 

urbana del Masnou i adoptarem mesures per a la seva actualització permanent, a fi de 

detectar amb rapidesa els possibles punts de col·lapse i altres disfuncions derivades dels canvis 

en el comportament i hàbits dels conductors. 

Constituirem la Mesa local de la mobilitat, amb l’objectiu que assoleixi com a prioritat un Pacte 

municipal de Mobilitat que estableixi l’equilibri més adequat entre vehicles i vianants a la via 

pública, mesures efectives per aparcaments i accions de millora del transport col·lectiu, entre 

altres objectes. 

TRANSPORT PÚBLIC EFICIENT I ACCESSIBLE 
La millora del bus del Masnou i una major accessibilitat de la ciutadania al tren són reptes 

essencials per fer efectiu el dret a la mobilitat de totes les persones i per limitar l’actual domini 

del cotxe privat en els nostres carrers. Ens comprometem a treballar per aconseguir una 

mobilitat urbana basada en un major equilibri entre el cotxe privat, al que oferirem més 

aparcament i major fluïdesa, i el transport públic, que farem més accessible, de millor qualitat i 

amb més prestacions. 

La promoció del transport col·lectiu és la nostra gran prioritat en matèria de mobilitat. Això 

inclou fer gestions per aconseguir un millor servei ferroviari (més freqüències i més capacitat 

dels trens), un millor servei d’autobús urbà (dues línies i una millor prestació del servei) i 

interurbà i també per fomentar una major ocupació dels vehicles privats (compartir cotxe). 

Reclamarem millores al tren. Reclamarem a la Generalitat una millora en les freqüències i la 

capacitat dels trens, a fi de millorar la qualitat de servei ferroviari a la ciutadania del Masnou. 

També reclamarem a Adif la millora del baixador d’Ocata, especialment per ampliar i fer més 

eficaç la zona coberta. 
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Promourem que Renfe instal·li màquines automàtiques d’expedició de bitllets a l’aparcament 

del Port i al Casinet, i així facilitar als usuaris l’accés més ràpid a les andanes.  

Seguirem millorant el bus urbà. Amb una nova concessió que millori el servei actual i aquest 

sigui satisfactori a la ciutadania. De manera especial, ampliarem el seu servei els caps de 

setmana i els dies festius. 

Establirem un nou servei d’autobús entre el Masnou alt i el tren, amb un servei ordinari tots 

els dies de la setmana i amb l’estudi d’una segona línia de bus llançadora, que durant les hores 

de major demanda connecti els barris més allunyats amb les estacions. 

Estudiarem la viabilitat i promourem un servei d’autobús des del Masnou a Can Ruti. 

En general, vetllarem perquè es doni la més àmplia informació dels serveis de transport 

col·lectiu existents i dels seus horaris, i perquè es respectin escrupolosament les parades i els 

horaris. 

APARCAMENTS 
La nostra ciutat té un dèficit crònic d’aparcaments. Malgrat la construcció i l’adequació de 

diversos aparcaments aquests últims anys, la proliferació de guals, la conversió d’alguns 

carrers per a vianants i l’increment constant del nostre parc mòbil fan que l’oferta generada 

segueixi lluny d’atendre la demanda. 

Per resoldre d’una vegada aquest dèficit d’aparcaments emprendrem les actuacions següents: 

 Reservarem un nombre important de noves places d’àrea taronja d’estacionament a la 

via pública, zona d’ús gratuït per a la ciutadania del Masnou però no pels que no ho 

siguin. Aquestes places estaran situades majoritàriament a l’entorn de les estacions i 

de la Nacional i a les zones del poble amb més dèficit d’aparcaments. 

 Facilitarem i promourem un ús més regular de l’aparcament del port, aprofitant la seva 

bona accessibilitat des de diversos indrets de la ciutat. Adoptarem amb aquesta 

finalitat mesures informatives i procurarem acordar amb el Pot ofertes atractives 

econòmicament. 

 Arranjarem de debò l’espai del carrer Almeria amb la incorporació d’una plaça dura a 

la seva part superior. 

 Facilitarem l’ús com a estacionament dels terrenys de l’antiga Caserna de la Guàrdia 

civil mentre no s’hi iniciï la construcció dels edificis previstos pel planejament. 

 Promourem nous aparcaments subterranis de promoció pública, amb la finalitat de 

posar a disposició de les persones interessades un nombre significatiu noves places 

d’aparcament a preus assequibles. 

 A més de construir i d’habilitar més zones d’estacionament i d’aparcament, 

l’ajuntament informarà mitjançant panells ben visibles de les disponibilitats 
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d’aparcament existent al voltant del centre urbà, posant de manifest la seva 

accessibilitat i les condicions d’ús. 

CONVERTIR LA N II EN UNA VIA CÍVICA 
Tenim l’objectiu irrenunciable de convertir l’actual carretera N II en una via cívica, de trànsits 

locals, amigable per als veïns, que faci més atractiva i oberta al mar la nostra ciutat i faciliti les 

activitats econòmiques i de lleure. Amb només dos carrils per a la circulació, amb nombrosos 

passos per a vianants, amb una acera més ample, amb aparcaments i altres espais d’ús públic 

al llarg de tot el seu recorregut. Una nova façana pel Masnou. 

Hi ha un compromís de cessió d’aquesta carretera de l’Estat a la Generalitat, que inclou 

recursos per finançar les obres necessàries. Vetllarem pel compliment efectiu d’aquests 

compromisos i, pel damunt de tot, per fer realitat la transformació de la Nacional en una via 

cívica. 

REDUIR EL SOROLL DE L’AUTOPISTA 
El Masnou està comprimit entre dues vies de comunicació amb trànsit de vehicles molt intens 

(la N II i l’Autopista), que provoquen greus molèsties a les persones que viuen al seu entorn, 

tant als de baix, com als de dalt, i limiten la nostra millora urbana. Des de fa anys es reivindica 

la gratuïtat de l’autopista, i facilitar així que absorbeixi part del trànsit de la Nacional, de 

manera que aquesta es pugui convertir en una via cívica, molt més amable per al seu entorn. 

Suprimir els peatges de l’autopista, i prou, no garanteix fer de la Nacional una via cívica i així 

poder millorar la situació de la part baixa del Masnou, i sí que empitjoraria la vida dels veïns de 

la part alta del Masnou, ja que haurien de patir els efectes de més cotxes, que volen dir més 

soroll i més contaminació. 

L’autopista té la seva funcionalitat, que són els trànsits de mig i llarg recorregut, que poden 

créixer a partir de la propera connexió entre l’autopista del Maresme i l’AP 2, a Maçanet de la 

Selva. En ares d’aquesta funció, limita dràsticament la freqüència d’accessos i és poc 

permeable als trànsits urbans. 

En canvi, els actuals trànsits de la Nacional, per als quals cal trobar alternativa si volem 

pacificar aquesta via, són trànsits locals o comarcals, i la seva utilitat depèn de que sigui molt 

permeable als trànsits urbans, de manera que els cotxes puguin accedir-hi amb facilitat. 

Reduir el soroll de l’autopista. La construcció de pantalles acústiques efectives que 

protegeixin els veïns de Maricel i Santa Madrona del soroll de l’autopista. 

RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 
Incrementarem el nombre de punts de recollida d’escombraries i farem que n’hi hagi molts 

més de soterrats. 

Prestarem el servei de recollida de residus comercials segregat de la dels domiciliaris, i ho 

farem amb vocació de facilitar un servei eficaç i assequible als comerços de la nostra ciutat. Al 
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mateix temps, serem rigorosos a impedir que els comerços portin les seves deixalles als 

contenidors destinats a les deixalles domèstiques, implantant el servei de recollida comercial 

de residus. 

Millorarem el servei de deixalleria, fent que els contenidors siguin més accessibles per als 

usuaris, que hi pugui haver més fluïdesa i que el personal que l’atén pugui orientar i supervisar 

més de prop l’ús adequat de les instal·lacions. Garantirem la màxima informació de la 

ciutadania sobre les prestacions d’aquest servei i el seu funcionament. 

NETEJA DE LA VIA PÚBLICA 
Constatem que la neteja de la via pública ha de millorar. I estem convençuts de què per 

aconseguir aquest objectiu cal el concurs de tothom, de la població i dels serveis municipals. 

La població s’ha de sensibilitzar especialment a no embrutar i a mantenir net i curós l’espai 

públic, especialment el més pròxim a casa seva. Amb aquesta finalitat: 

 Sensibilitzarem més a la població sobre la necessitat de tenir cura de no embrutar, a 

considerar el carrer com quelcom que també és propi de cadascú, i abandonar la idea 

de què no té amo. 

 Preveurem mesures de reconeixement públic i social dels carrers més nets i més ben 

cuidats i ornats pels seus veïns. 

 De manera especial sensibilitzarem a no tirar restes de cigar a la via pública o a la 

platja. 

 Fomentarem un major reconeixement social de les persones que fan la neteja dels 

nostres carrers. 

Per la seva banda, vetllarem per tal que els serveis municipals: 

 Revisin que hi hagi suficients papereres i recollidors de puntes de cigars a tots els 

indrets del poble. 

 Limitin al màxim la difusió de publicitat en paper a domicili i sancionar amb tot el rigor 

l’abandonament d’aquesta publicitat a la via pública. 

 Al plantar arbrat a les vies públiques tinguin en compte de minimitzar els efectes que 

poden tenir sobre la neteja els seus fruïts, flors i fulles. 

 Assegurin una gestió més eficient dels serveis de neteja, especialment d’aquells espais 

públics que entren en risc de degradació. 

DEJECCIONS ANIMALS A LA VIA PÚBLICA 
Ens preocupa especialment la porqueria i els mals olors provocats per les dejeccions dels 

gossos a la via pública, no només les defecacions, sinó també l’orina. 
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Davant del comportament incívic de moltes persones en la tinença de les seves mascotes, i la 

molèstia i risc que això provoca a la població en general, considerem necessària una política 

municipal basada en els punts següents: 

 Recordar a la població i fer publicitat de les principals obligacions definides per les 

ordenances municipals. I si cal revisar-les, a fi que quedin clars els deures i obligacions 

inherents a la tinença responsable d’animals i les conseqüències pel seu incompliment. 

 Les ordenances han de regular no només les obligacions i cauteles relatives a les 

defecacions dels gossos, sinó també les relatives a la seva orina. 

 L’Ajuntament ha de revisar si és suficient l’oferta existent de pipi cans. 

 Fer una campanya d’impacte i altres accions recurrents de sensibilització per difondre 

els deures i obligacions de tinença responsable d’animals i de pedagogia per educar les 

persones que no els compleixen. 

 Vigilar amb eficàcia, denunciar els incompliments i aplicar amb rigor les sancions 

previstes a les ordenances. 

ENLLUMENAT PÚBLIC 
Assegurarem l’existència d’un enllumenat públic suficient, fiable i segur a totes les zones del 

poble. 

I que estigui equipat amb sistemes d’estalvi energètic i de prevenció de la contaminació. 
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UN AJUNTAMENT PROPER I 
UNA CIUTADANIA 
RESPONSABLE 

UN AJUNTAMENT MÉS PROPER A LA GENT 
L’Ajuntament farà periòdicament reunions dels seus membres als diversos barris del poble, 

procurant tractar-hi temes d’especial interès pel barri, amb l’objecte de facilitar la participació 

dels veïns i les entitats. S’estudiarà la possibilitat d’aplicar aquest règim d’itinerància a algunes 

reunions del ple. 

Oferirem a les entitats i als veïns i veïnes la possibilitat de rebre per correu electrònic la 

convocatòria del ple i dels altres òrgans de l’ajuntament que celebrin públiques les seves 

sessions. 

Obrirem una oficina municipal d’atenció ciutadana en l’edifici dels Vienesos, on els veïns del 

Masnou Alt podran fer la major part dels tràmits municipals i on com a mínim un dia a la 

setmana l’Alcalde atendrà els veïns i entitats d’aquell barri. 

Farem més intel·ligibles per a tothom els documents i els debats de l’ajuntament. Donarem 

orientacions i suport tècnic per ajudar els membres de l’ajuntament a redactar les seves 

propostes i preparar les seves intervencions en un llenguatge sintètic i planer. 

Posarem el tràmit d’audiència als veïns abans de l’inici del ple de l’ajuntament, en comptes del 

final. D’aquesta manera facilitarem a les persones interessades a què puguin participar en el 

ple sense necessitat d’haver d’escoltar prèviament les seves llargues sessions ordinàries. 

Estudiarem la possibilitat d’oferir a les entitats la possibilitat de presentar propostes i 

iniciatives al ple de l’Ajuntament. 

Facilitarem que la gran majoria de tràmits administratius i demés actuacions i gestions davant 

de l’ajuntament es puguin fer des de casa, especialment per Internet, i sempre que sigui 

possible també per telèfon. 

INFORMACIÓ I TRANSPARÈNCIA 
Transmetrem en directe els plens municipals mitjançant web cam, en un sistema eficaç i 

gratuït a fi que les persones interessades el puguin seguir a distància. 

A més a més de mantenir les publicacions informatives actuals, impulsarem nous mecanismes 

de comunicació utilitzant les aplicacions 2.0, per tal que la ciutadania pugui estar al dia de les 

qüestions municipals i accedir a una informació actualitzada dels fets, decisions i 

esdeveniments que passen a la nostra ciutat i en els que pot intervenir-hi l’ajuntament. 
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Facilitarem que es pugui informar de totes les activitats amb participació municipal mitjançant 

correu electrònic. 

Habilitarem mecanismes permanents de diàleg amb la població, aprofitant les noves 

tecnologies. Entre altres iniciatives, l’ajuntament obrirà fòrums d’opinió sobre els temes que 

més preocupen a la ciutadania (com ara neteja dels carrers, aparcaments, etc.), a fi d’exposar 

l’estat de la qüestió i de convidar i estimular la ciutadania a què participi críticament i 

proposant alternatives i solucions. 

Obrirem la revista municipal El Masnou Viu a la participació ciutadana. 

Continuarem la política iniciada els mandats anteriors de sotmetre els comptes municipals a 

auditories externes, i així fer-los més transparents. 

PANELLS INFORMATIUS 
Col·locarem panells informatius lluminosos i digitals d’informació dinàmica a diferents punts 

especialment visibles i concorreguts de la nostra ciutat, amb la finalitat d’utilitzar-los per 

difondre informació fàcilment accessible sobre activitats culturals o socials, i sobre altes 

qüestions d’interès ciutadà. 

CONEIXEMENT I COMPLIMENT DE LES ORDENANCES 
Farem un major esforç de pedagogia i de divulgació per assegurar el màxim coneixement 

possible de les normes de les ordenances municipals que obliguen a comportaments 

determinats de la ciutadania per protegir l’entorn i els serveis locals. Com ara les relatives a la 

recollida de deixalles, a la tinença de gossos o altres animals de companyia, etc. 

CIUTADANIA RESPONSABLE 
Ens comprometem a promoure una ciutadania més responsable, amb més civisme, amb 

comportaments més respectuosos amb els altres i amb els espais públics, més crítica i més 

participativa en la realització dels interessos col·lectius. 

La neteja pública, la bona convivència, l’exemple i l’educació que donem a les noves 

generacions, la solidaritat amb les persones més necessitades, la tranquil·litat al carrer i tants i 

tants altres béns col·lectius no els podem deixar només a mans de l’administració i dels 

professionals; cal que ens hi impliquem tots i totes, adequant els nostres comportaments als 

interessos col·lectius, implicant-nos personalment en fer de la nostra una comunitat millor. 

Amb educació, amb pedagogia, donant exemple i amb altres estímuls, ens comprometen a 

promoure una ciutadania més cívica, més responsable, més crítica i més participativa en la 

col·lectivitat. 

PROMOURE LA URBANITAT I LA BONA EDUCACIÓ 
Considerem necessari de promoure els valors i els hàbits de la urbanitat i la bona educació, 

que comporten tenir cura dels espais i dels equipaments públics, tractar amb respecte i 
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deferència les altres persones o evitar comportaments agressius o deliberadament ofensius o 

grollers. 

Amb aquesta finalitat impulsarem: 

 Campanyes i accions de sensibilització per estendre a tota la nostra població els valors 

i els hàbits de la urbanitat i la bona educació. 

 Que des de les escoles es promogui que el civisme i la bona educació que els nens i 

nenes aprenen a l’escola es projecti també, si cal, a la resta de les seves famílies i 

entorns. 

 Que hi hagi actituds socials i personals de rebuig explícit de les actituds incíviques o 

contraries a la urbanitat i a la bona educació. 

VOLUNTARIAT 
Propiciarem els grups de voluntariat, amb diferents finalitats (acompanyament a la infància, a 

la gent gran o a persones dependents, medi ambient, reforç escolar, activitats culturals, 

educació cívica, etc), amb l’objecte d’aprofitar el capital humà que tenim, canalitzant la 

disposició que moltes persones tenen de treballar per la col·lectivitat i d’ajudar a atendre 

demandes socials que l’administració i els serveis públics no poden atendre prou bé. 

L’actitud de l’ajuntament amb els grups de voluntariat serà la de facilitar i promoure la seva 

activitat, respectar la seva autonomia i fomentar que serveixin els interessos públics locals de 

forma coordinada amb els serveis i les polítiques municipals. 

També fomentarem el treball voluntari com a mesura educativa alternativa a les sancions per 

combatre actes incívics i infraccions a les normes locals, en la mida que ho permetin les lleis. 

Amb aquesta finalitat, l’Ajuntament gestionarà una borsa de voluntariat, en la que hi costaran 

les diverses finalitats socials o públiques en les que el nostre poble necessita de voluntaris, i les 

ofertes de voluntariat fetes per les nostres dones i els nostres homes, i així facilitar una major 

connexió entre disponibilitat i necessitat de voluntaris i voluntàries. En aquest sentit hi 

col·laborarem directament amb el Banc del Temps. 

De manera especial es considera convenient de seguir promovent les parelles lingüístiques, 

que són una manifestació molt exitosa de voluntariat. 

ENTITATS 
Posarem a disposició de les entitats culturals i socials del Masnou els espais, equipaments i 

serveis necessaris per desenvolupar les seves activitats de servei a la col·lectivitat. 

A les millores introduïdes amb la posada a disposició de Can Humet a les entitats culturals i 

juvenils, i de la Casa de Cultura a les entitats que treballen amb les dones, hi seguirà la dels 

espais dels Vienesos que posarem a disposició de les entitats socials. 
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Impulsarem un magatzem compartit amb les entitats, que faciliti custodiar, guardar i compartir 

equipament i instruments, municipals o de les entitats, adquirit per a la realització d’activitats 

culturals o socials. 

Promourem i donarem suport a les entitats de voluntariat de serveis socials, tot vinculant-les a 

l’activitat de l’ajuntament, escoltant-les i facilitant la seva participació a les polítiques socials 

municipals. 

Promourem i donarem suport a la confecció d’una Guia d’entitats, que reculli totes les 

existents al nostre poble i que serveixi d’instrument per facilitar la col·laboració entre elles i les 

seves relacions amb l’Ajuntament i la ciutadania. 

En les seves relacions amb les entitats l’Ajuntament procurarà aplicar criteris que permetin 

tenir en compte la seva representativitat, i que hauran estat establerts amb la participació de 

les mateixes entitats. 
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MESURES DE BARRI 
A més de les mesures de caràcter més o menys general previstes als apartats anteriors, hem 

previst també de plantejar-nos-en d’altres de caràcter més local, d’abast territorial més limitat. 

En definitiva, mesures de barri. Considerem prioritàries, per als barris respectius, les següents: 

EL MASNOU ALT 
 Promourem la construcció de pisos per a la gent gran en el solar de Joan 

XXIII/Guilleries. Estudiarem de proposar a la Generalitat un centre de dia per a la gent 

gran en els baixos del mateix edifici. 

 Promourem una xarxa de voluntaris a la que com a mínim hi hagi una persona per 

cada bloc de pisos, que faci un cert seguiment de les persones grans o dependents que 

viuen soles i poder detectar i avisar amb celeritat els serveis socials de qualsevol 

situació de depressió o de necessitat en què puguin caure. 

 Facilitarem espai dels Vienesos al servei de les entitats socials i culturals del barri. 

 Obrirem una Oficina municipal d’atenció a la ciutadania (OAC) als Vienesos, on s’hi 

podran fer els diversos tràmits amb l’Ajuntament, inclòs el registre de documents. 

L’alcalde atendrà en aquestes dependències les persones del barri un dia la setmana. 

 Incrementarem als caps de setmana el servei d’autobús urbà alhora que estudiarem la 

possible implantació d’una nova línia d’autobús urbà de transport de viatgers fins a les 

estacions. Combinada amb l’actual, assegurarà una major freqüència dels trajectes. 

 Arreglarem la zona d’estacionament de cotxes del carrer Almeria, davant de Maricel. I 

condicionarem la que hi ha davant del cementiri. 

 Adoptarem mesures per pal·liar el dèficit d’aparcaments que durant la nit hi sol haver 

en la zona del carrer Terol. 

 Executarem la primera fase del Parc Vallmora, que inclou el plantat d’arbrat a la seva 

part més alta i un circuït per a la pràctica esportiva. Estudiarem la possibilitat 

d’encabir-hi una piscina d’estiu. 

 Proposarem a l’Ajuntament d’Alella de col·laborar en arreglar un camí de natura que 

uneixi els dos pobles, des del nostre carrer Terol, i que serveixi per fer exercici i gaudir 

de la natura, especialment per a la gent gran. 

 Facilitarem i promourem l’horticultura ecològica en els terrenys del barri en què sigui 

possible, bé sigui de forma permanent o provisionalment. D’entrada, en el terreny que 

hi ha al carrer Can Mandri amb el carrer Goleta Constància i al final d’aquest amb 

l’autopista. 



Proposta de programa electoral del PSC del Masnou per a les eleccions municipals del 2015   
Versió 5.0 – 10/02/2015 

24 

 Cuidarem especialment de dignificar i mantenir net i al servei del barri el Parc de les 

Mil Nacions; hi programarem activitats culturals i d’esbarjo i combatrem les pràctiques 

incíviques de què ve sent objecte. 

 Equiparem amb elements esportius (porteria, cistella de bàsquet, taula de pin pon, 

etc.) espais per practicar esport no reglat a la via pública. 

 Establirem un Policia de Barri. 

EL MASNOU CENTRE I CASC ANTIC 
La zona de la que parlem és molt extensa. Des de l’ajuntament fins a la Carretera d’Alella, i tot 

aquesta longitud cap a l’interior fins al carrer Guilleries – Sant Crispí – Poliesportiu.  

Principalment, a partir de Can Bailón fins al final i cap endins, es tracta d’una zona tan bella 

com desconeguda. Amb molta personalitat, que cal redescobrir. 

Cal revitalitzar la zona del Passeig a partir de Mare de Déu del Carme en direcció la carretera 

d’Alella. Hi ha una barrera invisible que fa que la gent que passeja pel Camí Ral giri en rodó en 

aquest punt. I encara queda un bon tram fins al final del poble. Per combatre aquesta 

sensació: 

 Netejarem aquesta zona del Camí Ral amb la mateixa exigència que es fa amb la resta 

del passeig. 

 La dotarem de jardineres amb flors (com les que hi ha davant del Casino), mentre 

l’ample ho permeti (fins a la Sagrada Família), perquè convidi a continuar. 

 Vigilarem acuradament l’estat del paviment d’aquest tros en endavant. 

Altres carrers que considerem especialment important de cuidar pel valor patrimonial i 

històric que tenen son Les seixanta escales (plenes de pintades), la Baixada de l’Estudiant, el 

Sant Cristòfol, la resta del Camí Ral fins a la carretera de Ribes, etc. 

Estudiarem mesures per fer practicables les seixanta escales, atès que és una via que han 

d’utilitzar amb freqüència persones grans. 

Per dignificar en general tota la zona tenim previst de desenvolupar-hi les actuacions 

següents: 

 Controlar la neteja. 

 Vigilar i dotar del mobiliari urbà necessari (papereres, jardineres, pilones per els 

carrers sense sortida, bancs). 

 Fer complir amb rigor les normes d’aparcament en els diferents carrers per vianants o 

sense sortida, posant pilones si fos necessari. 

 Incorporar panels que expliquin què es feia a aquest carrers, qui hi vivia, fotografies 

antigues,… i que ens ajudaran a respectar-los i estimar-los. 
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 Fer pressió i gestions per desallotjar les cases ocupades ja que causen molts 

inconvenients als veïns i a la zona. 

 Posar contenidors soterrats al passeig. 

 Adequar la zona del passeig de la platja entre l’abaixador de la Plaça Vella i l’estació 

del Masnou (paral·lel al pàrquing del Port). 

 Veure possibles solucions per aquells carrers on actualment hi han arbres fruiters que 

embruten tot el paviment. 

 Impedir que hi hagin solars tancats amb tanques fetes de qualsevol manera, en 

situació de degradació. 

Donar a conèixer més aquesta zona a partir de desenvolupar diferents activitats: 

 Rutes esportives (caminar, córrer) per els diferents carrers i escales marcades amb 

plaques durant el recorregut que facin el seguiment per aconseguir objectius concrets 

(cardiovasculars, calòrics, etc). 

 Programar un seguit de concerts de música clàssica a diferents espais adequats per 

fer-ho: plaça Espanya, església Verge del Pilar, escola Ocata, escola Sagrada Família, 

escola Escolàpies, mirador de Sant Pere, claustre de la Casa Benèfica,… 

 Incloure carrers, espais i entitats d’aquesta zona a les activitats de festa major. 

OCATA 
 Farem el pas subterrani del carrer Brasil que està ja projectat. 

 Ampliarem la zona enjardinada del Camí Ral fins al torrent del Gayo. 

 Substituirem les antigues lluminàries pel nou model implantat a altres barris, menys 

contaminants i ecològiques i generadores d’estalvi econòmic. 

 Garantirem el pas de l’autobús fins al final del poble. 

 Asfaltarem els carrers al voltant del camp de l’Atlètic Masnou. 

 En el disseny de la nova via cívica en que es convertirà la N2, al seu pas per Ocata 

analitzarem la possibilitat d’aparcament. 

 Soterrarem més àrees de contenidors. 

 Dotarem el barri d’un vigilant cívic exclusiu en horari comercial. 

 Incrementar el nombre de papereres i bancs. 

 Incrementar el nombre de camins escolars. 

 Vetllar per mantenir netes les entrades d’aigua a les clavegueres per tal que no 

s’embocin tant en cas de riuades. 
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 Fer gestions per evitar la desagradable olor que surt en l’últim passatge a la platja. 

 Estudiar de fer una guia de recorreguts d’interès d’aquest barri, que inclogui coves, 

cases, platges i esports. 

 Estudiar rutes de carril bici, que pot ser ideal per a aquesta part tant plana del poble. 

 Acabar, posar en servei i fer el pla d’usos de la pista poliesportiva dels jardins dels 

Països Catalans. 

SANTA MADRONA 
 Adequar com a parc (amb una mica més de mobiliari urbà i enllumenat) l’actual viver 

de l’Ajuntament. 

 Arranjar i adoptar mesures de protecció en relació amb la desembocadura de la riera. 

 Resoldrem el problema de les voreres al barri. Presentarem un projecte de millora i 

adequació pel barri a executar en un termini de 8 anys amb el cost total i la previsió de 

inversió anyal. 

BELLRESGUARD 
 Rehabilitació de l’antiga seu de CD Masnou al carrer Rosa Sensat per convertir-la en un 

centre cívic pel barri. 

 Arranjarem la riera que passa entre el camp de fútbol i els edificis de Rosa Sensat. 

 Adequarem l’aparcament del costat de la Casa del Marquès. 

 Perllongar el servei d’autobús. 

 Establirem un Policia de Barri 
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Comissió 1: Treball 

UN MASNOU PLE DE TREBALL I OPORTUNITATS 
L’efecte més dur que la crisi econòmica té per a molta gent és la manca de feina i 

d’oportunitats per guanyar-se la vida. El treball s’ha convertit en un dels béns més difícils 

d’obtenir a la nostra societat. Molta gent, massa gent, no té feina. I poques persones del 

Masnou poden treballar a prop de casa. 

Davant d’aquesta situació, la creació de nous llocs de treball i la promoció de noves 

oportunitats per guanyar-se la vida han de ser la principal prioritat de la política municipal. 

Per això facilitarem i estimularem nous impulsos per a l’activitat econòmica local i noves vies 

per oferir més oportunitats per a tothom, afavorint la implantació d’empreses especialment 

les vinculades als sectors Turístic, Tecnològic i de Serveis. 

Algunes de les solucions a aquest problema passen per aconseguir fer créixer l’economia local: 

més empreses, més professionals, més autònoms, més llocs de treball, més activitat 

econòmica en general. I proposem algunes mesures que serviran per assolir aquests objectius, 

com ara mesures per facilitar i estimular l’establiment o l’ampliació d’empreses que generin 

llocs de treball, per incrementar l’activitat dels nostres comerços i establiments o mesures per 

millorar la nostra competitivitat. 

Però no n’hi ha prou. Les oportunitats de treball i de guanyar-se la vida en un entorn 

d’economia sostenible no necessàriament passen pel creixement econòmic permanent. També 

cal explorar altres vies alternatives que des de la proximitat i la cooperació entre les persones 

puguin complementar les capacitats del mercat de treball tradicional per oferir oportunitats a 

tothom per guanyar-se dignament la vida. Volem recolzar la posada en marxa de noves 

experiències d’economia social, com podrien ser l’emprenedoria social, el consum 

col·laboratiu, agricultura social urbana, el cooperativisme, i moltes altres. 

Les principals mesures que projectem adoptar per assolir aquests objectius són les següents: 

UNA ESTRATÈGIA MUNICIPAL INTEGRAL PEL TREBALL I 
L’EMPRESA 
Tenim la intenció de reforçar i potenciar les polítiques i els serveis municipals de promoció 

econòmica i de l’ocupació, i de donar-los un caràcter més transversal, de manera que, a més 

de ser un dels departaments més potents de l’Ajuntament, tinguin també capacitat per 

elaborar i aplicar una estratègia municipal integral pel treball i l’empresa que impliqui en 

aquest objectiu els diversos departaments i serveis de l’Ajuntament. 

Les principals activitats que pensem desenvolupar en el marc d’aquesta estratègia integral són 

les següents: 

 Formar i coordinar els responsables polítics i tècnics de les diferents àrees i serveis de 

l’Ajuntament, per tal d’entrenar-los i ajudar-los a detectar i identificar oportunitats de 
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treball i d’iniciativa empresarial amb ocasió del desenvolupament de les seves 

responsabilitats municipals. 

 Donar suport tècnic i assessorament a les empreses i als professionals i autònoms per 

tal que coneguin millor els procediments i puguin presentar ofertes més competitives 

per guanyar licitacions, contractes i concessions de les administracions públiques. 

 Oferir als professionals i a les empreses establertes al Masnou o que s’hi vulguin 

establir informació completa sobre els tràmits administratius que els afectin, així com 

la tramitació centralitzada i conjunta de totes les gestions que hagin de fer davant de 

l’Ajuntament i suport i orientació per als que calgui fer davant d’altres administracions. 

 Oferir a qualsevol empresa o professional interessat una base de dades actualitzada 

d’informació sobre tota mena de recursos i serveis que poden trobar a la nostra ciutat 

i que els puguin ser útils o necessaris per a la seva activitat (locals, proveïdors, 

formació, logística o altres serveis). 

 Fer accions específiques per atreure al nostre municipi empreses i professionals, 

principalment en les activitats que comportin ocupació de qualitat. 

 Crear i impulsar l’activitat regular d’un Consell municipal del treball i l’empresa, amb 

la finalitat d’institucionalitzar la participació de representants dels principals sectors 

econòmics de la ciutat en les tasques de promoció econòmica i de l’ocupació. 

 Facilitar que els professionals i les empreses puguin utilitzar a preu de cost espais 

municipals per fer-hi tallers, cursos, reunions o altres activitats similars. 

En definitiva, es tracta de fer del Masnou un entorn amigable per a les empreses, 

professionals, autònoms i treballadors en general. 

EL CENTRE D’EMPRESES DE LA CASA DEL MARQUÈS 
La posta en marxa el juny del 2014 del Centre de negocis de la Casa del Marquès ha suposat un 

tomb a la política local de suport a les empreses. Aquest equipament, que va ser impulsat 

durant el darrer govern socialista (2007-2011), cal que sigui més aprofitat. Per això bona part 

de les activitats indicades als paràgrafs anteriors es duran a terme en aquest convertint-lo en 

un instrument auto sostenible generador d’avantatge competitiu per a les persones 

emprenedores i per a les empreses del nostre municipi i dels municipis veïns. 

La Casa del Marquès s’ha de convertir en un element dinamitzador i catalitzador de la 

innovació per al teixit empresarial del Masnou, i també ha de servir per intensificar l’oferta 

actual de serveis de suport a les empreses i a les persones emprenedores, oferint-los espais i 

la possibilitat d’allotjament empresarial, tant en règim d’incubació, com de consolidació. 

Millorarem els serveis que ara s’hi ofereixen i a més, hi oferirem: 

 Serveis genèrics i avançats d’acompanyament integral a la pre-incubació, creació i 

consolidació d’empreses, tant per a les del Centre com per a les de la resta del 

municipi. 
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 Equipaments per esdevenir un punt de trobada empresarial (organització sistemàtica 

de jornades, cursos, formació, esmorzars temàtics, …). 

 Serveis d’orientació i formació bàsica per a autònoms i professionals sobre aspectes 

administratius, fiscals i comptables per al desenvolupament legal de la seva activitat. 

El centre d’Empreses de la Casa del Marquès s’ha de vincular molt estretament amb l’activitat 

econòmica del poble i de la comarca. En aquest sentit treballarem per vincular el centre al 

projecte del Tecnocampus de Mataró i al @21 de Barcelona. 

El Centre d’Empreses de la Casa del Marquès ha d’oferir programes específics per a la gent 

jove. Per tant, ens esforçarem a presentar-lo en un llenguatge que interessi el jovent, 

escoltarem les seves necessitats i dissenyarem els programes que donin resposta a les seves 

demandes. 

SECTORS D’ACTIVITAT ECONÒMICA QUE VOLEM PROMOURE 
Des de l’Ajuntament proposarem als sectors econòmics i social locals de concentrar els nostres 

esforços a impulsar prioritàriament tres grans eixos de promoció econòmica: 

En primer lloc, les activitats més destacades de la nostra base econòmica actual, és a dir: el 

comerç, la restauració i les residències per a la tercera edat. 

En segon lloc, una altra activitat tradicional al nostre poble, però que segurament té encara 

força recorregut: el turisme. 

En tercer lloc, i amb l’especial convicció que requereixen els sectors innovadors, els basats en 

la creativitat artística i cultural, com ara les arts plàstiques i visuals, l’artesania i el disseny. 

Per altra banda, també volem fer una aposta ferma per donar recolzament a iniciatives 

professionals o empresarials que desenvolupin la seva activitat econòmica en el sector de la 

tecnologia i que vulguin crear projectes d’economia social. 

ATREURE MÉS VISITANTS 
El Masnou té recursos més que suficients (la platja, la gastronomia, la cultura, la proximitat a 

Barcelona, la DO Alella) per articular una oferta turística de qualitat i així poder atreure més 

visitants i els recursos i l’activitat econòmica que això comporta. Més visitants vol dir més 

activitat per als nostres establiments d’hostaleria i restauració i per als nostres comerços i, per 

tant, més treball i més riquesa per al conjunt de la ciutat. 

Promourem aquests recursos i impulsarem especialment les activitats següents: 

Turisme familiar. Aprofundirem en les possibilitats que té el Masnou per atreure el turisme 

familiar que vol combinar l’oferta urbana de Barcelona i el gaudi del mar i el sòl en un entorn 

més tranquil. 

Sensibilitzarem els estudiants estrangers que resideixen entre nosaltres sobre els valors 

turístics del Masnou, i així promoure que en puguin fer difusió en el seu entorn familiar i social. 
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Oferta d’allotjaments i serveis turístics. Fomentarem l’increment d’una oferta global 

d’allotjaments i altres establiments i serveis turístics de la població, gestionarem la 

corresponent base de dades i la promourem i difondrem entre els operadors turístics i entre 

els consumidors en general. 

Per incrementar el nombre d’allotjaments turístics treballarem principalment en dues línies: 

fomentar més places hoteleres, per una banda, i assessorar i ajudar a les persones 

interessades a oferir habitatges privats per a allotjament turístic i ajudar així a moltes 

famílies a obtenir ingressos per aquest concepte. 

Productes turístics. Articularem i promourem productes turístics basats en els recursos locals 

d’aquesta naturalesa (platges, mar, història, rutes), entre ells el paquet turístic “passa un dia al 

Masnou”, que integrarà una oferta cultural, gastronòmica i de lleure, aquesta darrera 

vinculada al mar, com ara la vela. 

CONSUMIR COMERÇ LOCAL 
Eixos comercials. Els darrers anys s’han promogut 4 eixos comercials: el Port; el Camí Ral; la 

zona centre, entre el carrer Sant Miquel i el Mercat; plaça Ramón i Cajal i carrer Almeria. Ara, a 

més de dinamitzar-los i promoure la seva connexió en xarxa, impulsarem un eix que els 

uneixi com una gran rambla cívica i comercial, entre la Plaça de la Llibertat i la Plaça Ramón i 

Cajal, a través dels carrers Romà Fabra i Roger de Flor: l’Eix Vallmora o Blau/Verd. 

Millorar l’oferta comercial. Estimularem i ajudarem els comerços locals a ampliar i millorar la 

seva oferta, a tots els nivells (assegurar activitat comercial en els baixos de les noves 

promocions i, en general, més comerços, ampliació d’horaris, més productes, millors preus), i 

contribuirem a sensibilitzar la població en general sobre els avantatges de comprar a prop de 

casa. Promourem la cooperació entre els comerços per impulsar xarxes que els facin més 

competitius. 

Consumir comerç local dóna vida a la nostra ciutat, crea llocs de treball i estalvia els costos 

(econòmics, en temps i ambientals) dels desplaçaments. Promourem mitjançant campanyes 

(com Queda’t, que ha estat molt ben valorada) i altres instruments adequats que la nostra 

ciutadania i la de les poblacions veïnes consumeixin més comerç local. 

També consolidarem i ampliarem les fires comercials (Nadal, Sant Jordi, Artesans i Artistes, 

Gastronòmica, etc.). 

Millora de l’entorn i dels serveis urbans. A més de les tasques de sensibilització i promoció, 

també ajudarem a l’assoliment d’aquests objectius amb diverses intervencions de millora de 

l’entorn urbà favorables al desenvolupament de l’activitat comercial (assegurar l’existència 

d’aparcaments de rotació suficients i de més zones de vianants i mesures per facilitar el servei 

a domicili). 

SÒL PER A ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
Dotarem el Masnou de més sòl industrial i terciari, a fi de fer possible i d’ajudar també 

d’aquesta manera a l’establiment de noves empreses. 
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Amb aquesta finalitat, ajudarem a accelerar la tramitació i l’execució del planejament en 

tràmit o ja aprovat, especialment en els terrenys de l’Estampadora, l’antiga Dogi (on s’hi ha 

d’establir una potent oferta d’usos comercials), en el Camí del mig i a Voramar 2. 

EXPLORAR I PROMOURE NOVES FORMES DE TREBALL I 
D’ACTIVITAT ECONÒMICA 
Aconseguir que hi hagi oportunitats per a tothom no passa necessàriament per la solució 

tradicional, és a dir, perquè hi hagi més creixement econòmic. 

Hem d’aprendre de la crisi que també es pot viure d’una altra manera, que ens podem guanyar 

la vida sense necessitat de consumir tant. 

En aquest sentit, promourem i facilitarem xarxes locals de cooperació i intercanvi entre les 

persones. En el ben entès que els protagonistes han de ser les persones interessades; 

l’ajuntament només facilitarà, posarà les infraestructures necessàries i estimularà i ajudarà. 

Economia sostenible. Explorarem i impulsarem pràctiques alternatives de treball i d’activitat 

econòmica, especialment les més compatibles amb els models d’economia sostenible i que 

puguin aprofitar les relacions de confiança i proximitat de l’àmbit local. 

Aprofitar les relacions de proximitat. Promourem pràctiques de cooperació directa entre les 

persones, a fi de què puguin obtenir més fruïts dels seus coneixements i habilitats i del fet de 

compartir-los amb altres persones properes. 

Mercat local de productes i serveis. Entre altres iniciatives, impulsarem un mercat local de 

productes i serveis, on les persones interessades puguin intercanviar directament productes, 

coneixements i habilitats, i així treure més fruït del seu treball i de les seves capacitats. 

Impulsarem les infraestructures, els serveis i els canvis culturals que permetin i afavoreixin el 

teletreball, i així poder gaudir més de la vida a la nostra Vila i estalviar els costos de tot ordre 

que comporten els desplaçaments diaris a la feina. 

Horts urbans i horticultura ecològica. Facilitarem i promourem horts urbans, per difondre 

coneixements i pràctiques saludables i per treure més profit al nostre poble i fer-lo més 

sostenible, i també perquè d’aquesta manera podem ajudar a algunes persones a guanyar-se 

la vida. Promourem i facilitarem l’horticultura ecològica en els terrenys del municipi que siguin 

aptes, tant provisionalment (mentre no s’hi desenvolupin els altres usos a què estiguin 

destinats), com de forma estable. 

SUPORT A LES PERSONES EN ATUR 
Aprofundirem més en el servei que ja s’està donant de posar en contacte les persones 

aturades del Masnou amb les empreses del poble i així aconseguir que totes les nostres 

empreses s’adrecin en primer lloc a la borsa d’aturats local quan tenen necessitat de cobrir un 

lloc de treball. I facilitarem que totes les persones aturades del Masnou s’inscriguin a la borsa 

de treball del servei municipal de promoció econòmica. 
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Promourem que els contractistes de l’Ajuntament donin prioritat a la borsa de treball del 

servei municipal de promoció econòmica per cobrir les seves vacants. 

Mantindrem i intensificarem les activitats de formació i reciclatge adreçades a les persones 

aturades, tant per estimular-les a mantenir-se en un estat d’ànim positiu, com per a ajudar-les 

a assolir els coneixements i les habilitats requerits pels sectors amb demanda de mà d’obra. 

Reforçarem el servei d’orientació laboral. Crearem dos nous serveis per a persones a l’atur: el 

servei de coaching laboral i el servei d’assessorament i acompanyament a l’auto ocupació. 

CONNEXIÓ A LA FIBRA ÒPTICA 
L’Ajuntament ha connectat els serveis i les dependències públiques amb fibra òptica i tenim 

previst de continuar aquest procés amb la connexió dels centres educatius i dels altres 

equipaments i serveis. 

Tenim la intenció d’aprofitar aquesta xarxa per facilitar i promoure que les empreses de 

telecomunicacions interessades puguin oferir la connexió a la fibra òptica als seus clients de la 

nostra ciutat, començant pels centres de treball per als quals aquesta connexió pugui 

comportar un avantatge competitiu i arribant a tothom. 

Estendre la connexió a la fibra òptica és també un requisit imprescindible per afavorir el 

teletreball i per facilitar l’accés de tothom als avantatges, serveis i oportunitats que ens 

proporcionen les xarxes i els serveis digitals. 

UN AJUNTAMENT EFICIENT 
Fer les coses a menys cost. Per afavorir el desenvolupament de l’economia local i les 

oportunitats de la nostra gent necessitem un ajuntament com més eficient millor. És a dir, que 

compleixi les seves responsabilitats, que faci les inversions i presti els serveis que necessita la 

comunitat local, i ho faci amb el menor cost econòmic possible (millorant els procediments i 

l’organització, formant i motivant el personal), beneficiant sempre com més gent millor. S’ha 

fet molt en aquest sentit els darrers anys i seguirem esforçant-nos per guanyar en eficiència. 

No apujarem els impostos. Un compromís molt clar: totes les noves activitats, serveis i 

inversions previstes en aquest programa electoral, i les altres que les circumstàncies futures 

aconsellin d’implementar, es duran a terme sense incrementar els impostos municipals més 

del que creixi l’IPC. 

Som conscients de què la crisi fa créixer demandes socials que no es poden desatendre, i de 

què fa minvar alguns dels ingressos municipals. Caldrà fer més coses amb els mateixos o amb 

menys recursos; en qualsevol cas, la ciutadania del Masnou no tindrà que pagar més impostos 

per gaudir de les mesures previstes en aquest programa. 

Modernització de l’administració municipal. Continuarem els processos de reforma i millora 

de l’administració municipal, a fi de formar, preparar i motivar millor el personal de 

l’Ajuntament, i així poder treure més rendiment a la seva dedicació, i de fer més àgils i eficients 

els circuïts administratius. 
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Estructura municipal professionalitzada. La gestió de l’Ajuntament ha de funcionar igualment 

al marge de qui estigui governant per garantir la qualitat dels serveis que presta l’Ajuntament. 

Tant aviat com la llei ens ho permeti, la creació de la figura del Gerent general i de gerents 

d’àrea seran la base d’aquesta garantia alhora que facilitaran la transició a un sistema de servei 

basat en la qualitat. 

Cooperació amb les poblacions veïnes. Promourem noves experiències de col·laboració amb 

les poblacions veïnes, especialment amb Alella i Teià, a fi de compartir serveis i iniciatives i 

d’aquesta manera estalviar despeses i treure més rendiment dels nostres recursos. 

Aquesta col·laboració també ha de servir per defensar conjuntament interessos comuns 

davant d’altres administracions o empreses, i així poder accedir a noves oportunitats. 
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Comissió 2: Convivència 

CONVIVÈNCIA I COHESIÓ SOCIAL 
La creativitat i les oportunitats per a les empreses i el treball són essencials per crear riquesa, 

per desenvolupar-nos, per créixer i, en definitiva, per a què tothom pugui aspirar a guanyar-se 

la vida i prosperar. Per això les hem definit dos eixos essencials del nostre programa electoral, 

imprescindibles per poder sortir de la crisi. 

Tanmateix, els processos de desenvolupament econòmic i de creació de talent i de riquesa, si 

no es compensen amb polítiques de cohesió i de solidaritat social, poden fer encara més grans 

les desigualtats entre les persones i incrementar els riscos de fractura social, la desesperança i 

la injustícia, i posar en perill la convivència. 

És per això que un altre gran eix del nostre programa electoral són les polítiques de 

convivència i de cohesió social, el manteniment i millora d’una comunitat integrada, que sap 

tenir cura de la salut i de les necessitats bàsiques de la seva gent, que no s’oblida dels més 

febles. 

L’esport, la salut, la integració social, les accions adreçades als col·lectius més vulnerables, la 

solidaritat són per a nosaltres serveis i polítiques públiques imprescindibles per mantenir i 

millorar la societat cohesionada i saludable que ens enorgulleix i en la que totes les persones 

tinguem una oportunitat real per viure i realitzar-nos. 

Les principals mesures que tenim la intenció de dur a terme per aprofundir en la convivència i 

la cohesió de la nostra comunitat són les següents: 

SALUT 
El bé més preuat de les persones, el que trobem més a faltar quan ens manca, i que ens pot 

abocar a cruels desigualtats, és la salut. En part, tenir o no tenir salut depèn de l’atzar o de la 

genètica; però és igualment cert que amb el nostre comportament o els nostres hàbits les 

persones podem fer molt per tenir millor o pitjor salut, per viure més o menys anys i per 

viure’ls millor o pitjor. 

Quan parlem de salut, l’entenem com la defineix l’OMS, és a dir, com l’estat complet de 

benestar físic, mental i social, i no només l’absència de malalties. Això ens obliga a treballar 

especialment les polítiques preventives i les adreçades a vetllar per la salut dels grups més 

vulnerables. 

Prevenció i protecció de la salut. Estem fermament decidits a continuar i aprofundir en les 

polítiques preventives per a la bona salut i d’educació i conscienciació de tota la població per a 

què practiqui hàbits saludables que ve portant a terme el nostre Ajuntament. 

Amb aquesta finalitat impulsarem les activitats següents: 
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 Prosseguirem i ampliarem les campanyes preventives en favor de la salut com per 

exemple “ passar la ITV de la salut, Cuida’t el Cor”, en col·laboració i recolzament dels 

dos CAP. 

 Promoure pràctiques de consum responsable i el consum de productes i serveis 

favorables a la salut (productes naturals, productes ecològics, dieta mediterrània, etc). 

 Aplicació dels Plans de control d’autoritzacions sanitàries d’establiments oberts al 

públic, i integral de control del mosquit tigre. 

 Promourem la pràctica de l’esport. 

 Promourem pràctiques de relaxació (a les escoles, a casa, per part de persones de 

qualsevol edat o condició), pels seus efectes favorables a la salut. 

Apropar l’assistència sanitària. A més de les polítiques preventives, també tenim la intenció 

de contribuir a millorar l’accés de la nostra ciutadania als serveis d’assistència sanitària. 

En aquest sentit, estudiarem la possibilitat de col·laborar amb el Servei català de la salut, 

facilitant des de l’Ajuntament el local adequat, per a l’establiment d’un consultori al Masnou 

Alt, a fi d’apropar la medicina de família a aquest barri, especialment a les persones d’edat 

avançada o que tenen limitacions de mobilitat. 

Estudiarem la possibilitat de promoure cursos de preparació per al part a la piscina municipal, 

en col·laboració entre educadors i monitors de l’Ajuntament i llevadores. 

CONTRA LES DROGUES 
Les drogues són una gran xacra del nostre poble, especialment entre l’adolescència i la 

joventut. Plantarem cara a les drogues, amb tota la contundència, amb tots els mitjans al 

nostre abast. 

Començant per promoure un canvi d’actitud radical per part de tothom. Ni tolerància, ni mirar 

cap a un altre costat. Contra les drogues, tolerància zero. 

Incrementarem de forma exponencial els recursos destinats a acabar amb el consum de 

drogues al nostre municipi i no ens tremolarà la ma per prendre decisions per dràstiques que 

puguin ser, des de denunciar qualsevol forma de facilitar el seu consum i venda, sancions 

econòmiques importants o tancament d’espais on hi hagi activitats vinculades. 

Acabarem amb la proliferació de clubs de fumadors de cànnabis al municipi que han permès 

CiU i ERC, regulant els seus usos. 

Impulsarem i donarem suport a una implicació intensa de la policia municipal; incrementant 

els seus efectius, incitant la intervenció judicial i la dels Mossos i col·laborant amb ells; 

perseguint activament el consum i la venta de drogues en els espais públics; i informant amb 

celeritat als serveis socials sobre els joves i adolescents detectats en entorns de consum de 

drogues. 
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Impulsarem una major implicació dels serveis socials, que han de freqüentar més els llocs on 

es consumeix droga, treballar directament amb les persones afectades i informar i treballar 

amb les famílies. 

Promourem i difondrem els serveis de tractament de les addicions i ajudarem a les persones 

que vulguin usar-los. 

Implicarem les famílies i les xarxes locals per organitzar el major suport social que sigui 

possible en la lluita contra les drogues. 

Col·laborarem amb les altres administracions i entitats a combatre el tabaquisme, 

l’alcoholisme, les drogues i demés addiccions perjudicials per a la salut. 

Combatrem especialment la tolerància social que encara massa sovint es manifesta en relació 

amb les anomenades drogues toves (tabac, alcohol, cànnabis). 

Combatrem el consum abusiu d’alcohol, i especialment el seu consum entre la gent jove. Tant 

pels seus efectes nocius per a la salut, com per la seva funció d’entrada al consum d’altres 

drogues més perilloses. De manera especial, l’Ajuntament no promocionarà cap mena 

d’activitat, per tradicional que sigui, que comporti el consum d’alcohol. 

Així mateix, prohibirem el consum d’alcohol en els serveis i equipaments municipals, 

especialment els de caràcter educatiu, cultural o social. 

Elaborarem i aplicarem el Protocol municipal de prevenció de les drogodependències, en 

desenvolupament del Pla que es troba en procés d’aprovació per l’Ajuntament. 

Vetllarem especialment per combatre les addicions en la infància i la joventut. Amb aquesta 

finalitat, impulsarem les actuacions següents: 

 Lluitar contra les addiccions globalment al poble i específicament a cada centre 

escolar. 

 Utilitzar tots els mecanismes a l’abast per allunyar les drogues dels centres escolars i 

dels llocs de reunió i socialització dels joves. Prohibirem el consum d’alcohol i altres 

drogues en espais públics propers als centres escolars. Perseguirem especialment la 

venda d’alcohol i tabac als menors. 

 Fer campanyes de prevenció als centres i al poble, amb els i les joves, les famílies i la 

població en general, fomentant una consciència de rebuig davant qualsevol droga. 

 Utilitzar els mitjans de comunicació de l’ajuntament per inserir missatges contra les 

addicions adreçats a la infància i la joventut (revista, espais públics, ràdio local, …). 

 Orientar i incrementar la vigilància policial i sancionar. 

 Programar espectacles i activitats per abordar des de tots els àmbits aquest tema 

(teatre, cinema, concerts, lectures, …). 
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ESPORTS 
Promourem la consideració de l’esport com a part de la formació, individual i col·lectiva, dels 

nostres infants i adolescents, il·lusionant i educant com a persona tot participant en una 

activitat d’equip. Amb l’esport s’aprenen de manera lúdica hàbits, actituds i conductes 

essencials per al desenvolupament d’una ciutadania sana i responsable. 

Amb aquesta finalitat general tenim la intenció de promoure les polítiques i accions següents: 

 Fomentar activitats esportives adreçades a la població en general i als diversos 

col·lectius que la integren, amb la finalitat d’estendre l’hàbit de fer esport: rutes per 

caminar, curses populars, competicions, olimpíades escolars, etc. 

 Subvencionarem activitats extraescolars vinculades a l’esport. 

 Delimitar i equipar amb alguns elements mínims (una porteria, una cistella de bàsquet, 

etc) zones als diversos indrets de la població per a què qualsevol persona pugui 

practicar esport no reglat a la via pública. A les zones ja existents d’aquest tipus n’hi 

afegirem al Parc Vallmora, al Passeig Marítim, al Parc del Mil·lenari i altres. 

 Millorar i enfortir les relacions amb els clubs i les entitats esportives, que volem que 

tinguin ple suport de l’ajuntament per dur a terme la seva tasca de motors essencials 

de l’activitat esportiva. Ajudar especialment als clubs a una gestió eficient dels seus 

recursos, a fi de garantir la continuïtat del servei que donen i a què el puguin donar al 

menor cost possible. 

 Promoure la retransmissió via Ràdio d’activitats i espectacles esportius, a fi d’estendre 

socialment l’afecció de la gent per l’esport. 

 Col·laborar de manera especial en els esports nàutics, molt identificats amb la nostra 

població i en els que des del Masnou s’han assolit importants èxits internacionals. En 

aquest sentit, tenim la intenció d’estudiar amb el Club Nàutic la possibilitat de 

promoure un Centre d’Alt Rendiment Esportiu Nàutic al Masnou. Col·laborarem 

igualment amb els esports nàutics més accessibles, que es poden practicar sense 

necessitat de port, i promourem l’obertura a tothom dels esports nàutics tradicionals, 

trencant amb el seu elitisme. 

 Vetllar especialment per promoure l’esport escolar i utilitzar-lo per fomentar la 

coordinació i la trobada entre tota la comunitat escolar del poble (organitzar 

competicions adreçades a tots els centres docents, coordinar les activitats esportives 

dels centres escolars, etc). 

NOU POLIESPORTIU PAV 2 AMPLIAT 
Menció apart mereix el nostre Poliesportiu, que ja fa temps s’ha quedat massa petit per 

atendre l’allau creixent de demandes per practicar-hi esport per part de les nostres escoles, 

entitats, clubs i veïnes i veïns en general. 
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El mandat passat ja vam aconseguir les subvencions necessàries. Tot i que amb retard 

injustificat, aviat s’iniciarà la construcció d’un segon i nou pavelló esportiu PAV-2 ampliat, amb 

especial dedicació al patinatge artístic, que comptarà amb tots els avanços tècnics de les 

noves instal·lacions esportives i que farà possible, junt amb l’actual pavelló, una millor 

distribució dels horaris de les altres especialitats esportives. Com hem dit ja, comptem amb els 

recursos ja pressupostats i amb una subvenció obtinguda de la Secretaria General de l’Esport 

aprovada el 2010. 

També volem iniciar la redacció dels estudis i dels projectes tècnics i resoldre el model de 

finançament que han de fer possible, en aquests propers quatre anys, la construcció d’una 

amplia zona de gimnàs i activitats aquàtiques en una segona fase d’ampliació del poliesportiu. 

Amb caràcter immediat, adoptarem mesures per ampliar l’horari de servei del poliesportiu, 

especialment els diumenges per la tarda, sempre que ho justifiqui la demanda real. També 

estudiarem la possibilitat de fer abonaments per franges horàries, i així obrir la possibilitat 

d’incrementar el nombre de socis. 

Un cop entri en servei la segona pista tenim previst d’abordar immediatament la remodelació i 

millora de la pista actual del poliesportiu, inclosa la seva adaptació per poder-hi celebrar, a 

més d’activitats esportives, altres activitats festives, culturals o de pública concurrència, com 

ara el Nadalem, revetlles populars o concerts. 

IGUALTAT (EN LA DIFERÈNCIA) 
Una de les prioritats d’aquest programa electoral és donar continuïtat i potenciar encara més 

les polítiques d’igualtat, amb la finalitat d’eradicar definitivament les discriminacions que 

per raó de gènere venen patint les dones a la nostra societat. 

En aquest sentit, consolidarem el CIRD i cercarem la manera d’implicar més els homes en la 

lluita per la igualtat i especialment contra la violència masclista 

Precisament per reforçar aquest missatge d’igualtat, una de les primeres mesures que pensem 

adoptar és posar precisament el nom de “polítiques d’igualtat” a la regidoria i als serveis 

municipals que han d’aplicar-les, en comptes de l’actual denominació de “regidoria de la 

dona”. Es tracta de treballar per a la igualtat, per combatre tota mena de discriminació i no 

només les que afecten a les dones. Per tant, també vetllarem pels drets de gais, lesbianes, 

bisexuals i transsexuals. 

Volem subratllar i estendre que la igualtat de gènere no vol dir que les dones han de ser com 

els homes, ni competir amb ells en la manera masculina de fer les coses; parlem d’igualtat en 

el sentit d’igualtat real d’oportunitats, però des de la diversitat. 

Les actuacions que tenim la intenció d’aplicar són les que es deriven del Pla local d’igualtat 

2008/2013, aprovat unànimement per l’actual Ajuntament, que pensem complir 

rigorosament, d’acord amb les seves grans línies estratègiques, que són les següents: 

 Impregnar tota l’estructura municipal dels principis de gènere, participació i 

transversalitat. Un cop creat el CIRD (Centre d’informació i recursos per a les dones), 
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que hem ubicat a la Casa de cultura, a partir d’ara tenim la voluntat de consolidar-lo 

com a espai de trobada de les dones, i fer que siguin elles mateixes les que defineixin 

les activitats i projectes a desenvolupar-hi. Volem també completar aquest servei, 

integrat actualment per una psicòloga, una jurista, una informadora i una 

coordinadora, amb una psicòloga infantil especialitzada a ajudar els infants que viuen 

o han viscut a casa seva la violència domèstica i a pal·liar les conseqüències que això 

els pugui comportar. 

 Fomentar l’educació, la cultura i els esports amb perspectiva de gènere. Continuarem 

treballant la estratègia impulsada per la regidoria i els serveis de cultura, de tenir en 

compte la perspectiva de gènere en la seva programació, amb la finalitat d’implicar 

totes les entitats culturals de la nostra ciutat a compartir aquesta estratègia. Amb la 

mateixa finalitat, continuarem treballant per donar visibilitat a la creació artística i 

cultural de les dones. 

Ens implicarem també a potenciar des de l’Ajuntament la coeducació a les escoles i instituts, a 

fi d’impregnar l’acció educativa dels valors de la igualtat, i fent que nois i noies se sentin més 

lliures a l’hora d’escollir les seves opcions de vida, sense estar condicionats a reproduir rols 

sexistes ni actituds discriminatòries. 

Promourem de manera especial la participació de les dones en l’esport, en els seus diversos 

vessants i nivells, popular, amateur i d’elit, i procurarem fer més visibles a la nostra comunitat i 

sentir-nos més orgullosos dels importants èxits internacionals assolits per algunes de les 

nostres esportistes, com ara les patinadores artístiques o les regatistes. 

 Combatre la violència de gènere. És la principal prioritat de tota política d’igualtat, ho 

ha estat durant aquest mandat i ho seguirà sent en el futur, fins eradicar 

definitivament de la nostra societat la violència contra les dones. Seguirem aplicant i 

revisant el protocol de violència de gènere aprovat unànimement pel nostre 

Ajuntament. I seguirem coordinant i liderant el circuït de vigilància i de serveis de 

violència de gènera, que vetlla per la correcte aplicació d’aquest protocol. 

De cara els propers anys, tenim la intenció de reforçar la sensibilització i el rebuig ciutadà 

davant d’aquesta xacra social, i d’implicar en la seva condemna explícita tants i tants homes 

que lògicament rebutgen aquestes manifestacions masclistes. 

 Promoure la no discriminació per raó de gènere en el treball i afavorir la 

corresponsabilitat i la conciliació de la vida familiar, personal i laboral. 

Seguirem col·laborant amb els serveis de promoció econòmica per afavorir la integració de els 

dones en el mercat de treball, mitjançant la seva formació i la seva capacitat d’auto ocupació. 

Per enfortir aquestes activitats procurarem disposar d’una experta en inserció laboral en el 

CIRD. 

També amb la finalitat de promoure la integració de les dones en el mercat de treball, durem a 

terme una campanya adreçada a les empreses del Masnou a fi d’estimular-les i ajudar-les a 

comptar amb els respectius plans d’igualtat, que assegurin la igualtat d’accés i de promoció de 

les dones, inclosa la seva participació en els llocs de direcció. 
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Farem campanyes d’informació i de sensibilització, tallers i conferències dirigides a tota la 

població, amb la finalitat de promoure la corresponsabilitat i la conciliació de la vida 

professional, personal i familiar, i d’aquesta manera contribuir a un model de vida més plena i 

feliç per a tothom. 

 Promoure la salut integral i específica de les dones, especialment les pràctiques de 

prevenció del càncer de mama, les revisions ginecològiques anuals i la prevenció i 

informació en relació amb les malalties de transmissió sexual. 

 Introduir la perspectiva de gènere en l’espai urbà, amb la finalitat de tenir 

especialment en compte les necessitats i condicionants específics de les dones en el 

disseny i arranjament dels espais públics i en la planificació i gestió dels serveis de 

mobilitat i altres serveis urbans. 

PLA D’ATENCIÓ DELS SERVEIS SOCIALS 
Desenvoluparem i aplicarem el Pla d’atenció local en matèria de serveis socials, elaborarem 

un pla de qualitat dels serveis socials municipals i promourem la més àmplia informació sobre 

les seves prestacions, a fi que puguin ser conegudes per tota la ciutadania. 

Garantirem una major presència al carrer dels treballadors i de les treballadores socials del 

municipi, especialment dels educadors i de les educadores socials, a fi de detectar amb més 

agilitat les situacions de risc. 

HABITATGE 
Seguirem impulsant noves promocions d’habitatge protegit adreçat als col·lectius més 

necessitats, en col·laboració amb l’Incasòl de la Generalitat i també estudiarem altres opcions. 

Tenim prevista la construcció de 36 habitatges protegits per a gent gran a l’Avinguda Joan 

XXIII. 

Seguirem aprofundint en les polítiques desenvolupades a l’efecte i en particular amb les que 

tenen a veure amb la rehabilitació, en base als ajuts que provenen de l’Estat Central. 

Prendrem mesures per promoure amb eficàcia el lloguer de molts dels pisos i cases desocupats 

que actualment hi ha a la nostra població. 

GENT GRAN 
Establirem dispositius que ens ajudin a detectar amb celeritat els casos de persones grans que 

viuen soles i a fer-ne el seguiment, i així evitar que s’enfonsin en la seva solitud. Amb aquesta 

finalitat estimularem la col·laboració i la complicitat dels veïns i la seva comunicació àgil amb 

els serveis socials municipals. 

Impulsarem activitats i pràctiques que ajudin a les persones grans o dependents a fer la 

compra i les altres gestions necessàries per al desenvolupament normal de la seva vida, 

especialment en aquelles zones del poble amb pujades i baixades pronunciades. Amb aquesta 

finalitat, promourem el suport dels veïns i d’altres xarxes socials d’ajuda, estimularem que hi 
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hagi comerços propers i la coordinació i promoció dels serveis de compra a domicili dels 

comerços. 

 Continuarem amb la promoció d’habitatges assequibles per a la gent gran. En aquest 

sentit, promourem la construcció de pisos per a gent gran en el solar de Joan 

XXIII/carrer de les Guilleries, al costat dels jardins de Lluís Companys. 

Centre de dia. Estudiarem la viabilitat d’un centre de dia per a la gent gran. En cas afirmatiu, 

l’Ajuntament facilitarà l’espai adequat i farem el que calgui per aconseguir que la Generalitat 

hi presti el servei. 

Residència. Farem gestions per aconseguir que hi hagi al Masnou més places de residència per 

a la gent gran a un cost assequible (a canvi de la pensió, en especial per a aquelles persones 

grans que no tenen més recursos). 

Servei de menjador. Potenciarem el servei de menjador a les persones grans que tenen 

autonomia limitada per preparar-se el menjar per sí mateixes. En la mida que puguin sortir de 

casa, se’ls ha d’estimular que ho facin, de manera que podran accedir a aquest servei en un 

equipament públic adequat, que intentarem que sigui proper al seu domicili; si estan 

impedides o la seva autonomia és molt limitada, el servei se’ls seguirà prestant a domicili. 

Mentre no disposem de centre de dia, estudiarem la possibilitat de concertar aquest servei 

amb les residències que ja existeixen a la nostre ciutat. Assegurarem en qualsevol cas 

l’oferiment d’una dieta adequada per a l’edat i condicions d’aquestes persones. 

Cuidar les persones que cuiden. Impulsar la formació de cuidadors de la gent gran, i d’altres 

persones dependents, perquè també cal tenir cura dels que cuiden i una forma de fer-ho és 

oferir-los una formació que, a més de donar-los suport personal, els capaciti millor per cuidar 

de la gent gran des d’una perspectiva d’inclusió social i d’estimular-los l’activitat. 

Tallers i activitats. Organitzarem i promourem la realització de tallers i altres activitats per 

atendre necessitats específiques pròpies de la gent gran, com ara memòria, psicomotricitat, 

cuina adaptada i altres similars. Aquestes activitats es duran a terme al centre de dia, als 

casals, centres cívics i altres espais socials o comunitaris adequats, amb la finalitat d’apropar-

les al màxim a les persones destinatàries. 

També posarem més equipament adequat per a què les persones grans facin exercici físic en 

els parcs i altres espais públics. 

Casals d’avis. Promourem que en els casals d’avis s’hi facin més activitats, que siguin 

equipaments més polivalents. 

GARANTIR LA MOBILITAT A LES PERSONES AMB MOBILITAT 
REDUÏDA 
La mobilitat, en el sentit més ampli, de poder sortir de casa, moure’ns pel nostre barri i per la 

nostra ciutat, i fins i tot anar a ciutats veïnes, és essencial per poder viure amb una certa 

plenitud i per poder accedir realment a les oportunitats i serveis que ens ofereix la societat en 

la que vivim. 
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Moltes persones viuen en condicions de mobilitat reduïda o limitada. Per raons d’edat, de 

lesions, malalties o altres discapacitats, moltes persones viuen confinades a casa seva o en 

l’espai reduït del seu barri o de la seva ciutat. 

Estarem al costat d’aquesta gent que pateix circumstàncies que limiten la seva mobilitat, i 

promourem polítiques i serveis que els proporcionin els ajuts o les compensacions amb les que 

es puguin moure amb una certa autonomia. 

Continuarem eradicant les barreres arquitectòniques en els espais públics i en els establiments 

municipals i promourem la seva supressió en els establiments privats oberts al públic. Amb 

aquesta finalitat, establirem les prioritats per aplicar el Pla municipal d’accessibilitat a la via 

pública i als edificis públics i programarem i executarem les seves primeres actuacions. 

També promourem mesures per a què les persones amb la mobilitat limitada tinguin accés a 

serveis adequats de transport de viatgers, i a un preu assequible. En aquest sentit farem 

gestions per aconseguir l’ampliació de les targetes roses vigents actualment en la Zona 1 del 

servei de Rodalies a la resta de serveis de transport col·lectiu de viatges de la Regió 

metropolitana. 

L’any 2015 finalitza l’actual concessió de l’autobús urbà. Farem un nou concurs per permetre 

la renovació total de la flota i la millora del servei, promovent que es presti tots els dies de la 

setmana. 

Adequarem el recorregut de l’autobús urbà amb la finalitat de què tingui parada a la 

proximitat dels indrets especialment concorreguts per les persones grans, com ara dels blocs 

de pisos de protecció adjudicats a les persones grans, centres de salut o casals, i millorarem les 

seves prestacions, especialment procurant una major freqüència de pas. 

Estudiarem la necessitat de reservar més places d’aparcament per a persones amb discapacitat 

i reservarem les que resulti justificat. 

INTEGRACIÓ DE LES PERSONES QUE PATEIXEN DISCAPACITAT 
Impulsarem activitats tendents a aconseguir la màxima integració efectiva de les persones que 

pateixen discapacitats físiques o psíquiques en la vida social, esportiva o cultural del nostre 

poble, en col·laboració amb les entitats especialitzades que treballen amb elles. 

INFÀNCIA 
Farem el necessari per tal d’obtenir per al Masnou el qualificatiu de la Unesco com a Municipi 

amic de la infància. 

Amb aquesta finalitat ens proposem de reforçar i mantenir polítiques molt exigents de defensa 

dels drets dels infants. Amb aquesta iniciativa ens proposem de recollir la veu dels infants en 

tots els àmbits de la política municipal i d’aquesta manera donar-los major visibilitat i 

reconèixer la plenitud dels seus drets. 
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Completarem una xarxa de parcs infantils al nostre municipi, de manera que totes les famílies 

hi puguin tenir accés, i promoure’n una configuració més atractiva i un manteniment més 

curós. 

Aprofitarem la platja en època de temporada baixa per fer-hi zones adequades d’esbarjo per a 

nens i nenes. 

Aprofitarem més Can Humet i altres espais municipals per fer-hi més activitats per a la infància 

en caps de setmana. 

Millorarem la planificació i la coordinació de les activitats extraescolars, a fi de poder oferir un 

ventall més ampli de possibilitats, comptant amb els nens i les nenes de totes les escoles del 

poble. 

JOVENTUT 
Desenvoluparem i aplicarem les previsions del Pla d’acció jove 2009/2012, aprovat 

unànimement per l’Ajuntament, promovent la màxima participació dels joves en la definició de 

les prioritats. 

Aplicarem una política municipal de joventut basada en els elements següents: 

 Realització de tallers d’emprenedoria a les escoles i als instituts. 

 Prestació i foment de serveis d’assessorament laboral específic per als joves. 

 Impuls municipal a la xarxa de suport a la transició entre l’escola i l’institut i el treball. 

 Estudiar i promoure mesures que facin més accessibles a les capacitats reals del jovent 

les ofertes de venta, finançament i lloguer d’habitatges. 

 Promoure la coeducació i la cohesió social entre l’alumnat dels centres educatius. 

Estudiar l’experiència de l’alumne guia dins del mateix centre educatiu que venen 

aplicant altres poblacions. 

 Aprofitar més els espais municipals, especialment Ca n’Humet, per fer-hi activitats 

municipals per a joves en caps de setmana i en horari nocturn, i així contribuir a hàbits 

de lleure saludable. 

PARELLES SOLIDÀRIES 
Promourem parelles solidàries, entre una persona gran o d’autonomia limitada, que viu sola, 

que ofereix compartir el seu habitatge amb una altra que pugui fer-li companyia i ajudar-la en 

les seves necessitats bàsiques (joves, estudiants, persones de mitjana edat que viuen soles, …). 

L’Ajuntament ajudarà a l’establiment d’aquestes parelles i en farà un seguiment acurat a fi 

d’assegurar-ne l’equitat entre les dues parts i que cap de les persones que les formen no 

abusarà de la seva posició damunt l’altra. 
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NOVA CIUTADANIA 
Estarem atents i serem curosos per acollir i integrar a la nostra comunitat les persones que, 

per necessitat o qualsevol altre motiu, han escollit la nostra societat per viure i per trobar-hi 

oportunitats per guanyar-s’hi la vida, i vetllarem per a què puguin gaudir dels drets i complir el 

deures de ciutadania que legalment els corresponguin. 

Reforçarem el servei de formació de les persones adultes, amb la finalitat de què pugui donar 

servei d’alfabetització i d’ensenyament bàsic a les persones nouvingudes que ho necessitin. 

Davant l’elevada dificultat per aprendre català i castellà per part de les persones nouvingudes 

analfabetes, promourem, amb la col·laboració de voluntariat, la seva alfabetització en la seva 

llengua materna, la qual cosa facilitarà enormement l’aprenentatge d’altres llengües. 

Facilitarem informació, en diferents idiomes, sobre els cursos d’idiomes a les persones 

nouvingudes quan s’empadronen al nostre municipi. 

Fomentarem les parelles lingüístiques amb voluntariat autòcton. 

Afavorirem l’intercanvi cultural. 

Aplicarem la resta d’actuacions previstes en el Pla municipal de recepció i acollida del 

Masnou, aprovat el 2009 i que van quedar aturades per l’actual govern. 

SOLIDARITAT I COOPERACIÓ 
Definirem unes línies d’actuació en matèria de solidaritat i cooperació basades en dues grans 

finalitats i un criteri d’intervenció fonamental: 

 La primera finalitat és assegurar que siguin cobertes les necessitats bàsiques 

(alimentació, roba i sopluig) de totes les persones que viuen al nostre municipi. 

 L’altra gran finalitat és contribuir al desenvolupament i ajudar a combatre la pobresa 

extrema de les zones del món menys desenvolupades. 

 I el criteri d’intervenció fonamental és estimular i canalitzar la participació de la gent, 

el voluntariat, les accions personals de solidaritat. 

 Promourem la realització i la millor organització de les accions següents: 

 Distribució de roba i aliments entre les persones de la nostra població que en 

necessitin (continuant la col·laboració amb Càritas i la Creu Roja). 

 Ampliar la relació de les entitats que col·laboren en les activitats municipals de 

solidaritat i cooperació. 

 Promoure la implicació dels diversos col·lectius d’immigrants en les activitats de 

cooperació adreçades als seus països d’origen. 
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CIVISME I CONVIVÈNCIA 
Desenvoluparem i actualitzarem el Pla d’acció pel Civisme aprovat en l’anterior mandat, per 

tal de promoure el compromís actiu i la responsabilitat personal de la ciutadania en l’ús de 

l’espai col·lectiu i de fomentar l’equilibri i el respecte en les relacions de convivència, a fi de 

què uns i altres puguem compartir les oportunitats que ens ofereix la ciutat. 

Les polítiques de civisme i convivència es basaran en l’educació, l’exemple, la sensibilització i el 

compromís actiu de les persones i les entitats. I només quan això no sigui suficient s’aplicaran 

mesures d’autoritat i es denunciaran i sancionaran les actuacions incíviques. 

Potenciarem el potencial educador i de cohesió i convivència, a més a més de suport a les 

polítiques municipals de seguretat, que tenen els vigilants cívics, fins a convertir-los de fet en 

educadors cívics. Incrementarem el nombre de vigilants cívics. 

COMUNITAT I XARXES LOCALS 
Promourem l’estil de vida comunitari, de poble. Combatrem la indiferència envers els altres. 

Sensibilitzarem la gent a estar atents a detectar situacions de necessitat, de risc, de solitud o 

de patiment d’altres persones; a tenir cura dels altres. De persones grans o dependents, de 

dones que pateixen violència masclista, d’infants i adolescents que pateixen violència o 

s’enganxen a les drogues. I establirem els procediments que facilitin la corresponent 

informació als serveis municipals. 

Promourem xarxes locals per col·laborar, per ajudar-nos, per compartir, per intercanviar, per 

cohesionar. 

Promourem xarxes formades per persones del nostre poble, de qualsevol edat o condició. Que 

serveixin per detectar persones dependents o grans que viuen soles i necessiten un cop de mà 

per atendre les seves necessitats bàsiques. I per detectar casos de violència masclista, o 

d’infants o adolescents en situació de risc, i per posar-ho en coneixement de l’ajuntament. 

De manera especial, promourem la implicació de les associacions de veïns en les xarxes socials 

locals i la seva participació en tasques de solidaritat. 
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Comissió 3: Cultura 

CULTURA, CONEIXEMENT I CREATIVITAT 
La cultura i l’educació, el coneixement i la creativitat, són essencials per millorar i créixer, tant 

personalment i individualment, com col·lectivament. Ens proporcionen més recursos i ens 

ajuden a estar més segurs de nosaltres mateixos. Ens defineixen i enforteixen com a 

col·lectivitat. Estimulen la nostra creativitat i ens ajuden a ser més competitius, a estar més 

preparats per guanyar-nos la vida. Fan de nosaltres ciutadans més responsables i més exigents, 

més crítics. 

En definitiva, ens ajuden a ser millors persones, a sentir-nos més segurs com a comunitat, a 

estar més oberts al món i a tenir més oportunitats, tant a nivell individual, com col·lectiu. 

La cultura és una de les principals responsabilitats dels ajuntaments. I la societat masnovina és 

cada vegada més exigent de bones ofertes culturals. 

La política cultural que durem a terme persegueix dos grans objectius complementaris: 

estimular i ajudar la creativitat en tots els seus àmbits i manifestacions (art, ciència, 

artesania, emprenedoria), per una banda, i oferir a tothom bons serveis, espectacles i 

creacions culturals, per l’altra. 

D’aquesta manera la cultura contribueix a la riquesa i a l’activitat econòmica local i ens ajuda 

a viure amb més plenitud a la nostra ciutat. 

L’educació no és una responsabilitat directa de l’ajuntament; ho és molt més de la Generalitat. 

Tanmateix, l’educació transcendeix l’àmbit de les escoles i dels serveis educatius, i és molt el 

que poden fer els ajuntaments per promoure l’educació, com molt és el que ve fent el nostre 

ajuntament en matèria d’educació, i molt més el que volem seguir fent en el futur, fins assolir 

plenament la condició de poble que educa. 

La política educativa que aplicarem es base en ser exigents i col·laboradors amb les nostres 

escoles i instituts, a fi de poder assegurar una educació de qualitat i plenament integrada a la 

nostra ciutat per a tots els nostres infants i joves, i en promoure i facilitar serveis i estímuls 

per a l’educació i la formació permanents de totes les persones. 

Les principals mesures que tenim previst de prendre en matèria de cultura i educació són les 

següents: 

CENTRE CÍVIC CULTURAL EL CASINET 
Cercarem la inversió necessària per posar a disposició de les nostres entitats culturals i de la 

ciutadania del Masnou en general un gran centre cívic cultural polivalent equipat per 

desenvolupar-hi tota mena d’activitats culturals. Volem atendre d’aquesta manera una justa 

reivindicació de les entitats culturals masnovines. 
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Començarem per definir, amb participació de les entitats interessades i de la ciutadania en 

general, els trets bàsics del projecte i el quantificarem econòmicament, amb l’objectiu de 

cercar fonts de finançament. 

Majoritàriament finançament extern. Els recursos de l’Ajuntament són limitats i un 

equipament d’aquestes característiques requerirà, per poder encetar-se, una garantia de 

finançament majoritari de la Generalitat o/i la Diputació de Barcelona, ja que el Pla 

d’equipaments culturals de Catalunya 2010-2020 contempla la seva necessitat. 

Un centre cultural polivalent d’aquestes característiques serà un equipament essencial per a 

què les entitats culturals del Masnou puguin desenvolupar la seva creativitat i les seves 

activitats i puguin presentar a la ciutadania en general una oferta àmplia de representacions, 

espectacles i activitats. 

Compartir espais públics amb les entitats. Mentre el Casinet no sigui una realitat ens 

seguirem esforçant per facilitar espais públics a les nostres entitats culturals i socials, per tal 

que puguin desenvolupar en condicions adequades les seves activitats, que en definitiva 

beneficien la comunitat local en el seu conjunt. En aquest sentit, continuarem buscant la 

manera de compartir espais dels serveis municipals amb entitats de la població, ja sigui la Casa 

de Cultura, Can Humet o els esplais d’avis, sempre que no es causi perjudici al seu normal 

funcionament. 

ARXIU MUNICIPAL 
L’actual arxiu municipal del Masnou és massa petit per a la nostra població i la seva ubicació 

actual no garanteix les condicions idònies dels seus fons. 

El servei d’arxiu és legalment obligatori per a un municipi com el nostre, i un arxiu en 

condicions és fonamental per protegir i gestionar degudament la documentació oficial de 

l’Ajuntament i també per poder acollir-hi altres recursos, públics o privats, del patrimoni 

documental local. 

Tenim la intenció de determinar la ubicació més adequada d’un nou arxiu municipal més ampli 

que l’actual i de redactar-ne el projecte, a fi d’iniciar les obres tant bon punt hi hagi 

disponibilitat del lloc i de finançament. 

ESPAIS PER A LA CREACIÓ CULTURAL 
Tenim la intenció de crear una oferta d’espais per a la creació artística i cultural, i d’aquesta 

manera ajudar i impulsar l’activitat dels nostres creadors. 

Per a la investigació i la innovació artística. Per una banda, un espai per fomentar la 

investigació i la innovació artística, així com la col·laboració entre els artistes locals. 

Amb aquesta finalitat explorarem les possibilitats que disposem a la Vila i un cop determinat el 

lloc més idoni i viable redactarem el corresponent projecte i cercarem finançament per 

impulsar les obres. 
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Per a l’assaig teatral. Per una altra, un espai per a l’assaig de grups de teatre amateurs, 

aprofitant amb aquesta finalitat les possibilitats que ofereixen espais d’alguns dels nostres 

equipaments, com ara Can Malet o Vienesos, si bé més endavant el lloc idoni podria ser el 

Casinet. 

ESPAIS PER A L’EXHIBICIÓ I LES CELEBRACIONS 
La nostra ciutat té pocs espais adequats per celebrar-hi exhibicions artístiques, especialment 

aquelles poden congregar un nombre elevat d’espectadors, com ara concerts o 

representacions teatrals. 

El futur centre cultural polivalent del Casinet resoldrà part d’aquesta mancança. Però ni podem 

esperar tant per donar més solucions a aquesta necessitat, ni el Casinet tindrà capacitat per 

atendre tota aquesta demanda. 

Compartits amb altres usos. Tenim la intenció de continuar la política d’habilitar espais 

apropiats per realitzar-hi exhibicions i celebracions artístiques i festives, preferentment de 

forma compartida amb altres usos, i així treure més profit i rendibilitat dels equipaments de la 

nostra ciutat. 

Habilitar la pista del poliesportiu. En aquest sentit, un cop entri en servei la segona pista del 

poliesportiu, dintre d’uns dos anys, abordarem immediatament l’adaptació de la seva pista 

actual per poder-hi celebrar, a més d’activitats esportives, altres activitats festives, culturals o 

de pública concurrència, com ara el Nadalem, revetlles populars o concerts. 

Espai polivalent. En el marc del procés de formulació del nou planejament urbanístic del Camí 

del mig plantejarem de nou la possibilitat d’incloure-hi un espai polivalent per a concerts i 

altres celebracions, en un entorn que no causin molèsties a persones que resideixin a la seva 

proximitat. 

 Farem tots els possibles per acordar amb el Casino un projecte de restauració del seu 

Teatre i un pla per trobar finançament, amb total implicació de les administracions 

públiques, i que doni com a resultat la seva conversió en un gran i magnífic teatre 

municipal. 

 Procurarem resoldre aquesta mancança que hi ha a la nostra població amb la previsió 

d’una sala auditori al Casinet. 

ARTS VISUALS 
El Masnou ja té molts elements notables en el camp de les arts visuals: pintors i pintores de 

qualitat, un referent mundial de l’art cinètic (Sala Pericot), una escola de dibuix (Blancdeguix), 

un festival de curtmetratges (Fascurt), una associació de fotografia molt activa (FEM), un 

cinema (La Calàndria), molts estudiants d’audiovisuals, … 

Aprofitarem i potenciarem aquests elements, per convertir El Masnou en un punt de 

referència de les arts visuals. 
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LECTURA I ESCRIPTURA 
Potenciarem més la nostra Biblioteca com a servei i marc físic on desenvolupar-hi activitats de 

promoció de la lectura i l’escriptura. 

Aprofitarem el premi ja consolidat del Goleta i Bergantí, donant-li major continuïtat amb 

activitats al llarg de l’any. Hi convidarem escriptor(e)s, també d’altres llengües. 

Crearem una Aula d’escriptura i lectura, adreçada a totes les edats, vinculada a la Biblioteca. 

Estudiarem mesures per fomentar la lectura i per donar suport a les llibreries que hi ha en el 

poble. 

CATÀLEG DEL PATRIMONI 
A partir del Mapa del Patrimoni, que s’ha redactat i presentat a la ciutadania durant el mandat 

municipal que ara acaba, confeccionarem el Catàleg del Patrimoni arquitectònic històric i 

artístic de la nostra ciutat, com instrument imprescindible per assegurar-ne la gestió adequada 

i la seva conservació. 

El Catàleg es complementarà amb l’elaboració i col·locació a l’exterior de cada un dels nostres 

béns catalogats de plaques o cartells informatius que serveixin per difondre els valors del 

nostre patrimoni i així sentir-nos-en més orgullosos. Estudiarem la possibilitat d’utilitzar 

sistemes digitals per difondre més i ampliar aquesta informació. 

PLE DE RIURE 
Tenim la intenció de garantir la continuïtat i potenciar el Ple de riure, convençuts dels molts 

beneficis econòmics, culturals i de difusió que aporta a la nostra ciutat. 

Festival europeu. Farem el necessari per a què el Ple de riure faci un salt endavant i es 

converteixi en un projecte europeu, doncs d’aquesta manera obtindrem recursos de la Unió 

Europea i molt més ressò a tots nivells. 

Promourem el ple de riure com a plataforma per descobrir i donar a conèixer artistes còmics 

principiants. 

Cicle de cinema còmic. Complementant i reforçant el Ple de riure, programarem un cicle de 

cinema còmic, que també tindrà la finalitat de potenciar el cinema de La Calàndria. 

ART AL CARRER 
Art al carrer. Amb aquesta denominació, definirem i impulsarem un projecte que té la finalitat 

d’estimular l’embelliment artístic i amb criteris de qualitat i rigor professional de recons, 

carrers, façanes o places de la nostra ciutat, amb la intervenció d’artistes locals, i amb la 

col·laboració i implicació de la ciutadania i de les persones residents afectades, fins 

a configurar un veritable eix de la creativitat artística i de la innovació. 
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Obertura de patis privats. Tenim també la intenció de que aquest projecte culmini amb la 

promoció de l’obertura al públic de patis privats que tinguin especial valor artístic o històric, 

sempre amb la col·laboració i la conformitat dels titulars de les finques. 

Civisme i participació. Aquest projecte exigeix una elevada participació ciutadana i pot incidir 

positivament en el sentiment de pertinença de la ciutadania. 

Segurament també afavorirà el civisme, doncs la comunitat tendeix a protegir i respectar més 

les coses embellides i revaloritzades com serà el cas de les incloses en aquest projecte. 

CERCART I MERCAT DE LES ARTS I L’ARTESANIA 
Continuarem en la línia d’implicar i promoure la participació de comerços, restaurants, bars i 

altres establiments oberts al públic en la programació artística. 

En aquest sentit, creiem que val especialment la pena donar continuïtat al Mercat de les arts i 

al Cercart, que han demostrat ser molt eficaços per apropar la creació dels nostres artistes a la 

ciutadania i per facilitar la difusió i comercialització de les obres d’art i artesania.  

El Masnou té moltes persones que fan bona artesania. Però no hi ha res que les aglutini i que 

promogui la comercialització dels seus productes. Impulsarem Artesania del Masnou com a 

segell de referència i com a centre de promoció i comercialització dels productes artesans 

fets al nostre poble. 

CULTURA POPULAR I TRADICIONAL 
Donarem suport a l’associació sardanista del Masnou, per aconseguir que el Masnou sigui 

declarat ciutat pubilla de la Sardana. 

I seguirem donant suport a les entitats de cultura popular i tradicional del poble per tirar 

endavant els seus projectes. 

ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ 
Comissions sectorials. Seguirem constituint comissions de participació especialitzades en les 

diferents disciplines o manifestacions de la cultura, amb la finalitat d’integrar-hi una 

representació àmplia dels sectors i de les persones que més poden aportar-hi per contribuir a 

desenvolupar una política cultual municipal de qualitat i connectada a les demandes de la 

nostra ciutadania. 

Consell de cultura. En la mida que es vagin consolidant aquestes comissions, culminarem 

l’estructura participativa en un Consell municipal de cultura que les integri totes, Consell 

construït d’aquesta manera des de la base i no des de dalt. 
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CULTURA I EDUCACIÓ 
Treballarem amb els centres educatius, especialment els de secundària, i amb les entitats i 

serveis de cultura de la ciutat per tal d’involucrar més la joventut en la vida cultural del 

Masnou. Amb aquesta finalitat: 

 Facilitarem i promourem la representació i exposició en els equipaments culturals de 

la ciutat d’activitats realitzades en els centres educatius (teatre, concerts, exposicions, 

passis de moda, jornades gastronòmiques) 

 Fomentarem que a les aules es treballin activitats culturals organitzades a la població i 

que es puguin incloure als curriculums de les diferents matèries. 

 Subvencionarem activitats extraescolars vinculades a la cultura. 

ENSENYAMENTS ARTÍSTICS 
Donarem suport a les escoles i centres privats que ofereixen serveis de formació artística en 

matèria de dibuix i arts plàstiques, fotografia, música, teatre o altres especialitats artístiques, 

amb la finalitat de què mitjançant concerts o convenis puguin estendre la seva activitat i ser a 

l’abast de tots els infants i joves de la nostra població que hi estiguin interessats. 

El Masnou compta amb una oferta important d’educació artística de titularitat privada que 

volem aprofitar en qualitat de servei públic i així contribuir molt més a l’educació artística de 

les futures generacions. 

 Subvencionarem activitats extraescolars vinculades a l’art. 

CICLES DE CONFERÈNCIES 
Organitzarem cicles periòdics de conferències i tallers al voltant de temes d’actualitat, art i 

pensament, amb la finalitat de promoure la difusió i la reflexió sobre les grans qüestions dels 

nostres temps. 

També promourem xerrades cícliques en els instituts i les escoles sobre els grans temes de 

prevenció i informació de realitats especialment sensibles per als infants i joves, com ara la 

sida, el sexe amb protecció, la igualtat, les drogues, etc. Per a aquestes conferències es 

procurarà la col·laboració de personal sanitari. 

PROMOCIÓ DEL CINEMA I DE L’AUDIOVISUAL 
Ràdio local. Crearem, de debò, una ràdio local que serveixi com a mitjà d’informació i de debat 

sobre assumptes locals i sobretot com a plataforma per promoure i difondre la creativitat en 

l’àmbit de l’audiovisual. 

Fast curt. Seguirem donant suport al Fast Curt, una de les nostres ofertes culturals de qualitat 

que cal potenciar, per tal d’aconseguir la seva consolidació com a festival de referència del 

curtmetratge. 



Proposta de programa electoral del PSC del Masnou per a les eleccions municipals del 2015   
Versió 5.0 – 10/02/2015 

52 

Cinema La Calàndria. Establirem acords de col·laboració amb el Cinema la Calàndria a fi de 

garantir-ne la continuïtat i potenciar el servei cultural i educatiu que pot donar a la nostra 

població. 

Entre altres activitats, donarem suport a les següents: 

 Cicles en versió original per a infants i joves en horari de matí, coordinats amb els 

centres escolars del municipi. 

 Col·laboració amb la Filmoteca de Catalunya per entrar a formar part de la seva xarxa. 

Documental del Mes i cicles dirigits des de la Filmoteca. 

 Cicle de cinema còmic, en connexió amb el Ple de Riure. 

EL MASNOU, UN POBLE QUE EDUCA. 
Desenvoluparem i seguirem aplicant el Pla educatiu de l’entorn aprovat per l’Ajuntament. 

Amb aquesta finalitat, ens comprometem a defensar i aplicar des de l’ajuntament els valors i 

les pràctiques propis d’una educació integral, contínua, arrelada, cohesionadora, inclusiva i en 

xarxa. 

Fomentarem la comunicació entre tots els centres de primària i secundària, públics i privats 

concertats, i amb l’administració, per poder establir accions conjuntes respecte a l’educació i 

l’aprenentatge. 

Amb aquesta finalitat: 

 Organitzarem contactes periòdics entre mestres i professorat de primària i secundària, 

proposant-los diferents temes de treball. 

 Facilitarem l’accés i la participació dels IES en el Pla educatiu de l’entorn. 

 Crearem un espai 2.0 on mestres i professorat i diferents AMPA puguin accedir i 

cercar, opinar o compartir, i també per aprofitar de manera pràctica els recursos 

(compartir autocars, rebaixar preus de les entrades, compartir experiències,…). 

 Potenciarem les relació entre les AMPA, mitjançant contactes periòdics i establint 

mecanismes de recolzament a la tasca de les juntes i d’aprofitament de sinergies (ex: 

establir centres d’interès anuals a cada escola i gaudir-los totes les famílies de la resta 

d’escoles,…). 

Fomentarem la recuperació del valor d’estar/ser POBLE, per enfortir i crear les xarxes que ens 

permetran, juntament amb els centres educatius, entitats i altres institucions, fer del Masnou 

un poble  educador. 

Amb aquesta finalitat: 

 Ampliarem i cuidarem els espais físics de relació: parcs, parcs infantils, zones per 

vianants. 
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 Dissenyarem activitats amb valors que combinin l’aspecte lúdic amb altres referits al 

medi ambient, la convivència, el civisme, etc. 

 Defensarem l’ampliació de les places de Batxillerat, per exemple obrint més línies als 

IES, per evitar que els alumnes marxin del poble. 

Garantirem l’assistència del o la representant de l’ajuntament als Consells Escolars del 

diferents Centres per poder captar les particularitats de cada centre, i alhora, ser la via per 

establir les sinergies i propiciar la comunicació entre els diferents membres de la comunitat 

educativa i entre els diferents centres. 

L’ESCOLA, COMUNITAT D’APRENENTATGE 
Promourem la confiança i la col·laboració entre els diferents membres de la comunicat 

educativa per fer realment de l’escola una comunitat integral d’aprenentatge en la que, a 

més de mestres i professorat, hi participin també activament les famílies. 

Amb aquesta finalitat: 

 Organitzarem o fomentarem activitats de relació entre els diferents membres de la 

comunitat educativa. 

 Fomentarem les aportacions de pares i mares com a suports dels i les mestres per 

activitats concretes, aprofitant la seva experiència (excursions, reforç a plàstica, a 

lectura, en l’ elaboració de revistes o quaderns, col·laborar en l’organització de festes, 

donar a conèixer entre l’alumnat experiències professionals …). 

 Crearem i difondrem més canals de comunicació real entre pares i mares i mestres, 

utilitzant les tecnologies 2.0. 

 Farem campanyes i accions concretes per potenciar la implicació de les famílies en 

l’educació dels seus fills. 

 Promourem l’aprofitament de la saviesa i els coneixements de la gent gran del nostre 

poble (horticultura, tallers de pintura, de cistells, boixets…) per tal que en puguin 

gaudir els infants del poble per la via d’oferir activitats a les escoles o visites als seus 

llocs de treball. 

ATENCIÓ ESPECÍFICA 
Vetllarem especialment per l’educació dels nens, nenes i joves amb més risc de fracàs escolar, i 

duem a terme o recolzarem les activitats d’atenció específica adequades. 

En aquest sentit: 

 Continuarem i ampliarem el projecte GEODA, per recuperar la joventut i 

l’adolescència que ni estudia ni treballa, amb més rigor i continuïtat, i degudament 

coordinat amb les regidories afectades. 
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 El mateix farem amb el PQPI, que es porta a terme al Centre de Formació de Persones 

adultes (CFPAM). 

 Farem el seguiment dels i les joves que participen en aquests projectes i mirarem 

d’acompanyar-los en la seva formació i recerca laboral. 

 Mantindrem i ampliarem les mesures d’atenció específica de l’alumnat de primària i 

secundària. 

 Promourem voluntariat universitari i de persones jubilades o aturades que puguin fer 

tasques d’estudi assistit a infants i joves. 

 Establirem un protocol de rebuda de nens i joves immigrants per fer l’acompanyament 

i donar-los suport amb la llengua i en la seva adaptació, tant a nivell d’escoles, com 

d’instituts. 

 Mantindrem les ajudes per alumnes amb necessitats concretes d’aprenentatge. 

SUPORT A LA FORMACIÓ PROFESSIONAL I UNIVERSITÀRIA 
Ajudarem a millorar l’oferta de formació professional dels nostres instituts en aquelles 

especialitats que hi ha un entorn de demanda laboral favorable en el Masnou. 

Ajudarem a millorar la formació de tothom en dues disciplines transversals imprescindibles en 

el món del treball i de l’empresa actual: idiomes (anglès, alemany, francès i xinès) i noves 

tecnologies. 

Crearem un Centre d’Estudiants que doni servei als estudiants d’ensenyament professional i 

universitari que viuen al Masnou, fomenti la seva interrelació i els estimuli i ajudi a la seva 

inserció professional i laboral. 

En una primera etapa, aquest Centre es crearà a la Biblioteca i més endavant es pot vincular a 

la Casa del Marquès. 

LLENGÜES I CULTURES ESTRANGERES 
Estudiarem amb els diferents centres educatius del municipi, incloses les acadèmies d’idiomes, 

les accions que podem realitzar per millorar l’aprenentatge de les llengües 

estrangeres (anglès, alemany, francès i xinès), i les durem a terme. Entre altres, impulsarem 

les següents: 

 Promoure recursos específics per a l’aprenentatge de la llengua estrangera en el 

centre: programes d’angles per a les pissarres electròniques, material d’audició,… 

 Fomentar i organitzar activitats d’aprenentatge de la llengua estrangera fora dels 

centres escolars, com ara: sistemes de parelles de conversa presencial o virtual; 

agermanament amb una ciutat que utilitzi com a primera o segona llengua la parla 

anglesa, i fer intercanvis familiars, entre joves, per centres escolars; espectacles 

culturals en anglès (teatre i cinema); casals municipals d’anglès … 
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Impulsarem un club dels idiomes per facilitar la pràctica, el manteniment i l’aprenentatge de 

les llengües anglesa, alemanya, francesa i xinesa, tant entre la població en edat escolar, com 

entre les persones adultes. 

Promourem l’agermanament del Masnou amb poblacions de dimensions similars i de 

característiques properes o complementàries, i que pugui servir d’estímul per a la nostra 

obertura cultural i social, per estudiar i practicar idiomes, i per al desenvolupament de la 

nostra activitat econòmica. 

EQUILIBRI I REDISTRIBUCIÓ 
Adaptarem la distribució dels recursos econòmics destinats a l’educació a les necessitats reals 

de l’alumnat de cada centre i a les necessitats reals de cada centre escolar. Amb aquesta 

finalitat: 

 Procurarem administrar el suport econòmic a les famílies de la forma més ajustada a la 

realitat que sigui possible. I farem el seguiment i donarem eines per a què la 

dependència a aquests ajuts desaparegui; per aconseguir-ho, treballarem la 

corresponsabilitat de la família. 

 Promourem el treball coordinat de les regidories d’educació i serveis socials, entre les 

escoles i els serveis socials, entre el centre escolar i la família. 

Establirem un protocol per equilibrar la rebuda de nens i nenes nouvinguts entre els diferents 

centres. Promourem la redistribució dels nens i nenes nouvinguts a l’hora de la matricula entre 

tots els centres escolars i durant la resta del curs. Així mateix, defensarem pal·liar el 

sobreesforç que representa per a un centre l’acolliment d’un nouvingut dotant-lo amb més 

recursos. 

MANTENIMENT D’INFRAESTRUCTURES ESCOLARS 
Farem un estudi objectiu de les necessitats de manteniment d’ampliació i renovació 

específiques de cada centre i establirem un pressupost anyal específic per a cada centre 

escolar alhora que definirem de manera consensuada amb les respectives direccions i AMPA 

les prioritats de millora de cada centre. 

Vist que els recursos de la administració son insuficients per atendre degudament les 

necessitats de manteniment i millora de les infraestructures escolars, cercarem altres vies de 

finançament. 

En aquesta mateixa línia, estudiarem la possibilitat de considerar el fet de cedir o llogar els 

espais de les escoles per altres activitats com un factor que repercuteixi en una ampliació del 

pressupost per manteniment. 

FORMACIÓ PERMANENT DE LES PERSONES ADULTES 
Elaborarem un Pla integral de formació permanent de les persones adultes, amb l’objecte de 

promoure i oferir serveis de formació i orientació per facilitar la nostra adaptació a un món en 
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canvi permanent i en el que el coneixement és un factor bàsic per a la realització de les 

persones. Aquest Pla integral serà elaborat en col·laboració entre els serveis municipals 

implicats i la resta de centres d’educació de la nostra ciutat. 

Potenciarem el Centre de Formació per a les Persones Adultes del Masnou (CFPAM), que és 

un recurs social i formatiu molt potent i que està infrautilitzat. Amb aquesta finalitat: 

 Vincularem al CFPAM l’Aula d’extensió universitària. 

 Aplicarem una política de preus que faciliti l’accés a l’Escola a tothom. 

 Afavorirem la creació d’una Associació cultural vinculada al CFPAM, per tal que els 

alumnes i ex alumnes puguin jugar un major protagonisme. 

NOVES TECNOLOGIES I EDUCACIÓ 
Impulsarem la connexió amb xarxa de fibra òptica de tots els centres educatius, públics i 

privats, a més a més dels equipaments i serveis municipals, i promourem l’ús d’aquesta xarxa, 

apart d’altres finalitats educatives, per facilitar una millor relació entre els centres i entre 

aquests i el poble. 

Promourem la dotació de recursos tecnològics als centres i potenciarem el seu ús a partir de 

xarxes, blocs i altres sistemes que estableixin nous canals de comunicació virtual. 

Estimularem l’aprofitament dels recursos tecnològics amb que compta l’escola i el 

potenciament dels mateixos. En aquest sentit, propiciarem la formació de professorat en les 

noves tecnologies i en altres vies de millora de la comunicació amb alumnes i famílies, i així fer 

més atractiu l’aprenentatge. 

Aprofitarem al màxim les possibilitats legals i tècniques per poder oferir més punts de 

connexió pel sistema WiFi, així com una major durada a les connexions establertes, 

especialment en punts propers als serveis educatius i culturals del municipi. 

Convertirem el Masnou en una Vila 2.0 

PACTE LOCAL PER L’EDUCACIÓ 
Promourem el diàleg permanent i l’acord entre tots els agents implicats en l’educació 

(mestres, professorat, alumnes, centres, pares i mares i els diversos grups polítics de 

l’ajuntament) per consensuar entre tots plegats les principals mesures que cal prendre per 

assolir un objectiu compartit entre tots nosaltres: millorar l’educació al Masnou. 

Per aconseguir aquest objectiu donarem prioritat a la recuperació de la confiança mútua entre 

els diversos agents implicats en l’educació, i així fer del Masnou realment un poble que educa 

i contribuir d’aquesta manera a què els i les adolescents recuperin l’autoestima donant valor 

a la que és la seva principal activitat: la seva educació. 

 


