
ASSEMBLEA DEL 28 DE GENER 

PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA DE POLÍTICA MUNICIPAL 

Bona nit companyes i companyes. Gràcies per ser aquí 

 

Com recordareu en l’anterior assemblea l’Eduard ens va comunicar la seva 

decisió de no presentar-se a les properes eleccions. És una decisió que sé 

fundada en motius personals, que entenc i respecto però que lamento 

profundament. 

Davant d’aquest fet, el mateix Eduard i d’altres companys i companyes del 

partit m’han animat a què presenti la meva candidatura a cap de llista del 

PSC a les properes eleccions municipals.  

Per això estic aquí, per presentar-vos la meva proposta de política 

municipal. I ho faig amb el respecte que comporta aquesta gran 

responsabilitat, però també amb molta il·lusió, amb la seguretat en mi 

mateixa que em donen els quatre anys que porto en el govern municipal i, 

sobretot, amb la confiança que em doneu els  companys i companyes 

que m’heu avalat, avals que agraeixo de tot cor, no sabeu com m’arriba a 

emocionar la confiança que em feu i el afecte que em doneu. M’hauria 

agradat poder parlar amb tots i cada un de  vosaltres abans del dia d’avui 

per obtenir el vostre aval i amb ell el coratge i la força que necessito 

sabent-me acompanyada, arropada. 

Començo l’exposició de la meva visió de política municipal amb una 

afirmació molt clara: la meva candidatura neix amb vocació de 

continuïtat, i les meves propostes coincideixen en l’objectiu de consolidar, 

enfortir i continuar les transformacions del nostre poble i les manifestes 

millores dels serveis municipals impulsades en aquests darrers vuit anys 

pel nostre alcalde l’Eduard Gisbert. 

Soc conscient, per una altra banda, dels efectes que té per a moltes 

persones i per a les polítiques municipals la greu situació de crisi 

econòmica que patim, i que limita dràsticament els recursos municipals i 



ens obliga al mateix temps, a atendre noves i imperioses prioritats i 

necessitats socials. 

La política municipal que tinc la intenció de dur a terme, si mereixo la 

vostra confiança i la de la ciutadania del Masnou, es fonamenta en tres 

eixos bàsics: treball, cultura i cohesió social. I requerirà unes bones dosis 

de creativitat i imaginació per desenvolupar-los. 

 

El treball és un bé dolorosament escàs en la nostra societat actual. Es la 

base de tota riquesa, tant individual com col·lectiva; sense treball no hi ha 

qualitat de vida ni benestar. Ni oportunitats de realització i promoció 

personal per a tanta i tanta gent. Tot i que les responsabilitats sobre 

política econòmica i política laboral no són municipals, és molt el que 

podem fer des dels ajuntaments per promoure l’activitat econòmica i 

l’ocupació en les nostres ciutats i pobles. Així ho ve demostrant aquests 

darrers anys la regidoria de promoció econòmica sota la direcció de l’Artur 

Gual des d’on s’ofereix una política activa d’ocupació, amb un especial 

èmfasi en les persones emprenedores. Culminem aquest mandat amb el 

projecte i el finançament tancat per a convertir la Casa del Marques en un 

centre de negocis amb l’objecte de potenciar i facilitar l’activitat de 

professionals, autònoms i petites empreses. 

Crec que les polítiques actives d’ocupació i de promoció econòmica han de 

continuar sent prioritàries pel govern municipal i amb aquesta finalitat no 

només hem d’enfortir els nostres serveis de promoció econòmica, sinó 

que també cal coordinar amb ells, en una estratègia transversal, la 

capacitat que tenen per incidir en l’activitat econòmica i l’ocupació tots i 

cada un dels serveis i departaments del nostre Ajuntament.  

Per facilitar i fins i tot fer els tràmits burocràtics de les empreses, els 

autònoms i els professionals. 

Per atreure noves empreses al nostre municipi i ajudar-les a establir-s’hi. 

Per ajudar, mitjançant la informació i l’assessorament, a les nostres 

empreses i als nostres autònoms i professionals a guanyar els concursos 

que convoquen les administracions per externalitzar els seus serveis. 



Per fer més atractius i competitius els nostres comerços. 

Per ajudar i estimular les iniciatives empresarials i de treball autònom de 

les dones. 

Per fer del Masnou una marca atractiva pel turisme familiar que vol visitar 

Barcelona. 

Per formar i capacitar la nostre gent i fer-la més apte pel treball 

competitiu de veritat, que és el de qualitat. 

Per traduir en llocs de treball la creativitat del sector artístic i artesanal i 

l’activitat cultural del nostre municipi. 

 

És, en part, per la seva capacitat de creació de riquesa i de treball que crec 

que la cultura ha de ser un dels grans eixos de la nostra política municipal. 

Per això i per molts altres motius. La cultura crea i transmet els valors i els 

codis que ens defineixen i ens fan sentir com una comunitat i que ens 

enforteixen i realitzen com a ciutadans lliures. La cultura i l’educació ens 

proporcionen els coneixements, l’esperit crític i l’exigència imprescindibles 

per ser millors, tant individualment com col·lectivament. Amb la cultura 

nodrim les nostres capacitats, els nostres sentiment, les nostres emocions 

i pasions. Ens dóna les arrels per seguir sent qui som i per ser més forts, 

segurs de nosaltres mateixos i oberts a noves experiències i a nous 

coneixements en aquest món globalitzat i en canvi permanent que ens ha 

tocat viure i ens revela amb tota claretat que la diversidad cultural és el 

principal patrimoni de la humanitat. 

L’ajuntament té molt a fer per la cultura i l’educació. Hem de continuar 

invertint en equipaments culturals, fins assolir el nivell que correspon a 

una ciutat de la nostra grandària i així recuperar el retard provocat per 

més de vint anys d’inanició convergent. Estem a punt d’inaugurar la nova 

biblioteca. Però ens falten espais adequats per al teatre i la música, espais 

de trobada per a la ciutadania, mancances que haurem d’anar cobrint en 

els propers anys. 



Al mateix temps hem de treballar a fons la participació ciutadana, hem de 

donar a conèixer les nostres propostes i sotmetre-les a debat amb la 

ciutadania amb el convenciment de que aquestes sortiren enriquides i el 

que es més important, compartides per la majoria. Hem de treballar colça 

a colça amb les entitats per promoure i gestionar les activitats culturals 

que ens han de permetre viure més plenament la nostra ciutat.  

Tenim un festival molt conegut i reconegut, el Ple de Riure, que posa el 

Masnou en el mapa dels festivals de referència, atreu visitants a la nostra 

ciutat i estimula la creativitat. Hem d’acabar de consolidar-lo plenament i 

aconseguir el seu reconeixement i finançament com a festival europeu. 

Crec que és especialment important donar suport als nostres creadors. La 

nostra ciutat està plena d’artistes i creadors, de les més variades 

especialitats i tendències. Hem de mimar aquest tresor humà, que 

estimula poderosament les noves generacions. 

 

La cohesió social és el tercer eix bàsic de la meva visió de política 

municipal pel Masnou. La nostra societat, especialment en els actuals 

temps de crisi, presenta massa riscos per a la fractura i les desigualtats: 

entre rics i pobres, entre treballadors i aturats, entre homes i dones, entre 

joves i grans, entre els que viuen a la part alta i els que viuen a baix, i un 

llarg etcètera. La cohesió social és imprescindible per seguir vivint en pau i 

seguretat i per prosperar, tant individualment, com col·lectivament.  

El treball i la cultura són bases essencials per a una societat cohesionada; 

però no n’hi ha prou. Cal també potenciar: els serveis socials, les 

pol´tiques d’igualtat, la sanitat, les pol´tiques de nova ciutadania, l’esport, 

l’educació, la joventut i la infància ... I especialment totes aquelles àrees 

que tenen l’objectiu d’atendre els grups i les persones més vulnerables de 

la nostra societat: les dones, la gent gran, els infants, els nouvinguts, les 

persones sense recursos. Posan tots els mitjans possibles per corregir les 

profundes desigualtats del sistema. 

Aquests darrers anys hem obert dues llars d’infants, un nou CAP, un 

centre d’informació i recursos per a les dones, conegut per les seves 



sigles, CIRD, que com sabeu està ubicat a la Casa de Cultura. Aquest servei 

específic per a dones és el màxim exponent de les polítiques d’igualtat que 

els socialistes estem liderant a tot arreu i amb èxit perquè això ja no hi ha 

qui ho pari encara que el nou govern de la Generalitat ho intentarà, el 

Felip Puig el primer que ha fet al asumir la conselleria d’Interior és 

eliminar el programa de vigilància a les víctimes de violència de gènere. 

Hem de seguir invertint en equipaments per afavorir la cohesió social: En 

els propers mesos s’ampliarà el poliesportiu amb una nova pista i 

s’adequarà l’actual pista per a que a mes de la seva funció esportiva 

serveixi per fer concerts, i d’altres activitats ciutadanes, també  iniciarem 

la construcció del famòs Parc Vallmora. 

I haurem de fer un esforç per promoure un centre de dia per a la gent 

gran, per ampliar i modernitzar les instal·lacions de fitness i esports 

aquàtics del poliesportiu, etc. 

Però una societat cohesionada necessita alguna cosa més que serveis 

públics. Necessita el compromís actiu de la gent. I precisament per això 

crec que un element clau de la política municipal ha de ser el d’estimular i 

liderar la complicitat i l’esforç de tothom. És per això que reivindico la 

política no només com el mecanisme que fa funcionar l’aparell de 

l’administració, sinó com un exercici col·lectiu, que reclama  la 

responsabilitat i  la participació personal de tothom per fer que les coses 

funcionin. 

Si som capaços de saber transmetre la importancia d’ aquests tres eixos 

de la nostra porposta electoral: treball, cultura i cohesió social, i els valors 

i principis que els alimenta, estic segura que obtindrem allò que en 

definitiva la ciutadania espera de nosaltres: el manteniment i la millora 

permanent de la qualitat de vida, del benestar social. 

Crec sincerament que podem definir i dur a terme un ambiciós programa 

de govern basat en aquests eixos. Que mantingui i millori els actuals 

serveis. Que permeti completar les inversions en curs i fer-ne de noves, 

continuant el procés de profunda transformació urbana que venim 

liderant els socialistes des de fa vuit anys.  



Sóc i seré ambiciosa i exigent en això, doncs vull per a la meva ciutat els 

equipaments esportius, culturals, educatius, urbans i socials de qualitat 

que es mereix tenir una població com la nostra.  

Perquè vull que cada vegada més la nostra ciutdania pugui treballar aquí, 

al costat de casa, i comprar en els nostres comerços i tenir ateses les seves 

necessitats educatives, culturals, assistencials, esportives o de qualsevol 

ordre en els nostres serveis i equipaments. Perquè no vull una ciutat 

dormitori, sinó una ciutat ben desperta i plena de vida. 

 

Direu que tot això que proposo costa diners. Certament. Però ni un cèntim 

més del que podem pagar mantenint la mateixa pressió fiscal actual. 

Afortunadament, els socialistes hem sabut gestionar bé les finances 

municipals, molt millor que els d’abans, i estem prou sanejats i amb 

recursos per poder seguir sent ambiciosos en el servei que pot donar 

l’ajuntament a la nostra col·lectivitat. 

Que quedi clar : no tinc cap intenció d’apujar impostos. Crec que ja 

paguem prou. Ara bé: sí que vull mantenir i aplicar amb rigor els vigents, i 

així poder finançar una política municipal que ha de dur més activitat, més 

treball i més vida a la nostra ciutat. 

Per acabar, considero que en política no només són importants els 

objectius i els continguts, sinó també les formes, els estils, la manera de 

fer les coses. La meva manera d’entendre la política, que crec haver 

aplicat en la meva experiència de tinenta d’alcalde i regidora de cultura i 

dona, es basa en quatre actituds fonamentals: 

� En primer lloc, escoltar la gent, buscant la proximitat, mirar d’entendre 

els seus problemes, fer-los costat si pateixen, buscar la seva 

participació, estimular la seva responsabilitat. Sí, soc propera a la gent, 

no sabria ser d’una altra manera. 

� En segon lloc, exercir l’autoritat inherent al càrrec, prendre decisions, 

complir i fer complir les normes, no podem tolerar les actituds 

incíviques o contràries a l’interès general.  Cal saber dir NO quan és 

necessari perquè els recursos no donen per a tot. Sé el que costa dir no 



perquè he tingut de fer-ho sovint, però sempre ho he fet mirant a la 

cara, explicant els motius, sense escórrer el bulto. I sé que si ho fas així 

la gent t’entén i et respecta. L’autoritat es guanya amb el respecte 

mutu. 

� En tercer lloc, governar per a tothom, sense sectarismes de cap mena, 

buscant sempre el bé col·lectiu, allò que ens uneix, sense preferències 

per a ningú. 

� I, per últim amb plena conciència de servei a la comunitat, sabent que 

aquesta tasca de servei ha de ser necessariament limitada en el temps. 

Deixeu-me que faci un incís, ben aviat tindrem la oportunitat de debatre 

sobre el nostre parti i les nostres polítiques i jo crec que és fonamental 

evitar que les persones es mantinguin massa temps en un càrrec, ja sigui 

orgànic o institucional perquè hi ha el perill que amb el temps es vagi 

diluint aquesta conciència de servei, perquè les idees s’esgoten i perquè 

ens podem allunyar de la realitat quotidiana i perdre d’aquesta manera la 

capacitat de resposta als problemes. 

Bé, companyes i companys aquests són  els principis que  considero han 

d’inspirar la nostra política municipal, en els termes que desenvoluparà i 

concretarà el nostre programa electoral. Si els compartiu, i si creieu que 

soc la persona adequada per aplicar-los , us demano ara la vostra 

confiança i el vostre vot. I en qualsevol cas estic a la vostra disposició per 

debatre’ls. 

Moltes gràcies. 

 

 

  


