
Entrevista a Ernest Suñe, candidat a l'alcaldia d'El Masnou pel PSC 

1. Des de ben petit vas tenir una forta relació amb El Masnou, fins que anys més tard vas 

començar a viure-hi. Imaginaves mai que arribaries a ser candidat per l'alcaldia?  

2. Què et va fer interessar-te per la política? Has tingut sempre clar que el teu partit era 

el socialista? 

3. Fins l'any 2003, que vas sortir escollit per la candidatura socialista encapçalada per 

Eduard Gisbert, quina havia sigut la teva trajectòria política dins el PSC? 

4. A partir d'aquell mateix any, i fins 2011, treballant colze a colze amb Eduard Gisbert, 

quins consideres que varen ser els èxits del govern socialista a El Masnou? 

5. Van haver tasques, projectes o promeses que van quedar-se enrere, que mai varen ser 

assolits? 

6. L'any 2011, amb la pèrdua dels regidors socialistes, vau passar a l'oposició. Entre 

d'altres coses, heu aconseguir la posada en marxa de la Casa del Marquès, la defensa 

del  Centre d'Informació i Recursos per a Dones (CIRD) o de l'escola de Música del 

Masnou i la rebaixa d'impostos. Imagino que no ha estat fàcil... 

7. Des de l'oposició, amb quins recursos, tant econòmics com materials, i quin suport 

compteu? 

8. En quins casos, per exemple, el govern de CIU us ha guanyat la batalla? 

9. Essent dos partits amb ideologies totalment diferents, quines consideres que han sigut 

les principals errades que ha pogut cometre CIU durant la seva legislatura? 

10. Creus que, si surts escollit en les eleccions municipals de maig de 2015, portaràs a 

terme modificacions per solucionar aquestes errades? 

11. Per fer-ho, amb quin equip de govern hi comptaràs? 

12. Al programa electoral, doneu molta importància a la transparència, on els "governants 

siguin exemples d'honradesa i honestedad". Però, per exemple, fa cosa de dies s'ha 

destapat una possible vinculació entre PSOE-A i PSC en el cas dels ERO... 

13. Quines són les mesures anticorrupció o de regeneració democràtica que es tenen 

pensades? 

14. A més de la corrupció, el programa electoral dona rellevància també al tema de les 

drogues, de l'economia o de l'atur.  

- El consum de drogues al poble és un fet, tant entre joves com entre adults. Quina 

serà la manera de eradicar aquesta situació? 

- D'altra banda, al document base del programa electoral es mostra com a un dels 



principals objectius "el treball i les oportunitats per guanyar-nos la vida". Com es 

pretenen crear llocs de treball suficients per reduir l'atur considerablement? 

- El problema de l'atur preocupa principalment en el col·lectiu jove, tant del poble 

com arreu de Catalunya i Espanya, però us heu qüestionat la creació de llocs de 

treball per a persones majors de 50? 

- D'aquesta manera, l'economia del poble aconseguiria ressorgir d'alguna manera. 

Però, imagino que, alhora, hi hauran altres mètodes.  

15. El programa també respon a una clara voluntat de crear coneixement i activitat 

cultural i educativa. Crear espais per a la creació cultural, per les actuacions o per l'art 

són alguns dels objectius. Però amb quin finançament comptarien aquest propòsits? 

16. Parlant de centres cívics i culturals, fa aproximadament sis mesos un grup de joves va 

alliberar un local al qual mai s'havia fet cap activitat. Designat el nom d'Ateneu 

Popular l'Oreneta, les ocupants porten des de llavors realitzant tasques culturals i 

educatives, alhora que és un entorn de lleure pel jovent masnoví.  

- L'actuació policial que es va dur a terme durant la seva ocupació va ser força 

polèmica, per la presència d'amenaces constants i de cops de puny contra la porta 

de l'immoble. Al ser una ocupació pacífica d'un espai inutilitzat, creus que 

l'actuació policial va ser la correcta? Quina influència creus que podria haver 

tingut el govern socialista en un cas com aquest?  

- En la mateixa línia, les ocupants es queixaven de la manca d'espais autogestionats 

pel jovent al poble. Seria possible la creació d'espais cívics, adreçats al jovent, 

gestionats pel propi col·lectiu jove? 

17. Sabem que a El Masnou hi ha molta presència de ciutadans que creuen en el dret a 

decidir. En aquests últims anys de govern de CIU, s'han anat veient iniciatives o 

actuacions que mostren la voluntat de sobirania d'aquest govern. En el cas del partit 

socialista arreu de Catalunya, s'han anat mostrant discrepàncies respecte la 

independència, tot i que és un partit que mai ha estat a favor d'aquesta. Aquesta 

discòrdia i possibles discutes dins del propi partit, serien també possibles dins del que 

és el PSC El Masnou, o hi ha un absolut conscens pel que això respecta? 

18. Respecte l'aposta de futur, què canviaria amb un nou alcalde socialista al poble? Per 

ser més concrets, què canviaria en els teus 100 primers dies de govern? 

 

 

 


