
 

 

Bon dia.  

Vull agrair els presents la seva assistència i a la organització la possibilitat que 

han donat les persones candidates de poder d’expressar-nos avui. 

Soc l’Ernest Suñé, candidat socialista. Molts de vostès em deuen conèixer ja pels 

vuit anys que vaig ser regidor de govern amb l’Eduard Gisbert i aquests darrers 

quatre que he estat juntament amb la Marta Neira.  

Possiblement també molts de vostès em recordin de la meva etapa com a 

policia local al Masnou, etapa de la que mantinc un record molt agradable i un 

orgull especial. 

Les properes eleccions municipals al Masnou escollirem l’equip de persones que 

s’encarregarà de solucionar els problemes reals de la Vila: Manca de treball, 

inseguretat, brutícia, drogues, manca d’inversions; equip que haurà d’estar 

liderar per una persona que transmeti confiança, honestedat, que sigui 

treballadora i que a més sigui propera.  

I que vulguin aplicar un programa real però ambiciós. 

Nosaltres pensem que complim aquests requisits.  

Ens heu proposat una sèrie de preguntes sobre temes molt interessants sobre el  

municipi i en el temps que em resta donaré explicació de tot. Heu de saber, 

però, que els socialistes disposem d’un programa electoral molt complert que 

està a la xarxa al vostre abast. 

POLÍTICA CULTURAL 

Promoció de les Arts 

La política cultural que durem a terme persegueix dos grans objectius 

complementaris: estimular i ajudar la creativitat en tots els seus àmbits i 

manifestacions  i oferir a tothom bons serveis, espectacles i creacions culturals.  

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. 



 

 

Tenim molt clar que cal seguir apostant per accions d’èxit contrastat com el 

Fascurt o el Ple de riure i que cal garantir la continuïtat del Cinema la Calàndria, 

amb el que volem cercar acords de col·laboració, al igual que amb entitats de 

caire artístic de contrastada solvència com és el cas de la vostra. 

També volem salvar el patrimoni cultural del Masnou com és el Teatre del 

Casino arribant a un acord amb els seus socis que sigui satisfactori per les dues 

parts. 

Volem i crearem 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. 

Usos de la Casa de Cultura 

Estem segurs que el gran centre cultural que el Masnou necessita ha de ser El 

Casinet, 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; per aquest motiu  cercarem la inversió necessària per fer un gran 

centre cívic cultural polivalent equipat per desenvolupar-hi tota mena 

d’activitats culturals i per a totes les edats.  

També volem que aquest espai sigui la seu permanent de les arts musicals del 

municipi. Per aquest motiu apostem per, en acord amb l’EMMUM, convertir-lo 

en la seu de l’escola municipal de música i deixar la precarietat de l’Escola Ferrer 

i Guàrdia tant aviat com sigui possible. 

Pel que fa als usos de la Casa de Cultura, nosaltres apostem per retornar el CIRD 

a aquesta ubicació, per respecte les instruccions del testament que va cedir 

l’espai i que estipulava que havia de ser un “Espai per a les dones del Masnou”. 

SEGURETAT 

Plans d’actuació d’emergència 

Al Masnou ha hagut una rebaixa de les garanties de masnovines i masnovins pel 

que fa a la gestió de les  situacions d’emergència. Nosaltres volem recuperar la 

revisió anual dels plans locals de seguretat en els riscos ja detectats i incorporar-



 

 

ne els nous riscos: heu observat darrerament el gran nombre d’avions que 

sobrevolen el nostre cel. A més, els plans d’emergència han de ser públics i 

coneguts, no com ara. 

Nosaltres volem que torni a ser un tema gestionat des de la nostra policia que 

està prou capacitada i ens proposem recuperar la figura del tècnic 

d’emergències com a responsable local dels plans i no com ara que és revisen 

des del Consell Comarcal, i no sempre... 

Programa en relació a la seguretat ciutadana i la policia local 

Darrerament ha hagut un sensible increment dels actes delictius al municipi, 

sobre tot els últims dos anys. Nosaltres, des de la oposició no hem fet batalla 

d’aquest tema i hem mantingut una actitud crítica però responsable, per 

rebaixar la sensació d’inseguretat, tal i com reclamàvem quan érem al govern.  

Per subsara aquestes anomalies cal un increment de nous efectius. Nosaltres ho 

farem i aprofitarem aquest increment per potenciar policies de barri i la figura 

dels vigilants cívics i alhora que exigirem major presència de Mossos d’Esquadra. 

Per que el nostres policies han de vetllar per la seguretat, vetllar pel compliment 

de les normes cíviques.  

Per que el nostres policies han de salvaguardar el nostre jovent, els nostres fills i 

nets, amb un major control contra les drogues, l’abús de l’alcohol i qualsevol 

altre addicció.  

Per que el nostres policies han de combatre tot tipus de violència, amb especial 

èmfasi en la violència masclista i la que es faci per la orientació sexual de les 

persones.  

SERVEIS SOCIALS 

Atenció a la gent gran 

Amb la complicitat del veïnatge i dels vigilants cívics detectarem casos de risc de 

persones grans que viuen soles i a fer-ne el seguiment. 



 

 

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. 

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. En 

aquest mateix equipament preveiem destinar una espai per a  centre de dia per 

a la gent gran per  que la Generalitat hi presti el servei. També hi establirem un 

servei de menjador per a persones grans i si aquestes 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 vila. 

Atenció a la infància 

Farem el necessari per tal d’obtenir per al Masnou el qualificatiu de Municipi 

amic de la infància que promou la UNESCO. 

Amb aquesta finalitat volem aplicar les propostes del programa electoral dels 

nens, propostes elaborades pels consells locals de la infància i adolescència dels 

Municipis amics de la infància. 

Aprofitarem més Ca n’Humet, que volem que es converteixi en un centre 

especialitzat per a la infància i jovent fins els 10 anys; també volem fer us 

d’altres espais municipals per fer-hi més activitats per a la infància en caps de 

setmana. 

I els joves? L’espai de Ca n’Humet està ubicat en un lloc excessivament cèntric i 

la seva activitat genera molèsties al veïnat el que junt amb la pèssima política 

dels darrers anys l’ha buidat. Nosaltres apostarem per cercar un espai menys 

cèntric per cedir-los i que en facin l’autogestió com a mecanisme per iniciar-los 

en la responsabilitat. 

Però també amb la promoció de l’esport tant des de la vessant professional 

federada com des de la vessant lúdica. 



 

 

Programa en relació a la violència de gènere 

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 al seu lloc original i cercarem la manera 

d’implicar més els homes en la lluita per la igualtat i especialment contra la 

violència masclista. 

En relació al Pla Urbanístic del municipi 

Model del Pla Urbanístic 

La crisi immobiliària ha aturat alguns projectes de transformació urbana de la 

nostra vila que ens haurien de proporcionar majors oportunitats de 

desenvolupament urbà i més espais adequats per a l’activitat econòmica. 

Antiga Dogi. Facilitarem els tràmits municipals per ajudar a què comenci quan 

abans l’execució del planejament tot i que juntament amb el promotor farem 

una revisió de la proposta per adequar-la a la realitat social d’avui.  

Estampadora. Revisarem el model de planejament i facilitarem un nou disseny 

per la implantació d’empreses del sector turístic. El compromís es asseure’s des 

del primer dia amb les persones afectades i trobar una solució. 

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

Sector Dogi del Camí del mig i impulsarem el Pla del Sector Voramar, a fi de 

poder promoure aquesta nova zona d’activitats productives. 

Els socialistes tenim clar que la planificació urbanística te una clara component 

social i econòmica, per això, a més promourem les següents accions: 

 Modificarem la Línia de la Platja. Per integrar la part consolidada com a 

zona urbana i poder gaudir de serveis de restauració tot l’any i gestionar el 

passeig sense intermediaris. 

 Recuperarem el Port. Ara que manquen sis anys per que finalitzi la 

concessió  iniciarem els tràmits per que reverteixi a la vila a cost zero i 

poder gestionar-lo com si d’un servei públic es tractes, on els guanys 



 

 

reverteixin en el municipi i es garanteixi un servei atractiu i de qualitat, 

que fomenti la practica dels esports de mar alhora que potenciï el turisme 

com a font de promoció econòmica de la Vila 

Actuacions de regeneració urbana 

Hi ha tres eixos a treballar: L’eix de l’accessibilitat amb millores voreres i 

enllumenat; l’eix de la mobilitat amb millores de carrers, aparcament i el 

transport urbà i  l’eix del civisme amb la sanció d’actituds impròpies però amb 

més i millor netedat de la vila. 

La neteja és la gran assignatura pendent d’aquesta vila; ja fa molts anys que 

anem darrera i tot i que semblava que ja ho havíem solucionat, però que per 

una mala decisió, ara torna a estar aturat. És un tema, però, que segur que 

quedarà solucionat en els propers mesos. 

Pel que fa a l’autobús, val a dir que tot i sabent que la concessió finalitzava al 

desembre d’aquest any, el govern no ha fet res per substituir una empresa que 

porta ja cinquanta anys fent el servei que, lamentablement, no està a l’alçada 

del Masnou. 

Respecte als problemes endèmics de carrers, voreres, accessos i enllumenat, els 

socialistes volem encetar un Pla Director de Millora Urbana que en tres fases 

(Diagnosi, Proposta i Aplicació) permeti iniciar les reformes per que en un 

termini de temps màxim de entre 12 i 20 anys transformi el nostre municipi el 

converteixi en una Vila molt més amable i acollidora. 

El cost estimat d’aquest pla oscil·larà entre 10 i 12 milions d’euros que es 

finançaran amb una aportació anyal de l’Ajuntament del Masnou així com els 

ajuts que es rebin de les diferents administracions supramunicipals i que 

s’estima en un total de 600.000 euros anyals. 

Els criteris que marcarà el Pla Director de Millora Urbana del Masnou hauran de 

ser, com a mínim, els següents: 

 Supressió de barreres arquitectòniques, de manera que tots els carrers 

siguin accessibles per a les persones amb mobilitat reduïda. 

 Asfaltat de nou de tots els carrers de la vila. 



 

 

 Recuperació, millora  i manteniment de les voreres als carrers, eliminant 

obstacles per facilitar el pas a persones amb limitació de mobilitat. 

 Renovació del mobiliari urbà incrementant especialment el nombre de 

bancs i papereres i aconseguint que totes siguin del mateix model 

normalitzat i evitar l’actual dispersió i tipologies variades. 

 Renovació de la xarxa d’enllumenat públic utilitzant els criteris per que els 

models es complementin amb el tarannà de cada barri. 

A més, el Pla Director de Millora Urbana haurà de preveure en el seu 

desenvolupament, les següents accions que els socialistes creiem 

imprescindibles per a l’harmonització de la nostra Vila: 

 Reforma i millora dels passos subterranis d’accés a les platges per que 

siguin accessibles i adaptats. 

 Recuperació d’un carril de la N-II per incrementar l’amplada del Camí Ral i 

fer un aprofitament per a l’aparcament de vehicles tot contribuint a la 

pacificació de la carretera al seu pas per la nostra Vila. 

 Pla d’aparcaments per encetar propostes tant públiques com privades 

Per a desenvolupar aquest ambiciós pla, els socialistes mantenim la visió del 

Masnou Blau/Verd per donar prioritat a unir en una sola comunitat les parts del 

Masnou que encara avui estan massa separades. 

TANCAMENT 

Vull acomiadar-me dels presents no sense recordar que ens juguem el 24 de 

maig, d’ací uns dies... 

En aquestes eleccions vosaltres, dones i homes del Masnou, escollireu l’equip 

de persones que s’encarregarà de solucionar els problemes reals de la Vila: 

Manca de treball, inseguretat, brutícia, drogues, manca d’inversions; problemes 

per als que els socialistes en tenim solucions. 

D’ací uns dies escollirem l’Alcalde; escollirem la persona que ha de liderar 

aquests projectes. Cal algú que atengui els ciutadans, els escolti, disposat a 

ajudar. Una persona preocupada pels seus convilatans, preocupada pel Masnou. 



 

 

Com us he dit abans, crec que jo soc aquesta persona, així que si vosaltres 

també ho creieu, no dubteu de donar-me la vostra confiança el dia 24 i 

convèncer a d’altres perquè també ho facin; però si no és així, si teniu altre 

opció i finalment escolliu altre persona, em conformaré en saber que avui us 

endueu una imatge positiva del nostre projecte i de la meva persona; i també la 

certesa que els socialistes, ocupem el lloc que ocupem en el futur consistori, 

treballarem exclusivament per millorar el Masnou. 

Moltes gràcies  

 


