
Escoltem la ciutadania per fer 
el Canvi Positiu

EL PSC del Masnou ha treballat 
intensament per presentar als 
ciutadans el document base del 
programa electoral.  Hem fet tres 
Assemblees Obertes i també hem 
tingut el blog elcanvipositiu.word-
press.com.

Aquests espais de participació han 
servit per debatre, recollir, valorar i 
incorporar més de cent aportacions 
de veïns i veïnes que han enriquit 
el nostre programa, com els pro-
blemes d’accessibilitat a persones 
discapacitades, els horaris i rutes 
de l’autobús, la manca d’espais per 
a gossos, la poca activitat cultural 
gratuïta, la manca de seguretat, la 
brutícia i la distorció evident entre 
els alts impostos que es paguen i la 
manca de serveis que es reben o la 
poca qualitat de molts d’ells.

A cadascuna de les tres Assem-
blees Obertes (fetes durant els 
mesos de febrer i març) es van 
presentar i debatre les propostes 

d’acció política d’un àmbit progra-
màtic concret i es van recollir no-
ves aportacions. 

La primera es va centrar en l’àmbit 
de Treball (21 de febrer al Centre 
d’Empreses Casa del Marquès), la 
segona va tractar l’àmbit de Convi-
vència (28 de febrer a l’Espai Cívic 
Els Vienesos) i la tercera va des-
envolupar l’àmbit de Cultura (7 de 
març a la sala annexa de la Biblio-
teca Joan Coromines). 

La darrera Assemblea Oberta es va 
fer a l’Espai Cívic Els Vienesos, on 
Ernest Suñé, candidat socialista a 
l’Alcaldia del Masnou, i els ponents 
de Treball, Convivència i Cultura, 
van explicar al públic que hi va as-
sistir les propostes rebudes durant 
el procés participatiu d’elaboració 
del programa electoral.

L’assemblea de militants i simpa-
titzants de l’Agrupació del PSC del 
Masnou va aprovar, el 23 de març, 

per unanimitat el programa electo-
ral definitiu que podeu consultar al 
blog programaelectoralpscelmas-
nou2015.wordpress.com.

Ens comprometem a seguir escol-
tant a la ciutadania per construir 
junts un poble al gust d’una gran 
majoria social. Ens agradaria tam-
bé comptar amb el teu suport.

Presentación oficial de  
ERNEST SUÑÉ

La presentación oficial de Ernest 
Suñé, Candidato Socialista a la al-
caldía del Masnou en las elecciones 
del 24 de Mayo,  estuvo arropada 
por los miembros del equipo, un 
numeroso público y personas des-
tacadas del socialismo, como Car-
me Chacón.

Os presentamos una recopilación 
en imágenes del acto que tuvo lu-
gar el 22 de noviembre pasado:

Principales proyectos del  
Programa Socialista

Destacamos tres proyectos que 
CAMBIARÁN a corto y medio plazo 
el Masnou.

RECUPERACIÓN DEL PASEO 
MARÍTIMO

La línea marítimo terrestre  es la 
que marca el fin del núcleo urbano 
y el inicio de la playa. Se regula por 
la Ley de Costas, una legislación 
muy restrictiva. La evidente con-
solidación de un importante tramo 
de la playa nos anima a promover 
el replanteo de la línea actual por 
otro trazado que permita que una 
buena parte del paseo marítimo y 
de la playa consolidada pase a ser 
zona urbana.

Las ventajas serán muchas pero 
la más importante que el Ayunta-
miento podrá hacer mejoras en el 
paseo marítimo (iluminación, espa-
cios de recreo que ahora se ven li-
mitados o no permitidos). También 
permitiría establecer durante todo 
el año unos servicios que ahora 
únicamente se prestan por tempo-
rada, como lavabos públicos o te-
rrazas de restauración. Tambien se 
incluiría un espacio reservado para 
los animales para que todo el año 
puediesen disfrutar de la playa.

MEJORA URBANA DEL MAS-
NOU Y CREACIÓN DE PUESTOS 
DE TRABAJO

El Masnou tiene unas calles con 
aceras inaccesibles, sin espacio 

para peatones o personas de movi-
lidad reducida, con calzadas cuar-
teadas y con socavones eternos y 
asfaltados de épocas de antes de la 
democracia.  

Los Socialistas queremos acabar 
con esta imagen y por eso cuando 
gobernemos impulsaremos el Plan 
Director de Mejora Urbana. 

Este plan incluye un estudio serio 
de la realidad de nuestras calles 
para acabar con las barreras ar-
quitectónicas, para un asfaltado de 
calles, recuperar las aceras para 
los ciudadanos, renovación del mo-
biliario urbano y de la iluminación 
pública. 

La inversión municipal además de 
suponer una mejora real y palpable 
del municipio generará cientos de 
puestos de trabajo ya que las em-
presas que realicen los trabajos 
estarán obligadas a contratar per-
sonas en paro del Masnou.

GESTIÓN MUNICIPAL DEL 
PUERTO DEPORTIVO

De aquí a unos años acaba la con-
cesión del Puerto Deportivo a Pro-
mociones Portuarias que se inició 
en el año 1975.  Los Socialistas es-
tamos dispuestos a presentar un 
proyecto ganador para que la ad-
ministración no renueve la conce-
sión hacia el ente privado y lo tras-
pase al ayuntamiento del Masnou. 
Asi será el ayuntamiento quien es-

tablezca las directrices de gestión 
de dicho espacio.

Los criterios que primarán serán: 
el interés general, la capacidad de 
activar la actividad económica en 
el municipio y la posibilidad que 
esta acción beneficie a corto y me-
dio plazo la estrategia local. 

Creemos que permitirá que el es-
pacio actual se convierta en un 
activo social, urbanístico y de ac-
tividades para nuestro municipio.  
Asegurará la integración del puer-
to en la ciudad como un elemento 
más de la trama urbana. Tampoco 
queremos olvidar que se converti-
rá en un auténtico motor económi-
co y turístico que se traducirá  en la 
promoción de nuestra Villa.

Todo ello, a coste cero, debido a que 
la reversión, herramienta recogida 
en el Reglamento de Costas, en su 
artículo 150 establece que “en la 
fecha de extinción de la concesión 
revertirán a la Administración Ge-
neral del Estado gratuitamente y 
libres de cargas todas las obras e 
instalaciones. La Administración 
podrá continuar la explotación o 
utilización de las instalaciones (...)  
por cualquiera de los procedimien-
tos de gestión establecidos en la 
legislación de Costas o en la legis-
lación de Contratos del Sector Pú-
blico”. 

Nuestro programa electoral es la suma de las inquietu-
des y propuestas realizadas por muchas personas que 
quieren un CAMBIO POSITIVO en El Masnou. Hemos 
escuchado las propuestas de muchos vecinos que han 

participado en los debates públicos que hemos organi-
zado.

Toda la información del Programa Socialista lo encon-
traréis en:

programaelectoralpscelmasnou2015.wordpress.com

web: elcanvipositiu.wordpress.com

e-mail: elmasnou@socialistes.cat
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La Candidatura Socialista per a les 
Eleccions Municipals del 24 de Maig 
ha estat aprovada per unanimitat. 
L’aprovació es va fer a l’assemblea de 
militants i simpatitzants que va tenir 
lloc el  23 de Març. 

La Candidatura Socialista serà pre-
sentada públicament el 18 d’Abril a les 
12 a la plaça de Ramón y Cajal. L’acte 

el presentarà Joaquim Coll, Doctor 
en Història contemporània i vicepre-
sident primer i portaveu de Societat 
Civil Catalana i col·laborador habitual 
de molts mitjans de comunicació.

La Candidatura Socialista està forma-
da per dones i homes que estimen el 
Masnou i volen treballar pel seu po-
ble. 

Persones  disposades a donar un pas 
endavant de forma valenta. Gent pre-
parada, amb ganes d’afrontar el repte 
de governar  i amb plena confiança 
en un projecte que el seu màxim ob-
jectiu és fer del Masnou un municipi 
millor. Aquestes persones són:

1. ERNEST SUÑÉ NICOLÁS 

Amb 50 anys, és nat a Barcelona. Ca-
sat, amb un fill i dues filles. Informàtic 
de professió, va ser policia local mentre 
estudiava i regidor a l’actualitat. Treba-
llador incansable, és un apassionat del 
Masnou i té com a projecte fer de la nos-
tra Vila un municipi exemplar i admirat 
comptant amb les persones.

5. CARLOS RUBIO VALLÉS

Masnoví des de l’any 2005, nat a Bar-
celona, és advocat de professió. Casat 
i amb un fill, és amant dels animals. Té 
dos gossos i és soci d’ADAM, l’Associació 
local de Defensa dels Animals. Gaudeix 
del Masnou i de la Serra Marina tot el 
que pot….

3. CRISTÓBAL ZUERAS ROSALES 

Educador social. Va començar el seu ac-
tivisme social com a voluntari. Després 
va ser directiu a Creu Roja Joventut del 
Masnou i també va treballar a Creu Roja 
de Barcelona. Ha estat 14 anys de tèc-
nic de Joventut a l’Ajuntament d’Alella i 
seguidament 2 anys de tècnic de promo-
ció econòmica. Actualment és autònom 
i gestiona la seva pròpia empresa. Està 
vinculat al PSC des del 2000.

7. SERGIO MORENO RODRÍGUEZ

President de l’AV Ramon y Cajal – Mas-
nou Alt. Treballador de la Fàbrica 
DOGI, ha defensat el manteniment de 
l’empresa al Masnou i ha lluitat per ga-
rantir el màxim nombre de llocs de tre-
ball dels seus companys des del sindicat 
UGT. Ara ocupa la Secretaria General de 
la Federació d’Indústria i dels Treballa-
dors Agraris (FITAG-UGT CATALUNYA).

9. EUMENIO FERNÁNDEZ FÁBREGA 
(EMU)

Nat a Badalona, casat, amb dos filles i 
un net. Diplomat en infermeria amb més 
de 10 anys d’experiència en el món sani-
tari. És una persona solidaria i sensible 
i molt compromesa en ajudar els altres. 
A l’actualitat és secretari d’organització 
del PSC.

2. MONIKA GONZÁLEZ HUERVA 

Filla de pares emigrants nascuda a 
Stuttgart (Alemanya) fa 47 anys. Profes-
sional de la sanitat catalana, infermera 
diplomada especialitzada en geriatria i 
membre del comitè d’empresa del seu 
centre de treball. Casada i mare de tres 
fills estudiants. Compromesa amb les 
persones. Aficionada a l‘Alpinisme.

6. CAROLINA ORTIZ GARRE 

Llicenciada en Ciències de l’Educació, 
especialitzada en anàlisis clínics apli-
cats a la psicopedagogia. Orientadora 
escolar i formadora en narració oral. 
Està exercint a l’Institut Maremar del 
Masnou en cicles formatius d’atenció 
sociocomunitària.

4. MERCHE ARTACHO VEGA 

51 anys, casada, amb dues nenes. Viu al 
Masnou des de 1997. Vinculada al Mares-
me des de fa anys perquè, com a perio-
dista, va dirigir les publicacions El Masnou 
Avui, Premià Actual i Vilassar Informació, 
entre d’altres. Treballa a televisió elabo-
rant notícies del món local. No ha militat 
mai a cap partit polític, però “em sento 
compromesa amb els valors d’igualtat i 
de justícia social que representa el PSC”.

8. MARIA ANGELES GARCÍA NORTE

Diplomada en Trabajo Social, funciona-
ria y emprendedora. Tiene experiencia 
en maltratos y discapacidad. Tercer 
sector: asociaciones y voluntariado. Te-
rapias alternativas y crecimiento perso-
nal. En la actualidad regenta un negocio 
familiar.

10. SALI MBALO

Nascuda a Gàmbia, és al Masnou des de 
1997. És mare de dues filles i un fill. Ha 
estat sempre molt activa en la defen-
sa dels drets de les dones immigrades 
amb independència del seu origen. Ha 
col·laborat amb el grup socialista de de-
fensa de les dones.

Candidatura Socialista per a les  
Eleccions Municipals del 24 de maig

11. RICARD VILLARRUBIA DEL 
VALLE (RICHI)

Socialista, somiador, lluitador i feliç. 
Tècnic en imatge i so i animador so-
ciocultural. Casat i pare de dues nenes 
i un nen. Ha estat president de la FEM, 
associació local de fotografia, durant 5 
anys. Ha participat molt activament en 
el teixit associatiu del Masnou i en els 
Consells Escolars.

15. JOSE ANTONIO RUIZ MONTES

Mestre, educador social i psicopeda-
gog. Treballa des de l’any 1996 en el 
Tercer Sector, especialment en matèria 
d’infància en dificultat social. Responsa-
ble de continguts i relacions de la Funda-
ció Catalana de l’Esplai.

13. FRANCESC XAVIER CASTAÑER 
FERRUZ 

Amant de la natura i vinculat a excepcio-
nals projectes de defensa i respecte del 
Medi Natural. President d’Ursus Natura, 
és el responsable de l’Arborètum de Ca-
brils i de l’espai d’informació del Parc de 
la Serra Marina.

17. JORGE LARDIÉS FERNANDO

Gestor de l’administració de justícia de 
la Generalitat de Catalunya. Casat amb 
Monica, tenen en comú dos fills: l’Oscar 
i la Laura. Participa activament en asso-
ciacions, AMPAS i plataformes veïnals 
del Masnou.

19. ANIBAL JOSÉ VIDAL REYES

Con 26 años, nació en La Habana (Cuba). 
Graduado en ESO y primer año de mecá-
nica automotriz. Trabaja en el sector de 
la hostelería y lo compagina con la pa-
sión que tiene desde pequeño, el depor-
te de competición. Se identifica mucho 
con el partido socialista.

12. LYDIA GARCIA ROCA

Tota una vida al Masnou, és una mare 
monoparental, lluitadora, independent, 
sensible, responsable i treballadora. Li 
agrada la música, el mar, la fotografia, 
llegir, les motos i els animals. Gaudeix de 
les petites coses que dona la vida.

16. PILAR CHAMORRO GISBERT

Artista plàstica. Va estudiar Art a 
l’Escola Massana i és Presidenta de 
l’entitat PromoArt BCN. És mare de 
dues filles i un fill.

14. FRANCISCA GONZÁLEZ CASI-
LLAS

Jubilada. Viu al Masnou des de fa més 
de 30 anys. Socialista de tota la vida, ha 
decidit militar ara al PSC i anar la llista 
per donar-nos suport. Està vinculada a 
entitats de caire col·laboratiu i social.

18. MONTSERRAT MIRÓ TUTUACH

Molt vinculada i activa dins el món del 
feminisme solidari, col·labora amb di-
verses entitats. Va ser regidora de la 
Dona entre els anys 2003 i 2007 i va ser 
la primera a redactar un document de 
diagnosi i un Pla d’Igualtat de Gènere, 
que va donar lloc a la creació del CIRD.

20. IVONNE GÜELL GONZÁLEZ

Nascuda a Cuba i de pare català. Socia-
lista des de ben petita, va col·laborar 
activament amb la Revolució Cubana 
de Fidel Castro, que la va condecorar 
amb la Medalla d’Or del Congrés Cubà 
pel procés d’alfabetització dels Guajiros 
a Las Lomas. Va ser Presidenta del Ca-
sal de Cal Ros de les Cabres durant cinc 
anys.

21. JORDI MASET BLANCH

Advocat. Responsable de personal de 
Transports Metropolitans de Barcelona. 
Ha ocupat diversos càrrecs a la direcció 
del partit i ha defensat els interessos del 
PSC a la Junta Electoral. Ha estat regi-
dor del govern en diverses ocasions.

23. HORTENSIA GARCÍA

62 anys. Simpatitzant socialista per tra-
dició familiar, ha viscut a l’Uruguai i a 
França. Es declara ciutadana del món i 
compromesa amb la llibertat, el progrés 
i la igualtat d’oportunitats. Viu al Mas-
nou des de fa més de 20 anys. És empre-
nedora i està vinculada a organitzacions 
de caire col·laboratiu i social.

22. ANDREU CALDERON

Jubilat. Molt vinculat als casals d’avis 
de Can Malet i de Cal Ros de les Cabres. 
Xofer de professió, va recòrrer tota Eu-
ropa i sempre diu que “com a Masnou, 
enlloc!!!”

24. CARLOS VALERO BUDAUDI

Socialista i amant de la seva família. És 
una persona molt dinàmica i que man-
té una participació activa a la Comissió 
Electoral del PSC del Masnou. És cap de 
manteniment a la fàbrica del vidre del 
Masnou, Ramón Clemente SA.
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