
Intervenció constitució 
Bon vespre a tots i a totes els que ompliu avui questa sala, els que també segurament ompliu Can Malet i els 

que ens puguin seguir amb streaming o des de qualsevol xarxa social, Sr. alcalde, regidors i regidores.  

Avui constituïm, després de les eleccions municipals del 24 de maig passat, i per desena vegada en 

democràcia, l’Ajuntament del Masnou.  

La voluntat popular de masnovins i masnovines s’ha expressat en la composició d’aquest Ajuntament. Som 

doncs, un nou Ajuntament per a un nou mandat de quatre anys. 

Primer de tot i en nom del nostre grup, vull felicitar el Sr. Jaume Oliveras, a partir d’ara el nostre alcalde, i 

felicitació que vull fer extensiva a la seva formació política, ERC, pels bons resultats obtinguts en aquestes 

eleccions.  

Felicitacions també a la resta de regidors i regidores que avui assumeixen aquesta condició de servidors 

públics, ja sigui al govern o a l’oposició.  

A tots i a totes, els desitjo molta sort i encerts en l’exercici de la seva responsabilitat amb la ciutadania del 

Masnou. 

També vull expressar el nostre agraïment als regidors i regidores de totes les formacions polítiques sortints 

per la tasca que han realitzat aquests darrers anys i que es suma ja a la històries de la nostra Vila.  

El nostre grup vol reconèixer especialment la feina que al llarg dels anys han fet els nostres companys i 

també amics Marta Neira, Artur Gual i Nuria Fusellas. Moltes gràcies a tots tres. 

Permeteu-me també unes paraules pel nostre ja exalcalde, Pere Pares, amb el que hem compartit molts 

debats al llarg d’uns quants anys i que recordo encara de la seva etapa com a regidor de joventut. Et desitjo 

Pere que tinguis molts èxits i bona feina!!!!! 

Els resultats que hem obtingut no han estat bons, ens el contrari, hem perdut representació aconseguint dos 

representants, la Mònika que esta al meu costat i jo mateix.  

Per això vull assolir el compromís públic que el nostre grup seguirà treballant de forma incansable per 

defensar els interessos de tots els Masnovins i Masnovines, per mantenir la confiança dels gairebé mil que 

ens han donat suport i incrementar aquesta xifra.  

I això ho farem treballant per arribar acords amb el govern i la oposició per desllorigar els grans temes que 

resten aturats i sense solució, però també per donar compliment al nostre programa electoral així com 

defensar i motivar la participació ciutadana en els afers municipals, garantir una absoluta transparència i 

exigir el compliment de la legalitat en totes les actuacions municipals. 

Aquest seran els nostres màxims objectius. 

Abans d’acabar, però, volem fer un reconeixement i agraïment a les nostres companyes i companys de la 

candidatura i totes les persones que ens han donat suport durant aquesta campanya i que encara avui 

m’aturen pel carrer per animar-me a seguir treballant i també a la meva família en la que trobo sempre el 

suport i la comprensió necessàries per seguir al peu del canó. 

A totes aquestes persones nomes un missatge: “sabrem estar a l’alçada de la responsabilitat que ens heu 

atorgat” 

Moltes gràcies. 


