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Llavors la gent del poble, que al principi no s'havien atrevit a dir res,
van començar a riure's per sota el nas i a dir-se els uns als altres:
- L'emperador no porta cap vestit ! L'emperador va en roba interior !

El vestit nou de l'emperador de Hans Christian Andersen

Fragment d’

El mes de febrer els veïns i veïnes del Masnou vam rebre a casa una edició del Masnou Viu dedicada
pràcticament de forma íntegra a vanagloriar-se de les magnífiques polítiques educatives del Govern
municipal. Gairebé de forma simultània s'anunciava el tancament de la meitat de l'Escola Sagrada
Família del Masnou, que se suma a la pèrdua, el curs vinent, d'una línia de P3 pública a l'escola Lluís
Millet. Aquest tancament parcial redueix l'oferta educativa de forma dràstica al poble i, en
conseqüència, augmentarà les ràtios de la resta d'escoles del municipi. Un exemple paradigmàtic d'un
govern municipal que dedica moltíssims diners públics cada mes a comunicació (propaganda)
però que pel que fa a serveis públics, a cada bugada perd un llençol.
La resposta habitual del govern osciŀla entre un "nosaltres no en sabíem res" i un
"nosaltres no tenim competències per fer-hi res", malgrat que a la Generalitat a
Educació, Salut o Afers Socials hi mana el partit de l’alcalde. No en sabien res del
tancament d'una línia de P3 al Lluís Millet enmig d'una pandèmia en la qual
era recomanable reduir ràtios i no línies. No en sabien res del tancament del
SAFA. Tampoc devien saber res de que finalitzava el contracte de poda de
l'arbrat i així aquest any molt arbres no s’han podat degudament. O tampoc
sabien res sobre el fet que s'havia de renovar amb prou temps el contracte de
socorrisme i per això vam començar la temporada d'estiu de l’any passat sense
aquest servei. I, evidentment, ells no en sabien res del tancament de les
urgències 24 hores al Masnou.
El Govern més car de la història (més de 500.000 euros l'any) sembla
no saber-ne massa del que passa al poble. Bé, sí que en saben
d'operacions urbanístiques. A Can Bernades (actual Càmping) s’hi està
projectant un pelotazo urbanístic (sense el suport del veïnat ni de cap
grup de l'oposició) que provocarà un augment del preu de l'habitatge
que repercutirà en (més) dificultats per accedir-hi, especialment dels
coŀlectius més vulnerables: dones, joves o gent gran.
Com en el conte de Hans Christian Andersen, cada
vegada més gent té clar que l'alcalde va despullat i
que darrere la propaganda de suposades polítiques
progressistes de futur només hi ha fum, ciment i
l’interès de seguir amb el cul ben enganxat a la
cadira.
instagram.com/femmasnou

facebook.com/femmasnou

twitter.com/femmasnou

femmasnou.cat

EL BUTLLETÍ

CIUTADANIA

UN VEÍ DEL MASNOU HA TRIGAT 13 ANYS PER
PODER DESMUNTAR UNA ANTENA D'ORANGE
EL JUTJAT HA ACABAT ADVERTINT A L'ALCALDE QUE S'ENFRONTAVA
A UN DELICTE DE DESOBEDIÈNCIA SI NO RETIRAVA LA INSTAĿLACIÓ
Un veí del Masnou ha aconseguit després de 13 anys que l'Ajuntament desmunti una antena de telefonia mòbil
que la companyia Orange havia coŀlocat al terrat de l'edifici infringint la normativa urbanística. Per poder
treure-la ha estat necessari que el jutjat hagi advertit amb imputar l'alcalde per un delicte de desobediència.

NOU GOVERN MUNICIPAL

EL PACTE ERC-PSC AUGMENTA LA DESPESA
POLÍTICA ENMIG DE LA PANDÈMIA
FINS A 15 PERSONES, ENTRE POLÍTICS I ASSESSORS D'ERC I EL PSC,
COSTARAN 550.000€ ANUALS A LA CIUTADANIA DEL MASNOU.
Nou rècord municipal de despesa en el Govern, enmig d’una pandèmia i quan la ciutadania demanaria,
segurament, contenció en certes despeses per poder dedicar esforços a polítiques socials, d’ajuda al comerç
local o la cultura, el nou pacte de govern format per ERC i el PSC dispara la despesa política al Masnou.
+info a femmasnou.cat/pacte

INSTITUCIÓ

FEM MASNOU HA PRESENTAT FINS A 16 MOCIONS I MÉS
DE 250 PREGUNTES EN MENYS DE DOS ANYS AL PLE
Destaquem mocions en favor d'un espai públic més habitable, pel restabliment del servei d'urgències 24h, en
contra de la segregació escolar i en favor de l'equitat educativa, per impulsar mesures en favor de les persones
sense llar o per rebaixar els sous de la classe política.

+info a femmasnou.cat/ple

FEMINISMES

FEMINITZACIÓ DE LA VULNERABILITAT AL MASNOU
UN 36% DE LES DONES RESIDENTS AL MASNOU ACUDEIXEN ALS SERVEIS SOCIALS
Segons dades del mapa de vulnerabilitat elaborat per l'Ajuntament a proposta de Fem Masnou, al 2019 el 65%
de les 6.808 persones ateses per Serveis Socials eren dones, és a dir, un 36% de les dones residents al Masnou
acudeixen als Serveis Socials. D'altra banda durant el 2020 l'atur va augmentar especialment entre les dones
del poble. Està clar que el govern disposa de les dades, però no acaba d'explicar què farà per abordar aquesta
greu situació estructural agreujada per la pandèmia.
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