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El Masnou

Compromís amb el Masnou
Vull ser el proper alcalde del Masnou. Exerciré aquesta responsabi-
litat amb rigor, treball, proximitat i diàleg, aportant la meva expe-
riència institucional i el coneixement del municipi. M’acompanya un 
equip de dones i homes d’esquerra preparats per governar. 

Us demano la vostra confiança per compartir un projecte de present 
posant la mirada en un futur millor.
Jaume Oliveras i Maristany
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JAUME OLIVERAS L’ALCALDE PEL MASNOU 
TENIM MOLT A FER 

Les dones i els homes d’ERC–Acord pel Masnou–MES ens comprometem 
amb: 

La COHESIÓ SOCIAL. Avançar cap a un pla d’acció social que eviti l’ex-
clusió social (habitatge, mercat laboral, pobresa energètica, alimentació, 
escolarització i igualtat de gènere), amb mesures que facilitin l’accés als 
serveis públics. 

La PROMOCIÓ. Amb el Centre d’Empreses Casa del Marquès, la fines-
treta única empresarial i l’impuls a l’emprenedoria i al comerç local, amb 
formació i nous plans ocupacionals. Completem la promoció del Masnou 
amb l’oferta turística i cultural del projecte Terra de Mar.

El MANTENIMENT i l’ESPAI PÚBLIC. El manteniment i la neteja són 
prioritaris. Els ajuts per a la rehabilitació d’habitatges, un pla d’estalvi 
energètic municipal i la finalització dels projectes del parc Vallmora i el 
complex esportiu conduiran a uns espais públics de qualitat.

La CULTURA. La cultura com a motor del municipi. La programació de 
l’Espai Escènic Ca n’Humet, l’aposta pels creadors locals i el suport a les 
festes i la cultura popular, la xarxa d’equipaments de proximitat i la confi-
guració d’un eix cívic i cultural.

La MODERNITZACIÓ. Apostem per nous canals de comunicació i 
participació. Posar de relleu el valor dels empleats públics, amb formació i 
tecnificació, clau per a una millor gestió de l’acció municipal.

Un NOU PAÍS, la REPÚBLICA CATALANA. Participació activa en el 
procés de construcció de la República Catalana.

10 mesures concretes:

1. Rehabilitació del teatre del Casino per a ús públic amb un 

conveni amb l’entitat.  

2. Adaptació del local municipal del port esportiu per a activitats 

d’oci per als joves.

3. Millora de les instal·lacions esportives i nou accés al camp del 

CD Masnou.

4. Creació d’un equipament cívic a la zona del Bell Resguard com-

pletant la xarxa actual (Vienesos, Casinet, Ca n’Humet).

5. Zones de prioritat per a vianants (plaça Catalunya, Dr. Agell, 

Cul d’Ocata), i urbanització del carrer de Rafael de Casanovas.

6. Control de la neteja i pla de xoc per a la millora de l’espai 

públic.

7. Fer de Vallmora un parc per a tothom, amb horts urbans, es-

pais infantils i zones per a la pràctica esportiva.

8. Conveni amb els taxistes per cofinançar els desplaçaments de 

la gent gran dins el municipi.

9. Suport als joves universitaris amb beques per a l’ús del trans-

port públic.

10. Creació de més espais de pipicans i correcans.
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