
Com és habitual, aquesta secció ofereix l’opinió dels diversos grups municipals

que formen el consistori. Als set grups municipals se'ls dedica el mateix espai i 

se’ls demana un text amb les mateixes característiques. Aquí es publica el que 

cada portaveu municipal ha fet arribar al Departament de Comunicació.

J������

Fàbregas 
Regidor del Grup 

Municipal 

d’ERC-AM-MES

Frans Avilés 
Portaveu del Grup 

Municipal de  

Ciutadans

Mil ostatges més de la desraó inde-
pendentista

Que l’arxiconegut, per desgràcia, 

procés i els seus líders polítics al cap-

davant han abusat de totes les insti-

tucions per fomentar la seva causa és 

una obvietat que, a hores d’ara, nin-

gú no pot negar. Han corromput les 

institucions, no només el Parlament 

i el Govern de la Generalitat, sinó 

també diputacions i ajuntaments, 

els espais públics de tots (només cal 

recordar aquesta frase tan repetida 

“els carrers sempre seran nostres”), 

els mitjans d’informació tant públics 

com privats a còpia de sucoses sub-

vencions, etc.

I, és clar, com que *ns ara no els ha 

passat res, repeteixo, *ns ara, han 

cregut que poden fer el que volen 

Tot a punt per reemprendre les obres 
del nou complex poliesportiu

Aquest mes d’abril, s’aprovarà el projec-

te executiu de la part que falta per *na-

litzar el nou complex poliesportiu muni-

cipal. Les obres es podrien reemprendre 

abans de l’estiu i la durada prevista és de 

nou mesos. 

Després que l’empresa que estava exe-

cutant les obres del nou complex deixés 

l’obra a mitges, s’han hagut de fer tot un 

seguit de tràmits, els quals s’han allar-

gat massa, abans de portar a aprovació 

el projecte executiu de la part que falta 

per acabar l’obra. Aquesta aturada de 

les obres ha servit per introduir petites 

modi*cacions que, sense cap mena de 

dubte, milloren el projecte inicial. Una 

d’aquestes millores consisteix a reubicar 

el bar fora del vestíbul d’entrada al com-

plex, cosa que permet alliberar espai al 

vestíbul per poder posar les o*cines de 

la Regidoria d’Esports al costat de l’en-

trada principal. Aquests canvis allibera-

ran l’actual espai ocupat per les o*cines 

per tal que, en un futur, el gimnàs pugui 

ser més gran i les activitats dirigides es 

puguin fer al complex. 

Aquesta no és l’única bona notícia rela-

cionada amb el complex. El 26 de març 

es va signar un conveni amb la Fundació 

Ricky Rubio segons el qual la Fundació 

es compromet a fer una aportació de 

90.000 euros a l’Ajuntament per canviar 

el paviment actual de la pista del com-

plex esportiu municipal per un de par-

quet. Aquesta actuació està previst que 

es porti a terme durant aquest estiu. 

Finalment, l’Ajuntament ha encarregat 

un projecte per reformar quatre dels 

vestidors de la piscina. L’objectiu és dis-

posar d’un vestidor per a dones i un per 

a homes amb dutxes a dins, no com ara, 

que es troben al passadís d’anar a la pis-

cina i són comunes. L’execució d’aquesta 

actuació està supeditada a l’aprovació 

de l’aplicació del romanent de tresoreria 

del 2017 a tot un seguit d’inversions per 

a millores en edi*cis i espais públics.

Aquestes actuacions serviran perquè 

els usuaris del complex disposin d’unes 

millors instal·lacions per a la pràctica de 

l’esport. Si aconseguim executar aques-

tes actuacions, haurem fet la més gran 

millora del complex des de la seva inau-

guració, l’any 1983.
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l’última ocurrència dels alcaldes 

independentistes d’Alella, Teià i el 

Masnou, que han decidit ajornar la 

XIII Caminada dels Tres Pobles pre-

vista per al diumenge dia 15 d’abril 

perquè, aga*n-se, coincideix amb 

una manifestació independentista a 

Barcelona ciutat. Han preguntat als 

inscrits si estan d’acord amb el canvi? 

No. En aquest cas, no ha d’existir el 

dret a decidir.

Així és com utilitza el moviment in-

dependentista els ciutadans de bona 

fe, que, un cop més, són ostatges de 

les seves bogeries, en aquest cas, una 

xifra propera al miler.

Ja sé que serà inútil, però el meu càr-

rec m’obliga a tornar a demanar als 

líders independentistes que deixin 

d’utilitzar els ciutadans per a la seva 

causa, que ens deixin en pau, que 

prou divisió i crispació han generat ja 

en famílies i grups d’amics i, per des-

comptat, que deixin d’utilitzar una 

activitat tan lúdica i sana com la Ca-

minada dels Tres Pobles al seu gust.

Grup Municipal Demòcrata 

(PDeCAT-Unió)
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SALUT COMUNITÀRIA = BENESTAR 
PER A TOTHOM

La instal·lació de nous serveis al CAP 

d’Ocata ha generat un rebuig entre 

alguns sectors del veïnat de la zona, 

sobretot pel que fa a una de les presta-

cions del CAD: la dispensació voluntària 

de metadona per a pacients amb drogo-

dependències en estat avançat de recu-

Els CDR són un moviment popular fort, 

transversal i decidit a defensar la Repú-

blica. La seva autoorganització, sense 

noms propis i amb la voluntat d’imple-

mentar el resultat del Referèndum des 

de la no-violència, aterreix l’Estat espa-

nyol, un estat malalt de feixisme i que 

només entén de repressió, xantatge i 

violència.

peració. La informació generalista inicial 

tant del CatSalut com del Govern (mal-

grat els avisos del nostre grup dema-

nant que aquest tema es posés sobre la 

taula amb prou antelació per fer arribar 

a la ciutadania la informació necessària 

i evitar posicions precipitades) s’ha re-

conduït després de la revolta ciutadana 

esperonada per una notícia apareguda 

en un mitjà digital.

Estem a favor d’aquests nous serveis 

que milloren l’accés a la salut mental 

pública i comparteixen l’estratègia de 

treball de la Regidoria de Salut, que ha 

impulsat la Taula de Salut Mental i a més 

executa un Pla de prevenció de drogo-

dependències. El CDIAP representarà 

El dia 23 vam presenciar un nou pas en 

l’escalada repressiva contra la voluntat 

popular i els seus representants elec-

tes. Carme Forcadell, Jordi Turull, Raül 

Romeva, Josep Rull i Dolors Bassa van 

entrar a presó, encausats en un judici 

polític que pretén acabar amb l’inde-

pendentisme, i Marta Rovira es va veu-

re obligada a emprendre el dur camí de 

l’exili.

En una reacció normal a aquesta cacera 

de bruixes, els CDR van decidir prendre 

el carrer i manifestar-se pací*cament 

davant de la Delegació del Govern. La 

una millora per a les famílies del Masnou 

que necessitin un servei de psiquiatra 

infantil, ja que es podran visitar al po-

ble. Pensem que, ara, i segons les expli-

cacions del CatSalut, la dispensació de 

metadona (que recordem que només 

afectarà un 10% de casos del CAS, en 

espera d’endegar un programa on el pa-

cient reculli la medicació en una farmà-

cia certi*cada, tal com es practica amb 

bon resultat en altres indrets) no repre-

senta un risc per a la convivència i cal 

un temps de rodatge per avaluar-ne els 

resultats i l’impacte. Per això s’ha creat 

una comissió de seguiment, amb repre-

sentats del veïnat, regidors i regidores, 

responsables del CatSalut, i membres de 

brutalitat que vam viure per part de la 

BRIMO va ser injusta i arbitrària, carre-

gant contra manifestants amb les mans 

enlaire. El dia 25 es van repetir les pro-

testes i, una altra vegada, la BRIMO va 

protagonitzar imatges de violència in-

discriminada per reprimir una protesta 

legítima i necessària. 

La CUP del Masnou rebutgem i con-

demnem les actituds preses pels caps 

dels dispositius de la BRIMO a les dife-

rents ciutats de Catalunya, i també en-

viem el nostre suport a totes les ferides 

de les últimes setmanes. A més a més, 

convidem totes les masnovines a apro-

la comunitat educativa, on s’ha explicat 

que els horaris dels diferents serveis no 

seran coincidents i que qualsevol inci-

dència serà reportada i reconduïda. De-

manarem en aquesta comissió tots els 

indicadors de seguiment i sol·licitarem 

algunes millores. El veïnat ha demanat 

serveis pendents de desplegar al CAP i la 

inclusió de l’atenció en pediatria. Aquest 

és un debat paral·lel al dels nous servies 

de Salut Mental. Compartim la reivindi-

cació de tenir pediatria al CAP d’Ocata. 

No ens convenç el joc de les ràtios per 

justi*car la centralització de les pedia-

tres al Masnou. Igualment, demanem el 

servei de radiodiagnòstic i el d’ecògrafs 

promesos. Restarem vigilants.

par-se a la propera assemblea i demos-

trar que els CDR som totes. 

La criminalització del moviment popu-

lar per part de ministres, *scals, líders 

polítics i mitjans de comunicació parci-

als és intolerable. La no-violència és la 

manera de fer dels catalans, per molt 

que ens intentin vendre un relat que 

diu el contrari. No permetrem que la 

seva repressió acabi amb la nostra lluita 

per construir un país millor i tombar, *-

nalment, el règim del 78.

Totes som CDR!

Llibertat preses polítiques!

Ajuntament de tots o aparador de victi-
misme separatista?

Novament, la casa de la vila —casa de 

tots— torna a ser utilitzada com a apa-

rador de les falses consignes del movi-

ment separatista. Fa setmanes que llueix 

un cartell de “llibertat presos polítics”, 

que repetidament he sol·licitat a l’alcalde 

—sense resposta positiva per la seva ban-

da— que retiri. Si existissin presos polítics, 

creuen que es podria situar aquest cartell 

a l’Ajuntament? La resposta no té dubte. El 

nostre alcalde seria a les masmorres d’un 

fosc país amb uns malvats carcellers in>i-

gint-li tortures in*nites. I dono fe que no 

és el cas: segueix cobrant el seu sou, va al 

restaurant quan li ve de gust i de vacances 

quan li toca, com ha de ser.

Quina és, llavors, la lògica, d’aquest pam-

"et fake? En el fons és molt senzilla, i és la 

base de la negació de culpa —i assumpció 

col·lectiva de responsabilitat— d’aquells 

qui, en els fatídics dies 6 i 7 de setembre 

de 2017, van decidir saltar-se les lleis, li-

quidar l’Estatut i la Constitució, i eliminar 

ideològicament més de la meitat dels 

catalans, a més de preparar de facto un 

Estat paral·lel violant tot dret per la contu-

màcia dels fets.

I això, és clar que té responsabilitat! 

Perquè no és quelcom menor o inno-

cent, sinó d’extrema gravetat. I assumir 

culpa i conseqüències, realment fa mal 

a l’independentisme que hem conegut: 

seria la seva *.

Així, qui li ho farà entendre? Doncs l’Estat. 

Un estat democràtic, social i de dret eu-

ropeu, com és l’espanyol, en què militem 

tots. I, per descomptat, també els inde-

pendentistes.

Pròxim pressupost municipal i inversi-

ons a la vista

Comença el moviment d’Excels entre les 

regidories municipals: 1.800.000 euros 

a repartir —i negociar— entre diferents 

inversions per a la millora del municipi, 

l’actualització dels seus serveis i la posada 

al dia de les instal·lacions.

El nostre grup buscarà —si és possi-

ble— l’acord a través dels projectes 

plantejats en el nostre programa de 

govern, a bene*ci de tots els veïns del 

Masnou.

Seguirem informant d’això en el proper El 

Masnou Viu.
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sos Humans

A proposta del PSC, el Ple va aprovar la 

creació d’una Comissió Especial sobre 

el Departament de Recursos Humans. 

Els darrers anys, una sospita creixent 

s’ha estès sobre determinades pràcti-

ques que podrien suposar l’anul·lació 

de molts dels processos engegats per 

aquest departament.

La voluntat d’aquesta comissió és allu-

nyar qualsevol ombra de dubte sobre 

la gestió de l’Ajuntament i corregir 

aquelles accions que no hagin estrat 

ajustades a les normes vigents. Aques-

ta comissió neix amb la voluntat de po-

sar llum a la foscor. Foscor que a alguns 

ja els va bé, com a ERC i PP, que incom-

prensiblement es van abstenir.

Precisament, dies enrere, la premsa va 

recollir que la Sindicatura de Comp-

tes denunciava la manca d’informació 

en relació amb els llocs de treball i la 

plantilla d’aquest Ajuntament. També 

sabem que des de l’O*cina Antifrau 

s’estan investigant diversos processos 

engegats per aquest Govern, vinculats 

tots ells a Recursos Humans.

Petició d’empara al Síndic de Greuges

El 22 de febrer passat, vam demanar 

l’empara del Síndic de Greuges pels 

fets que van succeir simultàniament 

i correlativament al Ple municipal del 

25 de gener de 2018 per infraccions 

a les normes en detriment dels drets 

dels electes, com la no atenció de les 

al·legacions, silenci administratiu sen-

se transcórrer el termini, presentació 

d’una proposta nul·la de ple dret i anul-

lació dels vots de 10 regidors al Ple del 

Masnou.

Sabem que el Síndic ja ha demanat ex-

plicacions al Govern. Així doncs, espe-

rarem a conèixer què decideix.

Declaracions masclistes d’un diputat 

d’ERC

Els socialistes vam presentar una decla-

ració institucional que defensarem al Ple 

d’abril contra les declaracions masclistes 

i racistes del diputat d’ERC Josep Lluís 

Salvadó i Tenesa, per exigir-ne la dimis-

sió o destitució i la recti*cació pública 

per part d’Esquerra Republicana de Ca-

talunya dels intents de justi*cació.
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