
Com és habitual, aquesta secció ofereix l’opinió dels diversos grups municipals que formen el consistori. Als sis 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.
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retre’ls reconeixements per la tasca que 
estan fent al llarg de la crisi sanitària, amb 
una vocació de servei públic in$nita i 
exposant-se diàriament a contagis. 

Durant l’estat d’alarma i el con$nament 
més estricte, el Departament de Salut de 
la Generalitat va reduir l’horari nocturn 
de les urgències del CAP del Masnou, 
aleshores sense cap oposició per part 
dels grups municipals. Segurament, 
tothom vam entendre que entrava dins 
la lògica d’oferir el millor servei sanitari 
possible i aplanar la corba.

Quan, un cop $nalitzat l’estat d’alarma, 
en un context encara de pandèmia 

però no de con$nament, el CatSalut ha 
pretès, sense explicacions prèvies, reduir 
del tot les urgències nocturnes, des 
del Govern d’ERC ens hem posat a fer 
feina discreta per demanar explicacions 
a qui pertoca i posar-hi solució. Hi ha, 
en canvi, qui ha optat pel soroll i posar 
per davant el segell del seu partit. 
Difamant i fent-se ressò públicament 
de converses i documents privats per 
anar en contra del Govern, traspassant 
qualsevol límit. No ens hi trobaran. Per 
al nostre grup municipal, no es tracta 
d’anar en contra de ningú, sinó a favor 
de veïns i veïnes del Masnou. I aquí, la 
gent d’ERC-AM serem al capdavant, 
defensant l’atenció de les urgències de 

24 hores, així com una atenció primària 
accessible i de qualitat, sempre que es 
donin les condicions idònies i no existeixi 
risc per a cap professional del CAP ni per 
als pacients, escoltant totes les veus i 
matisos. Perquè, quan es defensen drets, 
es defensen els de tots els masnovins i les 
masnovines, i no interessos particulars. 

Malauradament, i com s’ha vist amb el 
con$nament del Segrià, la pandèmia no 
ha acabat i el risc de rebrots existeix. Així 
doncs, malgrat aquests temps tan 
estranys que ens han tocat viure, us 
desitgem un bon estiu i recordeu: 
higiene de mans, distància de seguretat 
i ús de mascareta. 

Els pressupostos de la Generalitat 
aprovats per ERC, PDeCAT i Comuns 
eliminen les urgències al Masnou 

Les retallades a la sanitat pública 
catalana derivades dels pressupostos 
aprovats recentment per ERC, PDeCAT 

(o JxCAT o Crida o com sigui que 
avui es diguin els hereus del 3%) i els 
Comuns —que a la nostra vila tenen 
el nom de Fem Masnou—  poden 
tenir una conseqüència directa per a 
masnovines i masnovins: eliminació de 
les urgències al CAP del Masnou.
Ara, tots tres grups proposen 
declaracions, recullen signatures 
i convoquen manifestacions amb 
un únic objectiu: amagar la seva 
responsabilitat directa, ja que aquesta 
decisió és derivada de l’aplicació del nou 
pressupost i de l’acció del govern de la 
Generalitat que conformen.

Els socialistes estem frontalment en 
contra de la pèrdua d’aquest servei 
i, mitjançant les nostres diputades al 
Parlament, Assumpta Escarp i Alicia 
Romero, hem demanat que exigeixin 
al Govern de Torra que aturi aquesta 

mala decisió —una més— d’un 
govern que fa temps que naufraga i 
que afecta més de 40.000 persones 
dels municipis del Masnou, Alella i 
Teià.

La Sanitat catalana està atrapada per 
una pinça que l’ofega, formada per les 
privatitzacions constants dels governs 
de dretes i la pèrdua de pressupost per 
a tot allò públic en bene$ci del sector 
privat. Mentre altres departaments 
—més propagandístics— veuen 
incrementada la seva despesa any rere 
any, la sanitat pública, la de tots, és la 
gran perjudicada.

No fa ni un mes que hom sortia als 
balcons a aclamar la gran tasca que el 
personal sanitari feia dia rere dia per 
combatre la COVID-19 i ajudar-nos a 
tots. No ho podem oblidar.

Com fa uns dies va dir el ministre de 
Sanitat, Salvador Illa, els diners que es 
destinen a sanitat no són despesa, són 
inversió.

Invertim, doncs, en els nostres 
professionals de la sanitat, en les 
infraestructures i en material. 

Garantim una sanitat pública i de 
qualitat.

Canviem el Govern i fem-ho possible.

Canviem el Govern de la Generalitat i 
recuperem les urgències per a tots els 
dies de la setmana al Masnou.

Ens ho mereixem!

Desgovern al Masnou
El 28 de juny, en el primer cap de setmana 
fort d’estiu després de l’estat d’alarma, es 
va haver de tancar el bany a les platges del 
nostre poble per un vessament d’aigües 
fecals produït a Montgat. Davant d’aquesta 
situació, ens vam trobar una platja plena 
a vessar i sense servei de socorrisme, les 

banderes a mig posar, sense passarel·les 
ni corda per ajudar la gent gran a entrar i 
sortir de l’aigua, tot això sumat al fet que 
la majoria de dutxes tenien l’aigua tallada, 
cosa que va crear una situació dantesca 
enmig encara d’una pandèmia. El govern va 
explicar dies després que la manca de tots 
aquests serveis es devia a l’estat d’alarma, 
però una recerca senzilla a la xarxa ens ha 
permès comprovar com a pràcticament 
totes les poblacions costaneres aquell 28 
de juny les platges comptaven amb tots els 
serveis necessaris.

Dos dies més tard, el 30 de juny, saltava 
la notícia con$rmada per treballadors i 
treballadores del Centre d’Atenció Primària 
que el servei d’urgències deixaria de 
funcionar l’1 de juliol. Davant d’aquest fet, 
diverses persones, associacions veïnals i el 

nostre grup mateix van posar el crit al cel 
generant un rebombori que des del mateix 
CAP ens con$rmen que va ser el detonant 
que Salut aturés els seus plans. Més tard, 
el govern municipal va con$rmar que 
coneixia aquestes retallades, però que no 
n’havia informat ni els grups de l’oposició ni 
la ciutadania.

Aquests dos exemples de mala gestió se 
sumen a un clima enrarit al poble per una 
gestió probablement millorable en l’àmbit 
de la seguretat ciutadana i ens presenten 
un govern que sembla més pendent de la 
foto i el copet a l’esquena dels $dels que de 
preocupar-se del dia a dia de la ciutadania.

Seguim fent propostes
Per la nostra banda, més enllà de $scalitzar 
el govern i denunciar el desgovern, no 

hem parat de fer propostes. Ara just fa 
un any que som a la institució i en aquest 
temps hem fet 155 precs i preguntes al 
Govern municipal, més que cap altre grup; 
hem presentat una desena de mocions, 
també més que cap altre grup, la immensa 
majoria de les quals hem aconseguit que 
s’aprovessin. I sense anar més lluny, el mes 
passat vam presentar un document amb 
119 propostes per al Pla de reactivació 
social i econòmica.

En resum, un govern que no governa 
pensant en les necessitats del dia a dia i 
que no vol escoltar ni una ciutadania ni una 
oposició que tenim molt a dir. Mala peça 
al teler. 

Bon estiu a tots i totes! Cuideu-vos!

TRIBUNA POLÍTICA

PER UNA ATENCIÓ PRIMÀRIA DE 
SALUT DE QUALITAT

L’accés a la salut pública és un dret 
universal que, en temps de pandèmia, 
és més viu que mai. Tots i totes 
coneixem algú que ha estat en contacte 
amb el virus, ja sigui en la pròpia pell o 
perquè pertany al col·lectiu sanitari. A 
aquests darrers, no ens cansarem mai de 
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#Salut24H

Ja fa quatre mesos en els quals la salut, com 

a bé preuat, ens ressitua i ens fa palès que 

l’atenció pública, universal i de qualitat 

ha salvat i salva vides. I entenem que, 

en aquesta situació d’excepcionalitat, en 

què la prioritat és aturar l’expansió de la 

pandèmia, calien mesures puntuals de 

reestructuració de serveis. Per aquesta raó, 

el CAP El Masnou va veure reduïda la seva 

atenció continuada des del 23 de març, 

que fins llavors era de 24 hores. Tanmateix, 

entre el 29 i 30 de juny va saltar una alarma 

consistent a reduir dues hores més, de 

dilluns a divendres, de manera que l’atenció 

quedaria fins a les 20 h. El clima generat 

d’indignació, sorpresa i incomprensió va 

fer recular la posada en pràctica d’aquesta 

mesura i va donar lloc que el 7 de juliol 

hi hagués reunió a l’Ajuntament amb el 

CatSalut i tots els grups municipals. Què 

se’ns hi va dir? En el nostre web hi trobareu 

una resposta més detallada, tot i que ara us 

en farem una síntesi. Se’ns va insistir que la 

reducció d’horaris obeeix a una optimització 

de recursos, no pas a retallades!, en un 

context d’emergència sanitària per la 

COVID-19. I després? L’escenari de futur 

planteja molts interrogants i agraïm la 

disposició de tothom a obrir espais de diàleg 

en l’àmbit comunitari. Quin posicionament 

tenim? Potenciar l’atenció primària 

defensant-ne la qualitat, que no només és 

tècnica, sinó que inclou també accessibilitat, 

empatia, adequació, continuïtat, capacitat 

de resposta i seguretat. Segons el Fòrum 

Català d’Atenció Primària, probablement 

fins a un 70-75% de les urgències podrien 

ser ben ateses i resoltes per una atenció 

primària enfortida. 

#Reactivació

Tal com us vam transmetre el mes passat, 

vam fer una sèrie d’esmenes al pla de 

reactivació, la meitat de les quals han estat 

afegides. Malgrat les diferències en la 

metodologia i els marcs temporals, confiem 

en aquest document obert, que assumeix 

posicions diverses i és porta d’entrada a un 

debat participatiu en el futur. En un context 

complex i incert, ens agafem al consens que 

facilita un treball col·laboratiu.

#Seguretat

Sabem que és una preocupació puixant que 

es basa en un risc real i un altre de percebut. 

L’estem avaluant partint de la consideració 

de les causes del problema, per arribar a 

una comprensió global. Properament en 

donarem compte, però podem avançar 

que prioritzem la prevenció, en la qual la 

víctima esdevé el subjecte central i on la 

governança comunitària pren sentit.

#Reconeixement

Aquest mes serà el darrer en què el regidor 

d’Hisenda, Oriol Fernández i Saltor, exercirà 

com a tal per decisió personal i aprofitem 

per expressar-li allò que privadament ja 

li hem manifestat: el nostre agraïment i 

felicitació per la tasca desenvolupada amb 

rigor, compromís i plena accessibilitat. Salut 

i força company!

#RetemComptesAlaCiutadania

Esperem els vostres comentaris a través dels 

nostres canals: 

Whatsapp 632·488·654 

FB/IG/Twitter: juntsxcatmasnou 

jxcatmasnou@elmasnou.cat

+info: www.unitspelmasnou.cat
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el Masnou-Alternativa 

Municipalista

¡NO MÁS RECORTES EN SANIDAD!

Hace pocos días hemos conocido la 
intención de la Generalidad de eliminar 

de forma de$nitiva las urgencias que 
se prestaban desde el ambulatorio de 
Masnou a las poblaciones de Alella, 
Teià, y por supuesto, Masnou, urgencias 
que ya habían sido recortadas por la 
reorganización sanitaria motivada por la 
pandemia sufrida.

Lo primero que llama la atención es 
que los ciudadanos nos hayamos 
enterado de forma casual de dichas 
intenciones, cuando la decisión ya 
estaba tomada, como mínimo, en el 
mes de noviembre de 2019, como 
demuestra el siguiente enlace (http://
web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/

Ja-en-marxa-el-Centre-dUrgencies-

dAtencio-Primaria-Badalona). ¿Ocultar 
información de interés es como la 
Generalidad entiende que debe tratar a 
sus ciudadanos?

Y quizás lo que llama más la atención 
es el argumento ofrecido por la 
Generalidad para justificar esta 
reorganización (reorganización 
en lenguaje político, supresión en 
lenguaje común). Parece ser que 
es su poco uso. Es decir, si tienes 
una población sana, con hábitos 
de vida saludable y que se cuida, te 
penalizan y te dejan sin urgencias. 
Pues bien, cuando se habla de 
sanidad no se puede hacer en 
términos de rentabilidad o de uso, 
sino de servicio esencial, con lo que, 
independientemente de su uso, se han 
de garantizar unos mínimos, entre los 
cuales el sentido común nos dice que 
estaría un servicio de urgencias para 
una población total mayor a 40.000 
personas.

Pero es que si realmente el uso fuera 
determinante, ¿cuál es el argumento 
para que en Masnou sigamos sin 
servicio de radiología pública? ¿Es que 
tampoco hacemos uso de ese servicio? 
¿Y por qué no hay servicio de pediatría 
en el CAP Ocata? ¿Quizás no hay niños 
en Ocata y Teià?

Lo cierto es que las explicaciones 
dadas por Catsalut son burdas 
excusas. Nos tememos que el cierre 
de urgencias sea irreversible, por lo 
que emplazo a los alcaldes de Masnou, 
Alella y Teià, todos ellos de ERC, para 
que se unan a las reclamaciones 
legítimas de sus ciudadanos, y 
reclamen a la Consejera de Salud, 
también de ERC, que aquí ¡NO 
PERMITIREMOS RECORTES!

VIDA ABANS QUE CAPITAL

Aquest lema signi$ca que hem de donar 
prioritat a l’accés lliure i universal a la 
salut, l’educació, la cultura, el transport, 
l’habitatge... Tots els drets han de passar 
per davant dels guanys econòmics, 
dels diners.

L’intent de tancar les urgències al CAP 
El Masnou no és més que la mostra 
evident que es posen els diners 
abans que la vida. Volem recordar que 

no fa pas tants anys teníem el servei 
d’urgències pediàtriques, un servei que 
va ser retallat i mai no ha tornat.

La potenciació de l’atenció primària 
és una reclamació dels mateixos 
professionals que coneixen molt bé què 
necessita la gent per estar ben atesa. 
Constatem la voluntat dels gestors 
del servei d’afeblir aquesta atenció 
concentrant-la lluny del poble. És la 
demostració que posen els diners, el 
capital, per davant de la vida, perquè la 
raó de fons són els diners.

Animem tota la població a participar 
en les mobilitzacions que es realitzin 
en contra de les retallades socials i 
demanem també que hi mostrin el 
seu desacord a través de la recollida 
de signatures que s’està duent a terme 
arreu del poble. També volem acostar 
al poble la lluita de les treballadores 
sanitàries pels seus drets i per la dignitat 

del servei, cerqueu «Sanitàries en Lluita» 
(@SanitariesL) a les xarxes socials per 
conèixer-ne les reivindicacions.

(Trobareu el text complet al blog www.

formiga.cat «Atenció Primària»)

DELINQÜÈNCIA, NOIS QUE 
DORMEN AL CARRER I VIOLÈNCIA 
INSTITUCIONAL

Al Masnou s’ha permès que diversos 
nois dormin al carrer, a la intempèrie, 
durant pràcticament un any: des dels 
atacs al centre d’acollida del juliol del 
2019 $ns al juny del 2020.

Tant és que els nois que hi ha ara a 
l’alberg no hagin comès cap delicte. 
Cap. No importa, perquè allò important 
de veritat és assenyalar algun culpable. 
Encara que sigui amb mentides. Tant 
és que el seu comportament sigui 
exemplar, més que molts altres joves 

nascuts aquí. Allò realment important 
és assenyalar qui dorm al carrer i no 
té oportunitats ni opcions i apro$tar 
per posar al mateix sac altres nois 
senzillament «perquè tenen el mateix 
aspecte».

Per què no assenyalem, també, 
els responsables d’haver arribat 
fins aquí? Per què no assenyalem la 
irresponsabilitat de la DGAIA, que ha 
abandonat els nois més problemàtics, 
l’opacitat i el tancament d’Eduvic cap a 
la intervenció comunitària, i la manca 
de proactivitat de l’Ajuntament en tota 
aquesta qüestió? 

No ho fem perquè és més senzill apuntar 
contra el feble.

(Trobareu el text complet al blog  

www.formiga.cat «Violència racista 

institucional»)

TRIBUNA POLÍTICA
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