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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.
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Nou servei d’atenció i seguiment de dro-

godependències al Centre d’Atenció Pri-

mària d’Ocata

Una nova polèmica treu el cap al nostre mu-
nicipi, aquest cop, per l’ocultació deliberada 
de la posada en marxa d’un Servei d’Atenció i 
Seguiment de Drogodependències al Centre 
d’Atenció Primària d’Ocata, i en el qual està 
previst, si bé no inicialment, dispensar meta-

dona als usuaris que així ho requereixin per al 
seu tractament de desintoxicació.

Aquest nou servei es prestarà porta amb por-
ta (amb prou feines hi ha uns metres) amb 
una llar d’infants i a 50 metres escassos de 
l’escola de primària La Marinada, cosa que, 
òbviament, ha generat alarma entre veïns i 
usuaris dels centres educatius, alarma que 
s’ha fet pública en diversos mitjans de co-
municació (La Vanguardia, Catalunya Ràdio, 
etc.), i que, /ns i tot, ha estat objecte de re-
collida de signatures, amb més de 1.300, que 
demanen una cosa tan senzilla com sensata: 
buscar una ubicació millor per a aquest ser-
vei, preferentment al Masnou.

Des de Ciutadans, fem nostra la reivindica-
ció veïnal, suport que ja vam mostrar públi-

La salut mental és cosa de tothom

Qualsevol de nosaltres ens trobem en el risc de 
caure o patir una malaltia o un trastorn men-
tal al llarg de la nostra vida. En la societat en 
què vivim, la pressió, l’estrès, el ritme de vida 
frenètic, la competitivitat i altres factors de la 
vida quotidiana ens poden provocar situacions 
de risc que poden derivar en una malaltia o un 
trastorn mental. La prevenció, gaudir de ben-
estar individual i col·lectiu i uns bons hàbits sa-

ludables són elements que ens poden ajudar a 
tenir cura de la nostra salut mental i minimitzar 
possibles futurs riscos. 
Malgrat la tasca de prevenció, l’atenció a aque-
lles persones que pateixen algun tipus de ma-
laltia mental ha de comptar amb uns recursos 
i uns serveis de qualitat per tal d’afrontar-ne 
el tractament. És per això que des del Govern 
municipal volem crear, juntament amb els 
ajuntaments d’Alella i Teià, una taula de la sa-
lut mental de tots tres municipis per impulsar 
polítiques a l’entorn de la salut mental, millo-
rar la comunicació  i el coneixement sobre les 
malalties mentals, i coordinar i millorar la co-
municació dels diferents recursos i serveis de 
què disposem al territori. 
El Masnou disposa actualment de diferents 
recursos de referència territorial, com el Centre 
de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç 

(CDIAP), que és el referent del Baix Maresme; 
diferents centres laborals i prelaborals per 
a col·lectius i persones amb diferents tipus 
de malalties; el Centre de Salut Mental per a 
Adults, que també és el centre de referència 
del Baix Maresme; el Club Social ESQUIMA, un 
Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) 
i un Centre d’Atenció i Seguiment de Drogo-
dependències (CAS), que s’hi han incorporat 
aquest any.
Respecte a aquests nous serveis que han ge-
nerat una polèmica ciutadana a partir d’infor-
macions esbiaixades, el Govern municipal va 
informar-ne des del primer dia, tant a través 
d’aquesta publicació com en una presentació 
en què tots els grups municipals van ser con-
vidats. I, un cop obert el debat, també es va fer 
una sessió informativa en què els professionals 
del sector van donar explicacions als veïns so-

bre els nous serveis, que serà complementada 

properament per una audiència pública a peti-

ció dels veïns i per això es crearà una comissió 

de seguiment d’aquests nous serveis entre el 

Departament de Salut, l’Ajuntament i els veïns, 

per anar-ne fent un seguiment.

Cal posar en valor els recursos, els serveis i els 

professionals que treballen en la temàtica de 

la salut mental, ja que és un bé comunitari. És 

per això que cal seguir treballant des de tots 

els àmbits i amb els millors recursos i profes-

sionals per seguir fent front a les malalties i 

trastorns mentals i lluitar contra l’estigma i els 

prejudicis que encara a dia d’avui, malaurada-

ment, acompanyen les persones que pateixen 

aquestes patologies. Aquesta feina és cosa de 

tothom.

Nous serveis al CAP d’Ocata

Llegint la premsa, els últims dies el nostre 
poble ha estat notícia per l’obertura del que 
s’ha batejat com un dispensador de metado-
na. I no tant pel servei en si mateix, sinó per 
la seva ubicació. Ubicat al CAP Ocata, enfront 
de l’escola bressol pública municipal La Bar-
queta, ha fet posar en alerta bona part del 
veïnat, que ha recollit prop de 1.400 signatu-
res en pocs dies per demanar l’aturada de la 
posada en marxa d’aquest servei, així com un 

estudi per trobar-li una millor ubicació dins 
el municipi. 
Aquest servei s’emmarca dins el que tècnica-
ment s’anomena un CAS o centre d’atenció i 
servei a les drogodependències.
L’atenció en salut mental en l’àmbit de les 
addiccions disposa de múltiples serveis adre-
çats a persones consumidores de drogues. 
L’objectiu és reduir al màxim els problemes 
de salut física i els danys de caire psicosoci-
al que pateixen aquestes persones, així com 
motivar-les i facilitar-los l’accés al tractament.
Per prestar aquests serveis, hi ha diversos 
dispositius, alguns d’hospitalaris, d’altres de 
residencials i alguns de tipus ambulatori, com 
els centres d’atenció i seguiment a les drogo-
dependències en l’àmbit ambulatori (CAS).
Els CAS estan destinats a les persones que 
pateixen problemes per l’ús, l’abús o la de-
pendència a totes les drogues. La seva missió 
és dissenyar un programa d’ajuda persona-

litzat per atendre les persones en situacions 
problemàtiques de dependència o abús d’al-
guna substància i els seus familiars. L’objectiu 
és que les persones millorin la seva qualitat 
de vida i facilitar-los la integració social i la-
boral.
L’obertura del CAS d’Ocata té, segons el ma-
teix Ajuntament, una àrea d’in8uència d’uns 
100.000 habitants, ja que donarà servei no 
només al Masnou, sinó també als municipis 
compresos entre Montgat i Vilassar, si bé es 
preveu que només hi hagi una vintena d’usu-
aris del Masnou.
La ubicació del servei enfront de La Barqueta, 
la vinculació en un mateix edi/ci amb el ser-
vei de salut mental infantil, el baix nombre 
d’usuaris del municipi així com la manca d’al-
tres serveis sanitaris llargament reivindicats, 
com un servei de pediatria a Ocata o serveis 
de radiologia, per exemple, fan pensar que 
caldria re8exionar sobre la necessitat o la 

prioritat d’aquest CAS enfront d’altres serveis 
més demanats.
Si bé compartim plenament la necessitat 
d’un servei d’aquestes característiques, el 
nostre grup municipal portarà al Ple una pro-
posta per tal de demanar la suspensió de la 
posada en marxa del servei per tal de valo-
rar-ne altres ubicacions alternatives així com  
la necessitat de convocar les plataformes ve-
ïnals i les associacions de veïns d’Ocata per 
conèixer les necessitats reals d’aquesta zona 
del municipi.
El secretisme amb el qual s’ha portat aquest 
nou servei per part de l’alcalde i el seu equip 
tampoc no ajuden a generar con/ança. Es-
perem que les 1.400 signatures presentades 
pels veïns, així com les diferents demandes 
fetes per diversos grups municipals, siguin 
su/cients per arribar a una proposta con-
sensuada i bene/ciosa per a tothom, usuaris 
i veïns.

cament en dies passats i pel qual, per cert, 
alguns ens han titllat de feixistes (una nova 
accepció per a aquesta paraula), suposem 
que per falta de contraarguments.

Realment, ubicar un servei d’aquestes ca-
racterístiques enganxat a una llar d’infants 
pública és el millor emplaçament? Nosaltres 
creiem que no, que ha existit precipitació 
del Departament de Salut a l’hora d’escollir 
aquesta ubicació. El Govern municipal, /del 
defensor de la ubicació, ens diu que aquest 
servei ja estava previst quan es va inaugurar 
el CAP Ocata, el desembre de 2009. Doncs 
bé, hem de dir que, al seu dia, l’Ajuntament 
no va dir res de la previsió d’aquest servei 
(http://www.elmasnou.cat/ARXIUS/ajunta-

ment/VIU26.pdf). És més, ens van explicar 
l’obertura d’altres serveis que, oh sorpresa!, 

a dia d’avui encara no s’han implementat. 

I, en qualsevol cas, un cop construïda la llar 

d’infants municipal, el CAP Ocata deixava 

de ser una ubicació idònia per subministrar 

metadona, si és que algun dia ho va ser. De 

fet, en una conversa amb un responsable 

d’aquest nou servei, em va con/rmar que, si 

/nalment acudissin al centre pacients amb 

drogodependència severa i necessitats de 

tractaments forts, caldria canviar-lo d’empla-

çament.

I nosaltres ens preguntem: tan difícil és bus-

car una altra ubicació al mateix terme muni-

cipal perquè es pugui atendre amb plenitud 

els pacients que pateixen algun tipus d’ad-

dicció?
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Portaveu del 
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Portaveu del Grup 

Municipal del PSC

Federico de 

las Heras

Portaveu del  

Grup Municipal 

del PP

Al Masnou, ICV-EUiA és una eina útil!

Fa dos mesos, en aquesta mateixa secció i 

parlant del trencament ERC-PDeCAT, escri-

via que per a nosaltres era una oportunitat, 

no per posar l’alcalde Oliveras contra les 

cordes, sinó per defensar els vostres inte-

ressos, proposant i prioritzant acords que 

servissin per millorar el Masnou.

I en aquest objectiu estem centrant fona-

mentalment la nostra tasca a l'Ajuntament, 

Sobre el Centre d'Atenció i Seguiment 

de Drogodependències (CAS) del CAP 

d'Ocata

Aquests últims dies som espectadors d’un 
grotesc espectacle. L’excusa: el mal ano-
menat “dispensador de metadona”. Les 
víctimes: les usuàries d’aquest servei i les 
veïnes d’Ocata.
El rebuig a la ubicació del CAS al CAP 
d’Ocata amb l’únic argument que “no és 

una tasca que ja està donant els primers i 
interessants fruits:
En el primer Ple de l’any es van aprovar dues 
mocions presentades pel nostre grup:
La primera proposa construir habitatge 
públic protegit en una parcel·la situada al 
carrer de Montevideo (a tocar del parc de 
Vallmora i del poliesportiu), que els habitat-
ges siguin preferentment de lloguer i per a 
les famílies del Masnou, donant prioritat a 
les persones d'entre 35 i 65 anys.
La segona demana que es reclamin a la Ge-
neralitat els diners que ens deu per no ha-
ver complert les seves obligacions relacio-
nades amb les subvencions per a la creació 
d'escoles bressol.
El Ple del febrer va aprovar una moció d'ICV-
EUiA perquè, en un màxim de nou mesos, 

una bona ubicació” intenta amagar l’au-
tèntica motivació: la voluntat d’excloure 
i apartar una realitat de la nostra societat 
que existeix mal que ens pesi. Aquest no 
és un dispensari de metadona, és un Cen-
tre d’Atenció i Seguiment a les Drogode-
pendències. Això implica que és un espai 
que deriva les usuàries a les unitats de 
desintoxicació dels hospitals (en aquest 
cas a Can Ruti). Per tant, aquests centres 
són una peça clau per al tractament de 
TOTES les drogodependències (també el 
tabac, l’alcohol o altres addiccions com 
el joc, l’ús abusiu del mòbil, etc.). També 
cal destacar que és un recurs on la gent 
acudeix de manera voluntària per recupe-
rar-se de la seva addicció.
Els arguments esgrimits no se sostenen en 

s'elabori una nova proposta d'aparcament 
lliure i de rotació als carrers del Masnou, 
amb noves àrees verdes i/o taronges priori-
tàries per als masnovins i masnovines sobre 
la qual puguin opinar i que es posi en marxa 
al més aviat possible. 
I al Ple del març presentem una moció en la 
qual critiquem el desastrós paper de la Ge-
neralitat en la gestió de totes les actuacions 
relacionades amb els habitatges públics de 
lloguer construïts en el període 2003-2011 
i demanem que l’Ajuntament n’assumeixi 
responsabilitats directes. Estem convençuts 
que, d'aquesta manera, es començarà a 
posar ordre en les polítiques públiques de 
lloguer al Masnou.
Tot això sense deixar de banda les actua-
cions del dia a dia, controlant l'acció del 

cap dada, només en prejudicis: què fa que 
un CAS ubicat en un CAP sigui incompati-
ble amb una escola bressol? A més a més, 
reclamen com a mesura populista una 
segona consulta de pediatria. Aquí ningú 
no pot estar-hi en contra, però aquesta 
re8exió és una autèntica fal·làcia: “Com 
que no tenim un servei pediàtric su/cient, 
tampoc no podem tenir un dispensador 
de metadona.” Obliden que el darrer ser-
vei de pediatria que vam perdre amb les 
retallades va ser el de caps de setmana.
El que amaguen algunes convocatòries 
és que el volum de tractaments per me-
tadona a la comarca parlen d’entre 20 i 
30 usuàries a l’any. I amaguen la cara més 
fosca i hipòcrita d’una manipulació polí-
tica encoberta que promou una societat 

Govern amb preguntes i demandes fetes 
als plens, presentant modi/cacions a les 
propostes que fa el Govern i plantejant ini-
ciatives d’abast supramunicipal.
Crec que aquests i altres exemples ens per-
meten a/rmar que, al Masnou, ICV-EUiA és 
una eina útil per a la ciutadania. 
Ara només cal que el Govern en minoria 
d’ERC compleixi els acords adoptats. Si ho 
fa, el que ara tan sols són compromisos 
aprovats, en un futur proper, seran realitats 
i la gent del Masnou podrà gaudir dels seus 
resultats. 
Nosaltres estarem amatents!
Sobre aquests temes i molts altres relaci-
onats amb la nostra tasca política, podeu 
trobar-ne més informació a: 
http://www.iniciativa.cat/ca/masnou

que toleri passivament un munt d’injus-
tícies i misèries, però que alhora tingui la 
barra de protestar quan una solució els 
pot presentar realitats incòmodes al cos-
tat de casa.
Tant de bo ningú no hagués de recór-
rer mai a aquests CAS, però mentre les 
drogues esdevinguin una escapatòria 
senzilla, assequible i a vegades legal per 
evadir-se de les realitats que vivim, ens 
caldrà ser conseqüents i responsables 
amb l’atenció de les persones que hagin 
quedat atrapades en aquest cercle viciós, 
defugint paternalismes i estigmes.

Podeu trobar el comunicat sencer al nos-
tre web http://elmasnou.cup.cat/.

El 155 salda els impagaments de la Gene-

ralitat amb el Masnou (i el nostre alcalde 

no us ho voldrà explicar)

Així és. Els tres alts funcionaris de l’Estat (he 
dit bé: tres) que gestionen l’administració 
corrent de la Generalitat mentre dura el forat 
polític van per feina. I el resultat per al Mas-
nou és el següent:
Cobrats els impagaments de la Generalitat 
de 2014, 2015, 2016, 2017 i avançats els co-

braments de 2018: més d’un milió d’euros.

Igual ha passat amb la resta dels ajuntaments 
i proveïdors. I no només això, sinó que el sis-
tema de pagaments (farmàcies, bene/ciaris 
d’ajudes, etc.) s’ha agilitzat notablement. Tot 
al dia. 

La pregunta que caldria fer-se —atès que els 
recursos són els mateixos— és: quina gestió 
feien els polítics que governaven Catalunya? 
Cap. Pensar en ells mateixos i no en la gent, a 
qui es devien. Ja ho hem vist.

Pensions i demagògia

Masnou: 23.288 habitants. A/liats SS: 9.937. 
Pensions (contributives): 4.803. Pensió mit-
jana 1.032 euros. Aproximadament, per cada 

dos cotitzants hi ha un pensionista. I d’aquí a 
uns anys, hi haurà menys cotitzants per pen-
sionista, tal com està la nostra demogra/a.
Així, simpli/cant: O cotitzen més persones 
(creació ocupació), produïm (i guanyem) més 
i incrementem la demogra/a o s’apugen els 
impostos als dos cotitzants actuals per pagar 
més als pensionistes. O tot alhora. La resta és 
màgia —o sigui— demagògia.

I és preocupant, ja que és un problema de 
tots. Especialment dels que tenen 45 anys 
en endavant, ja que, pagant per a la nostra 
gent gran, no tenen garantida una cobertura 
similar a la seva jubilació.
Toca canviar coses, dins del Pacte de Toledo i 
fora de populismes que no condueixen a res.

Ambulatori Ocata. Salut mental. Alarma 

veïnal

La propera posada en marxa dels serveis de 
l’ICS ha generat alarma veïnal a Ocata, produ-
ïda per la inicial manca d’informació, així com 
per l’agitació infundada sobre aquest tema. 
Els nous serveis —competència de l’ICS—   
comprenen l’assistència de salut mental a 
menors i joves, així com l’atenció (dos matins 
per setmana) a persones en fase de desinto-
xicació de drogodependències, mitjançant la 
dispensació receptada de metadona.

L’assumpte només podem tractar-lo des de 
la solidaritat de qui més la necessita, sense 
estigmatitzar els afectats i les seves famílies 
i no des de l’agitació oportunista.
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Un important grup de veïns del sector 
d’Ocata s’han mobilitzat per reclamar la pri-
orització dels serveis de salut davant la im-
plantació de nous serveis, ja que una part 
dels que s’han estat exigint des de la creació 
del CAP Ocata-Teià encara no han arribat.

El malestar veïnal per la manca de serveis 
com pediatria o diagnosi per la imatge 
s’ha barrejat malintencionadament per 

determinada premsa amb la incorporació 
d’un servei d’atenció a les addiccions en 
què, per prescripció facultativa, es lliuraran 
substitutius als qui ho necessitin.

Pel nostre grup és inadmissible que, tot i la 
necessitat, aquest CAP no disposi de servei 
de pediatria o que en tot el Masnou no hi 
hagi un servei de diagnosi per la imatge, i 
exigim al Govern que treballi per aconse-
guir-los. 

La mateixa Generalitat reconeix que la rà-

tio adequada correspon a 1 pediatre per 

cada 800-900 nens. Al Masnou hi ha 3.469 
menors, i si sumem els 986 menors de Teià 
als quals el CAP Ocata presta també servei 
fan un total 4.455 menors de 15 anys, la 

qual cosa hauria de suposar gairebé 6 pedi-

atres. Segons la Guia de Salut 2017 editada 
per l’Ajuntament, al CAP del Masnou hi ha 
4 pediatres a temps parcial i el dia de ma-
jor coincidència —els dilluns— n’hi ha 3, i 
al CAP d’Ocata no n’hi ha cap. La diferència 
entre la necessitat i la realitat és de gairebé 
2 pediatres menys dels que correspon-

dria per ràtio.

Hem facilitat solucions al Govern d’ERC de 
com ho faríem nosaltres, perquè entenem 
que és possible si hi ha voluntat.

Nosaltres donem la benvinguda a qualse-
vol nou servei, ja que els polítics hem de 
garantir l’atenció sanitària de cobertu-

ra pública, integral i de qualitat a tota 
la ciutadania, mitjançant una adequada 

adaptació de l’oferta a les necessitats de 

la població.

Això no treu que exigim tant a ERC com a la 
Generalitat explicacions raonables i qualitat 
en la informació que faciliti el coneixement 

dels serveis que es volen prestar, els crite-

ris per a la seva implantació, la idoneïtat 

de l’espai i la seva ubicació, i la forma en 
què es duran a la pràctica.

Cal més transparència en la gestió d’ERC 
i menys prepotència. No podem admetre 
determinades actituds de menyspreu cap 
al que entenem que és una reclamació le-
gítima, i encara que puguem no compartir 
determinades visions, cal respectar-les i 
convèncer-les amb arguments i pedago-

gia. Allò que manca al Govern d’ERC.
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