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DOS ANYS SENSE URGÈNCIES
DOS ANYS D'"INFORMACIÓ MANIPULADA"
El passat 1 de juliol va fer dos anys que el
nostre municipi, així com Alella i Teià, va

Han passat dos anys i, com es diu
col·loquialment, el temps posa cadascú al

perdre les urgències 24 hores al CAP del

seu lloc. Dos anys més tard seguim sense

Masnou. El dia 30 de juny de 2020 saltava la

urgències i les declaracions institucionals
aprovades per unanimitat al Ple o les
reunions amb l'Institut Català de la Salut se
les ha endut el vent.

notícia del tancament i diverses persones a
títol individual, associacions veïnals i el nostre
grup mateix vam posar el crit al cel generant
un rebombori que va provocar que el
tancament no es pogués fer en silenci com
pretenia el govern municipal, que, més tard,
va reconèixer que coneixia els plans del
departament de Salut , malgrat no haver-ne
informat a la ciutadania ni a cap grup de
l’oposició.
Aquell 30 de juny de 2020 els grups de
WhatsApp del poble bullien i de cop va
començar a córrer una captura de whatsapp
on es podia llegir una persona que deia "Fem
Masnou està dient que demà 1 de juliol es
suprimeixen les úniques urgències que hi ha
al poble, les del CAP del Masnou. És cert?"
missatge que rebia resposta d'un contacte
guardat com a Jaume Oliveras on deia
"Espereu una mica, informació manipulada".
De cop vam començar a rebre atacs per les
xarxes amb missatges com "sou una mica
bocamolls", "sembla que algú s'ha precipitat"
o "me parece una vergüenza cómo se intenta
manipular al pueblo políticamente y a base
de bulos". Cal aclarir que aquest darrer
missatge no es referia al whatsapp del senyor
alcalde.

Ens queda la mobilització popular que,
encara dos anys més tard, es deixa veure
amb pancartes i cartells en alguns balcons
i finestres del poble.
Per part nostre hem fet costat a totes les
mobilitzacions i totes les declaracions
institucionals presentades al Ple. Hem
recollit signatures i assistit a totes les
reunions amb el Departament de Salut
exigint el retorn de les urgències. Hem
estat transparents, informant la ciutadania
de cadascuna de les novetats que teníem,
començant per la notícia del tancament i,
sobretot, no hem mentit ni manipulat la
ciutadania tractant de posar interessos
personals o polítics per damunt dels
interessos del nostre poble.
Així ho continuarem fent, no passem
pàgina, no donem per bo el tancament i
seguim reclamant, com el primer dia:

Prou retallades!
Volem Urgències 24h
al Masnou!
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El 26 d'octubre de 1972, encara en el
franquisme, l'Ajuntament del Masnou
privatitza l'aigua amb un contracte
de 30 anys amb l'empresa SOREA.

EL GOVERN D'ERC I EL PSC
PRORROGA TRES ANYS MÉS
EL CONTRACTE AMB SOREA

El mes de març de 2020 el govern presenta
aquesta calendarització del procés de
municipalització que acabaria el 25/10/2022:

L'any 1999, tres anys abans d'acabar el
contracte, el Ple municipal, amb els
vots a favor de CiU, PSC, PP i ERC,
prorroga el contracte 20 anys més, fins
al 26 d'octubre d'aquest 2022.
El mes de març de 2019 es constitueix
la comissió sobre municipalització
de la gestió de serveis municipals i des
de la primera reunió es planteja la
necessitat de treballar el final del
contracte de l'aigua.
Al febrer de 2020 Fem Masnou
presenta una moció per municipalitzar
l'aigua. No s'aprova degut als vots en
contra d'ERC i el PSC. Argumenten
que la moció és "innecessària" perquè
tot el que demana "ja s'està fent".

Després de més d'un any sense convocar
la comissió de municipalitzacions el
govern informa, per sorpresa i sense
marge de maniobra, que prorroga
unilateralment tres anys més el
contracte amb SOREA.
Els informes tècnics que justificarien la
pròrroga indiquen clarament que el
govern municipal no ha dut a terme
les tasques encarregades pel Ple
durant aquests tres anys i que ha
enganyat sistemàticament l'oposició.

El novembre de 2021 preguntem per escrit
al govern "com es troba el procés de
reversió del servei?" sense informar-nos
de cap contratemps:

Tots els governs municipals que han
tractat d'auditar SOREA han tingut
problemes, trobant-se amb un model
de gestió opac que amaga la falta
d'inversions a la xarxa pública, cosa
que repercuteix en un mal servei a
la ciutadania.
El govern municipal ha regalat la
gestió d'un servei essencial a una
empresa marcada per pràctiques
mafioses. Tota l' oposició hi hem
votat en contra.
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ELECCIONS

FEM MASNOU TORNARÀ A PRESENTAR-SE A
LES ELECCIONS MUNICIPALS
A ELECCIONS DE 2019 VAM OBTENIR 1.564 VOTS ESDEVENINT LA SEGONA FORÇA MÉS VOTADA.
L'assemblea de Fem Masnou ha decidit presentar de nou candidatura a les eleccions municipals del pròxim
2023. Des de Fem Masnou continuarem apostant per un projecte polític d'àmbit municipal, transformador i que
posi l'ètica política i la participació ciutadana al centre de l'acció política.

EMERGÈNCIA CLIMÀTICA

QUIN MODEL DE POBLE VOLEM PEL FUTUR?
EL GOVERN MUNICIPAL APOSTA PER UN MODEL DE POBLE BASAT EN EL CREIXEMENT
URBANÍSTIC COM SI ESTIGUÉSSIM ENCARA ALS ANYS NORANTA DEL SEGLE PASSAT.
Després de patir l'estiu més calorós d'ençà que es tenen dades, l'emergència climàtica truca a la porta com una
realitat present i inqüestionable que cada vegada ens afectarà més en el nostre dia a dia. En aquest context el
govern municipal continua apostant per un model caduc, això és especialment sagnant a la punta sud del
poble, amb dos projectes urbanístics, com els de l'actual càmping i el que afecta la zona de Can Targa, que van
en la direcció contrària d'allò que ens demana la comunitat científica si volem combatre l'emergència
climàtica.
Un model caduc i ideat per una classe política generalment entrada en anys i més
preocupada per garantir-se la jubilació institucional que no pas en fer polítiques
efectives que permetin dibuixar un futur d’esperança a trenta anys vista. No podem fer
altra cosa que situar aquesta qüestió al centre del debat, mobilitzant-nos en tots els
fronts, a la institució, sí, però també i sobretot al carrer, perquè, en definitiva, ens hi
juguem el futur dels nostres fills i filles.
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FEMINISMES

“Si busques resultats diferents, no facis sempre el mateix” – Albert Einstein

