
EL CAMPANAR 1 – Grup d´Opinió                 El Masnou 18/06/09  

Als Plens del nostre Consistori  sempre és el mateix. Davant qualsavol crítica al, 
minoritari, Govern Municipal ( PSC-PSOE i Iniciativa, nomes 10 de 21 regidors) feta 
des de Convergència i Unió es contesta amb un  “i vostès més quant manaven“ o bé “no 
varen fer res en 24 anys i ara ens trobem com ens trobem”…Però ni una  resposta 
justificactiva ni defensa raonada sobre la questió plantejada...res...i, a sobre, s´enfaden.  

Sembla, tanmateix, que el Masnou no existís abans del 2003. I ara passen per alt les 
desviacions pressupostàries del 30 % en la construcció de la nova plaça en el Mercat 
vell, els 260.000 € de quota anyal (durant 4 o 5 anys) per recuperar l´antic quarter de la 
Guàrdia Civil, quan s’hauria d´haver retornat gratuïtament, perquè el solar era 
inicialment municipal, els més de 800.000 € d´increment del projecte del Parc Vallmora 
(+50%) , encara sense data d´inici després d´haver-se adjudicat el 2007 per acabar les 
obres a la primavera del 2008, els endarreriments durant cinc anys i consegüents 
fracassos en les negocacions amb DOGI, la burla de convertir una nova plaça en 
oficines municipals a l´antic edifici de correus, la més que dubtosa cessió d´habitatges 
socials a l´ INCASOL, o la venda d´altres propietats públiques (que eren solars per a 
equipaments públics abans del 2003) per obtenir liquiditat, incloent-hi pisos i plaçes 
d´aparcament, que disminueix el patrimoni públic, l´increment innecessari de personal 
de tota mena, la devaluació dels sistemes de manteniment per manca de pressupost, 
l´increment exagerat de les taxes (escombraries)  i impostos  més importants (IBI) ... 
requalificacions urbanístiques de tota mena... i les que es preparen ..i un llarg etc. Ara 
resulta que són culpa dels 24 anys de perversos governs de CiU, per cert,  sempre amb 
majoria suficient... Home, no fotem, que ja som grandets, o no es recorden el socialistes 
que hi participaren al menys en dues legislatures.  

Aixi doncs, les poques inauguracions s´ han fet després de sis anys , (el paseig marítim, 
el nou CAP d´Ocata, el torrent d’Ase, els pisos socials de can Jordana, etc.) no seria 
honest reconèixer que els  ho van deixar ben encarrilat, finançat i a punt de caramel?  

I que precisament allò que s´han carregat dels de d’abans, com els primers projectes de 
Parc Vallmora i de DOGI, hagin aconseguit engegar-los a dida i que acabin com el 
rosari de l’Aurora?                                                                                 

P.S. dades obtingudes del Masnou Viu, òrgan de propaganda municipal.  
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