
Intervenció regidora Judit Rolán Romero al Plenari Municipal del 

Masnou del 19 de juliol de 2012 

Convilatans, companys i companyes regidors. 
 
No m’hagués imaginat mai haver de protagonitzar una intervenció com la que faré 
aquest vespre. El que us vull explicar en primera persona ho considero com un fracàs 
més, de la pràctica política del partit que representava.  
 
Quan jo vaig acceptar la invitació del nostre alcalde de formar part de la candidatura 
que la gent de Convergència i Unió de El Masnou  presentava per rebre la confiança 
dels masnovins i masnovines, ho vaig fer amb una gran motivació i il·lusió, conscients 
tots, de les meves limitacions i de la meva manca d’experiència política, però amb la 
força que em donava, el tenir la oportunitat de fer alguna cosa per la gent de la nostra 
comunitat. 
 
He crescut al Masnou, en mig de tots vosaltres, he rebut una herència del que significa 
ser filla d’aquesta població, comparteixo els mateixos anhels i esperances de cadascú 
de vosaltres sobre el futur de la vila i de les persones que hi viuen, i també, com no 
podria ser d’una altra manera, comparteixo les mateixes preocupacions i les incerteses 
que de manera molt especial ens toca viure en aquests moments.  
 
Per aquests motius, quan el poble del Masnou va atorgar la confiança a la llista de CIU, 
m’ho vaig prendre com un gran honor i a la vegada com una gran responsabilitat que 
no podia trair. Em podia equivocar, com segurament he fet en alguns temes, però em 
vaig prometre a mi mateixa que seria coherent i honesta amb els meus principis i amb 
el programa amb que varem rebre la vostra confiança. 
 
I ara sóc aquí davant vostre, per anunciar-vos, que si no vull trair aquesta confiança de 
la que em sento dipositària, que si vull mantenir la coherència amb les meves idees i 
principis i si vull mantenir-me fidel al programa de govern que us varem presentar, no 
he trobat cap altra opció, que deixar l’equip de govern i donar-me de baixa de militant 
de CDC. 
 
Per això el passat 17 de juny, desprès de mesos de reflexió i diàleg, vaig manifestar el 
desig d’abandonar el govern, el 19 de juny li vaig comunicar al Sr. Alcalde i al President 
de CDC El Masnou la decisió definitiva, com és lògic, ja que no podia ser d’una altre 
forma, en 20 de juny, hem van ser retirats tots els càrrecs i vaig ser destituïda.  
 
Us ven asseguro, que abans de prendre aquesta dolorosa  decisió ho he intentat tot. 
He avisat reiteradament sobre aquelles pràctiques que no considerava correctes, he 
intentat fer entendre als meus excompanys de govern i de formació política, que calia 
reorientar certes polítiques per tal de no desviar-nos del que havíem promès als 
nostres convilatans i convilatanes, però en cap moment les meves observacions han 
estat ateses, ben al contrari, cada cop més, he anat observant com la gent amb qui 



compartia projecte polític, s’anaven allunyant més i més dels projectes i de la il·lusió 
que va ser el nostre tret característic durant la campanya electoral. 
 
 
Em considero una persona disciplinada i respectuosa amb les decisions preses 
col·legialment per l’equip de govern i pel partit, encara que jo no hagués participat en 
les mateixes. Això m’ha obligat a defensar, davant de diversos col·lectius del poble, 
algunes decisions amb les que jo no hi estava d’acord i que considerava contràries al 
nostre programa i al bé del poble. En la majoria dels casos, després d’un acord en 
l’equip de govern, després d’haver assumit el meu deure de comunicar-ho als afectats i 
aplicar les directrius necessàries per portar a la pràctica aquests acords, m’he trobat, 
que davant la reacció dels afectats, l’alcalde em deixava sola, em desautoritzava i 
sense cap explicació, algú, prenia una altra decisió diferent a la acordada i l’alcalde 
callava. Aquesta manca de criteri polític i de sensibilitat social, les contínues 
interferències en les meves responsabilitats delegades, des de el començament de la 
legislatura, les diverses desautoritzacions i menyspreus que he patit i la incapacitat, la 
manca de voluntat d’adreçar el rumb i la manca de lideratge de convergència, han 
estat els motius que m’han fet prendre aquesta decisió. 
 
Potser molts de vosaltres pensareu que si estic en una formació política el que hauria 
de fer és callar i adaptar-me, ja em perdonareu, però crec que això no fa cap bé al 
prestigi de la política. Jo no he acceptat representar els interessos masnovins per 
mantenir una cadira en l’equip de govern i aparentar de càrrec. Per sort tinc una 
professió que m’agrada i tinc una feina que em permet fer front a les meves 
necessitats. Com ja us he dit, estic en política per servir al bé comú i fer una aportació 
a la millora de la qualitat de vida de la gent del Masnou. 
 
Altres de vosaltres direu perquè no renuncio a l’acta de regidora. Sobre això us vull 
només donar dos arguments: el primer, per dignitat i responsabilitat. Anar-me’n seria 
reconèixer que no es pot fer política des del respecte als compromisos adquirits amb el 
poble, i tampoc des de la coherència amb unes idees i valors personals. El meu 
compromís amb els masnovins i masnovines, era per una legislatura i el vull complir. El 
segon argument, és que des de l’oposició puc fer allò que sempre he volgut, portar a 
terme els compromisos electorals amb els que em vaig presentar. No renego del 
programa de CiU, continua sent el meu programa, vaig treballar molt en ell i crec que 
les propostes que es varen presentar són bones per El Masnou. El que no és bo, es, la 
manera de governar que s’ha portat a terme, i de la que jo fins a la meva sortida, em 
sento corresponsable, ni tampoc el gir que en alguns temes cabdals s’està fent.  
 
Donar aquest pas, no ha estat fàcil. Està implicant un greu preu per a mi, tant en el 
terreny polític, com en el personal. Els ideals sobre els que es fonamenta CDC són els 
meus: la voluntat de servei, l’amor a Catalunya, el respecte a la persona i les polítiques 
socials. Però dissortadament, massa sovint els interessos privatius van per davant dels 
col·lectius. Personalment he vist com s’escampaven sense cap mena de pudor atacs 
contra la meva persona  i versions totalment manipulades dels fets que ara us estic 
comentant. Fins hi tot, la nit abans del ple, la del 20 de juny, vaig rebre amenaces 
anònimes, i el pitjor de tot, no tan sols jo, sinó també la meva família. A hores d’ara 



desconec qui son els responsables, però, creieu que les persones que fan això poden 
defensar cap mena d’ideal? Aquest fanatisme sectari i malaltís on ens condueix? És 
una bona praxi política la destrucció a qualsevol preu del rival polític o d’una persona, 
com és el meu cas, que considera que ja no pot caminar més al costat dels que eren els 
seus companys de partit? Tots plegats hem de reflexionar sobre això per tornar a 
fonamentar la vida en comú sobre uns valors ètics consistents, basant-nos sempre en 
el respecte a les persones, perquè al cap i a la fi som companys i veïns.  
 
Aquestes amenaces, que com us he dit es varen portar a terme poc abans del darrer 
ple, em van produir una forta crisi d’ansietat que va requerir la presència dels serveis 
d’emergència i de la Policia Municipal, als qui aprofito per agrair el tracte exquisit que 
em varen dispensar. Aprofito ara també, per agrair totes les mostres de suport 
rebudes, tan dels companys i companyes amb qui ara comparteixo oposició, com de 
tantes persones anònimes, que al conèixer els fets s’han interessat i m’han animat a no 
defallir i a seguir endavant. És ben significativa la gran absència de trucades per part 
dels meus excompanys de CiU i del mateix alcalde, però el temps posa a cadascú en el 
seu lloc. 
 
Me’n vaig; el Sr. Alcalde deia al ple passat, que havia perdut la confiança en mi, i amb 

això no tinc res a dir, segurament es veritat, la situació era recíproca i aquella virtut de 

dir les coses tal com les sento  que hem va portar a acompanyar-lo en aquesta croada, 

es va tornar un suplici insostenible i de difícil digestió.  

Que l’EMUMM no era una prioritat per a aquest govern, ho sabíem tots. Un dels 

partits de la oposició, ja va dir en la seva intervenció en el ple de pressupostos que la 

dotació econòmica que reflectien el s pressupostos aprovats, era insuficient per a 

mantenir l’escola. Aquell dia, dotze de febrer, el govern no es va quedar sord, es que 

no volia escoltar. 

Es per això que abandono el meu partit, perquè entenc, que si s’ha m'ha de 

criminalitzar i responsabilitzar de dures decisions que el govern ha de prendre, també 

se m’hauria d’escoltar quan demano un replantejament. Me’n vaig perquè hem perdut 

el rumb, perquè ens manca un líder que amb coratge afronti els reptes als que dia a dia 

hem de fer front, me’n vaig perquè ja no crec en l’equip, me’n vaig perquè hem falten 

moltes respostes a preguntes amagades o desviades, me’n vaig perquè ja no hem 

trobo a gust.  

Entenc que els meus excompanys tinguin un altre punt de vista, compartit ara ja un 

mes per l’alcalde amb tothom, no vull entrar en discussions amb ells, simplement 

tenim visions diferents i ha arribat un punt en el que ens hem de separar políticament 

per a ser sincers amb nosaltres mateixos. Ens hem donat molt en aquests anys i això 

sempre ens quedarà.  Personalment, son molts els moments compartits i el temps 

sempre dona la reflexivitat necessària per afrontar situacions com aquesta.  



Ara comença una nova etapa per a mi, segurament gens fàcil, però que emprenc amb 
il·lusió i empenta. Posaré tots els meus esforços perquè l’equip de govern no es desviï 
ni un grau del programa que va presentar a les eleccions i que jo entenc que era un 
contracte amb la ciutadania fonamentat en la confiança mútua, la transparència i la 
honestedat. La meva força política serà insignificant, però intentaré en tot moment 
treballar amb els altres regidors i regidores que són a l’oposició, per arribar a acords 
que tinguin sempre com a objectiu, el be comú del Masnou i de les persones que 
l’habitem. 
 
Els moments que ens toca viure són molt difícils, són molts els perills que se’ns venen 
al damunt, com a municipi i com a país, per la qual cosa la col·laboració de tots és 
indispensable per, més enllà de personalismes i política de curta volada, disposar d’un 
pla d’acció pensant en el futur, sense oblidar el dia a dia i especialment les persones i 
col·lectius a qui més afecta la crisi. 
 
Moltes gràcies. 
 
 


