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SUGGERIMENTS I PREGUNTES ADREÇATS A L’EQUIP DE GOVERN 

Arbre monumental desaparegut 

Fins no fa gaire, al carrer de Josep Estrada amb Carme de Califòrnia hi havia un arbre esplèndid a la via pública 

que fa unes setmanes va aparèixer talat, tal i com li vaig avançar al Sr. Matas… Voldríem saber quin era el valor 

de l’espècie i si han pensat en reposar-la. 

Pressupostos Generalitat de Catalunya: Escoles bressol 

El plenari de desembre ja vam preguntar l’opinió del Sr. Alcalde respecte el projecte de pressupostos de la 

Generalitat de Catalunya per a l’any 2015 presentats pel Sr. Mas-Colell el passat 2 de desembre i especialment 

per la manca d’inversions que preveia pel nostre municipi. 

Ja vam denunciar que la inversió que preveu la Generalitat al Masnou és la mateixa quantitat que hi destinarà 

per a les escoles bressol de Catalunya: Zero. Ni un euro.  

I és precisament sobre les escoles bressol que volem saber que han fet. Sabem que molts ajuntaments han 

denunciat el deute que la Generalitat te amb les escoles bressol i volem saber si el nostre Ajuntament es troba 

entre aquests que han actuat. I li ben asseguro que m’agradaria que així fos, però molt ens temem que no. 

I he de dir que de CiU no m’estranya, donat que honestament sempre ha mostrat la seva oposició a aquest 

servei municipal mentre optava per potenciar el servei privat. Però i ERC? 

Aquesta ERC que mante el mutisme és la mateixa que va defensar al costat del PSC i d’ICV la creació de les 

escoles bressol? És la mateixa que va assentar les bases de la democratització d’aquest servei? No. No és la 

mateixa. En aquest moment ERC no és la defensora dels drets dels masnovins: ERC és la defensora dels seus 

interessos. 

Volen treballar per construir estructures d’estat… Quines? El sistema públic d’educació no és una estructura 

d’Estat? No ho son les escoles bressol?  

Senyor Oliveres vostè vol ser Alcalde i en canvi és còmplice del desmembrament del sistema municipal d’escoles 

bressol.  

És còmplice de l’ofegament dels serveis públics i, com ha quedat palès pels fets que es venen succeint 

darrerament amb el personal de l’Ajuntament, es còmplice de la pèrdua de drets socials que tant va costar 

adquirir el seu dia. 

Sr. Oliveras, on han deixat la E d’esquerra? 

 



 

20 anys del Mercat Municipal 

Ens hem assabentat per la premsa que el Mercat Municipal, el nostre mercat, ha fet 20 anys. Segons la web 

municipal hi havien diversos regidors de l’Ajuntament –tots del govern- i es va comptar amb la presència del 

Director General de Comerç de la Generalitat, Josep Maria Recasens i Soriano, que segurament devia ser una 

visita no prevista i passava per allà i es va apuntar de sobte… 

La manca de cultura democràtica del govern del Masnou es preocupant. Un event d’aquestes característiques 

mereixia la presència de tot el Consistori, però no hem estat convidats. 

Senyor Quim Fàbregas, aquest és un greu error polític i el faig responsable directament a vostè, com a 

responsable polític de l’espai i de la organització de l’event. 

I també a vostè, Sr. Alcalde, per saltar-se de nou una norma no escrita però molt important: la participació en 

els actes municipals de tots els representants de la ciutadania. 

A diferència de l’esplèndid acte del Palau de la Música per a la Gent Gran organitzant per la regidora 

Condeminas on si vam ser convidats amb tota la normalitat. 

Sr. Pares, vostè i jo hem tingut diferències però crec que sempre hem mantingut un respecte i una col·laboració 

per sobre d’aquestes. Es per això que em permeto donar-li un consell: Permeti que aquest govern tingui més de 

la seva complicitat, honestedat i transparència i menys joc brut, menys sectarisme i menys prepotència…. 

En poques paraules, Sr. Alcalde, que aquest govern sigui més Parès i menys Oliveras. 


