
Moció de reprovació dels fets ocorreguts la tarda del 18 de novembre a Ca 
n’Humet

Quan es va traslladar el personal tècnic i administratiu que treballava a Ca n’Humet 
al nou edifici de Roger de Flor, es va cedir aquell espai a les entitats adscrites a 
cultura, joventut i infància que ja treballaven a Ca n’Humet  però sense un espai 
definit. 

Parlem d’entitats molt actives i diverses però amb un objectiu comú, que és 
promoure l’activitat sociocultural al poble, basada en la participació ciutadana. 

Per tal d’organitzar-se, aquestes entitats van decidir constituir-se en Federació 
d’entitats. Al mateix temps, tots érem conscient que calia fer un Reglament que 
regulés  el funcionament de Ca n’Humet. El reglament està fet i es important 
destacar que en la seva redacció  van participar les entitats implicades  i les 
regidories de joventut i cultura.

És normal que amb el canvi de govern municipal, l’alcalde i el seu equip necessiti 
un temps per valorar el que s’ha fet i fer les seves propostes.

El que ja no es normal és que desprès de sis mesos no tinguin una proposta clara 
sobre ca n’Humet, i si la tenen, encara pitjor, perquè no ho expliquen. Tampoc és 
normal que durant  tot  aquest  temps l’actual equip de govern no hagi  liderat 
trobades amb els seus antecessors  per informar-se del que s’havia fet.  I 
evidentment, ja fa temps que l’actual equip de govern  s’hauria d’haver  trobat 
amb les entitats de Ca n’Humet per saber per via directa de la situació actual, de 
les seves propostes i inquietuds i no esperar a que la demanda reiterada de les 
entitats es convertís finalment en una exigència.  

Reiteradament en aquest plenari hem preguntat sobre el plans de l’equip de 
govern respecte a Ca n’Humet i el silenci ha estat sempre la resposta. 

Reiteradament les entitats han reclamat una reunió per assabentar-se de les 
intencions del govern sobre ca n’Humet , sense trobar resposta.

Finalment, quan la situació es fa insostenible, les entitats exigeixen una trobada 
urgent amb la regidora responsable de l’equipament, la Sra. Judit Rolán,  el 
divendres 18 de novembre a les 20 hores, petició que aquesta refusa. En canvi, el 
que es produeix  la tarda del divendres és una intervenció policial per impedir l’ 



entrada dels joves a Ca n’Humet. Intervenció que la Sra. Rolán  justifica dient que 
no podia entrar ningú a Ca n’Humet  perquè era col·legi electoral. Un fet realment 
lamentable que per higiene democràtica no pot quedar sense resposta per part 
d’aquest plenari.

En atenció a les anteriors consideracions, el Ple de l’Ajuntament del Masnou:

1er. Manifesta el seu reconeixement i agraïment per la tasca desinteressada i 
generosa que porten a terme el jovent i les entitats que treballen a Ca n’Humet, 
impulsant projectes per a la infantesa i la joventut, al servei de la nostra comunitat.

2on. Lamenta profundament la intervenció, del tot injustificada, de la força policial 
que va tenir lloc la tarda del divendres 18 de novembre amb la finalitat d’impedir 
l’accés del jovent al recinte de Ca n’Humet. 
El Ple deplora aquella intervenció, que només pot ser qualificada 
d’antidemocràtica, i demana disculpes a les persones que es varen poder sentir 
pressionades o perjudicades per la mateixa.

3er. Insta a l’alcalde a què ordeni un informe exhaustiu i urgent sobre els motius i 
les circumstàncies de la intervenció policial referida al punt anterior i sobre les 
persones responsables de promoure-la i ordenar-la. Aquest informe ha de ser 
lliurat als grups municipals i a les entitats que treballen a Ca n’Humet abans  del 
28 de desembre.

4rt. Reprova l’actitud de  la regidora Judit Rolán, per la seva negativa a atendre les 
demandes reiterades del jovent i de les entitats que treballen a Ca n’Humet per 
esclarir el futur d’aquest equipament i per justificar amb arguments falsos la 
intervenció policial citada al punt 2.  Aquesta reprovació es farà extensiva a les 
persones que, d’acord a l’informe reclamat en el punt anterior, resultin 
responsables de la intervenció policial 

5è. Insta al govern municipal a fer públics els seus projectes i les seves intencions 
sobre el futur de Ca n’Humet, i atengui així d’una vegada les demandes reiterades 
que li han formulat amb aquesta finalitat els grups municipals i nombroses entitats 
i persones de la nostra vila.
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