
El Círculo de Montcada i Reixac una candidatura diferent 

en la història de la democràcia del nostre poble, som la 

nova manera de fer política  

 

Una de les diferències de la nostra candidatura és la nostra procedència, som 

l'única formació en aquestes eleccions que no està constituïda com a formació 

política. Som persones al servei de les persones i no obeïm directrius de cap partit 

polític. 

 

El Cercle de Montcada i Reixac considerem la política com un complement a la vida dels 

ciutadans i ciutadanes i no com una professió. La nostra candidatura portadora de gran 

compromís social a través dels seus membres, està involucrada en diversos moviments socials, 

compta amb persones experimentades en diferents àmbits, aturats, autònoms, serveis socials i 

dependència entre d'altres. En el nostre programa hem recollit les diferents sensibilitats que 

preocupen al nostre poble i entenem que per a un veritable canvi hem d'equilibrar l'activitat 

institucional amb la lluita als carrers, que considerem essencial per a la defensa dels interessos 

de les classes populars. 

El Cercle de MiR Neix de la indignació de ciutadans i ciutadanes, sense passat polític previ, per 

la manera com s'ha fet política al nostre municipi. Neix amb la clara intenció de tornar al poble la 

veu, perquè els veïns i veïnes puguin opinar i decidir sobre els temes que els afecten, perquè 

puguin exigir els drets fonamentals que les velles polítiques els han arrabassat. 

El Cercle de MiR no és un partit polític, sinó una agrupació d'electors, és a dir, som un conjunt de 

ciutadans que ens hem associat temporalment per tal de concórrer a una determinada cita 

electoral: les eleccions municipals de 2015. Com no som un partit polític, no hem de seguir 

directrius de partit, no hem de donar compte a ningú que no siguin els propis ciutadans. 

Això és una diferència fonamental amb la resta de forces polítiques. 

Volem subratllar el fet que, per imperatiu legal i com a agrupació d'electors, hem hagut d'obtenir 

l'aval d'una part important de la ciutadania. En concret, per al cas de MiR, ha estat necessari 

obtenir 500 signatures amb els seus corresponents fotocòpies del DNI: nosaltres hem obtingut 

prop de 700. Aquests avals només ens serveixen per a les eleccions del 24 maig 2015; passats 

aquests comicis, si no obtenim representació municipal, desapareixerem com a opció 

política. Si obtenim representació, només podrem romandre al consistori durant una legislatura, 

és a dir, quatre anys. Haurem de ser avalats de nou per la ciutadania si volem continuar la nostra 

tasca política. 

Aquest suport ciutadà a una agrupació d'electors, que mai s'havia produït en MiR, dóna suport i 

avala la nostra candidatura, i demostra que la gent vol un canvi. Hauria estat molt més fàcil fer un 

partit polític per presentar-se a les municipals, només es necessiten tres persones i uns estatuts, 



i no es necessiten per tant avals, però hem preferit fer-ho així per conèixer la força de la nostra 

proposta. 

El Cercle de Mir és un moviment ciutadà que busca el canvi. Som una fórmula de democràcia 

transparent, participativa i directa, que impulsa la renovació de la democràcia i la posada 

en marxa de polítiques socials destinades a pal·liar l'emergència social que vivim. Els 

nostres compromisos es fonamenten en una política basada en l'ètica. Lluitarem 

aferrissadament contra la corrupció.  

El Cercle de MiR està format per ciutadans de MiR de totes les edats i tots els estrats socials. 

Som persones que volem treballar per a les persones. Tots nosaltres tenim feina, 

afortunadament donada la situació actual, i per tant no busquem una cadira a l'Ajuntament. Tots 

hem signat un compromís ètic molt restrictiu, que es detalla en el punt següent. 

Volem remarcar també que els costos de la campanya electoral, de moment sufragats per 

aportacions voluntàries, seran assumits finalment pels futurs càrrecs electes que 

poguéssim obtenir. Això també és un fet diferencial prou important respecte als altres 

partits. 

El nostre programa és una creació col·lectiva que ha comptat amb la veu dels i les ciutadanes de 

Montcada i Reixac. És també un programa flexible i obert. Entenem que la vida personal i social 

és dinàmica, i que per tant aquest programa ha de permetre canvis i transformacions. 

Per acabar, dir que esperem que aquest programa electoral satisfaci les demandes d'una àmplia 

majoria de ciutadans i ciutadanes de Montcada i Reixac, almenys aquesta ha estat la nostra 

intenció. Ens agradaria arribar a les institucions perquè només des d'allà es poden canviar les 

coses. Per això us demanem la vostra confiança en forma de vot al Cercle de MiR el proper 24 

maig 2015. 

JUNTS PODEM! 


