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0. QUÈ ES CÍRCULO DE MIR I PER QUÈ NEIX
El Círculo de MiR Agrupación de Electores és una candidatura a l'Ajuntament de MiR.
Neix des de la indignació d'un grup 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 retornar 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 l'han sostret.
El Círculo 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 amb la finalitat de concórrer a una
determinada cita electoral: les eleccions municipals de 2015. Com que no som un partit polític,
no hem de seguir directrius de partit, no hem de donar comptes 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 agrupació d’electors, hem hagut
d’obtenir l’aval d’una part important de la ciutadania per a poder presentar la nostra
candidatura. En concret, per al cas de MiR, ha estat necessari obtenir 500 signatures amb les
corresponents fotocòpies del DNI: nosaltres n’hem obtingut prop de 700. Aquests avals
només ens serveixen per a les properes eleccions municipals del 24 de maig de 2015; passats
aquests comicis, si no obtenim cap representació municipal, desapareixerem com a opció
política. Si l’obtenim, només podrem continuar al càrrec durant una legislatura, és a dir,
quatre anys. Haurem de ser avalats de nou per la ciutadania si volguéssim continuar la nostra
feina política.
Aquest suport ciutadà, que mai s’havia produït a MiR, recolza i avala la nostra candidatura, i
demostra que la gent vol un canvi. Hagués estat més senzill fer un partit polític per presentars’hi a les municipals, només es necessiten tres persones i uns estatuts, i no calen per tant avals,
però hem volgut fer-ho d’aquesta manera per conèixer la força de la nostra proposta.
El Círculo 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 hi vivim.
Els nostres compromisos es fonamenten en una política basada en l’ètica. Lluitarem
aferrissadament contra la corrupció.
El Círculo de MiR està format per montcadencs i montcadenques 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 al punt següent.
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Volem remarcar també que els costos de la campanya electoral, de moment sufragats per
aportacions voluntàries, seran assumits finalment pels futurs càrrecs electes que podríem
obtenir. Això també és un fet diferencial prou important amb la resta de partits.
Per a la creació i redacció d’aquest programa, els participants del Círculo de MiR s’han
adreçat a les diferents associacions i entitats dels barris de la ciutat per a recollir les seves
opinions, necessitats i propostes. Aquest programa és, per tant, una creació col·lectiva que ha
tingut en compte la veu dels ciutadans i 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 satisfaci les demandes d’una àmplia
majoria de ciutadans i ciutadanes de Montcada i Reixac, al menys aquesta ha estat la nostre
intenció. Ens agradaria arribar a les institucions, perquè només des d’aquestes es poden canviar
les coses. Per això us demanem la vostra confiança en forma de vot al Círculo de MiR el
proper 24 de maig de 2015.

JUNTS PODEM!!
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1. EL COMPROMÍS ÈTIC DEL CÍRCULO DE MiR
1.1.La necessitat del compromís ètic en política
Quan s’analitzen les estadístiques de valoració ciutadana sobre les diferents activitats de la
vida social, observem que la política i els polítics són percebuts com uns dels principals
problemes. Hi ha una evident separació entre política i ciutadania, i l’anàlisi sobre les causes
seria molt llarga per a desenvolupar-la en un programa polític, però la podríem resumir dient
que falta ètica en la política. Els nostres representants han oblidat que la política és l’art del bon
govern, i no pas ocupar càrrecs polítics, i menys encara aprofitar-los per al seu benefici o per al
benefici de certs interessos econòmics. En els últims anys hem estat testimonis de massa casos
de corrupció a tots els nivells que han produït un divorci entre representants i representats, un
trencament molt greu que pot conduir fins i tot a l’arribada al poder de partits amb caire no
democràtic.
Cal, per tant, recuperar la normalitat política, tornar a connectar el ciutadà amb els seus
representants en les institucions, i pensem que només hi ha un camí: a través de l’Ètica. L’ètica
entesa com la creació d’espais per a la llibertat, com a conjunt de normes i consensos que
regulen i jutgen els comportaments dels ciutadans en una societat. Aquestes normes, com la
honestedat i l’exemplaritat, han d’estar assumides i subscrites per tots els individus, i en
particular pels seus representants.
L’assumpció de normes ètiques es pot fer de facto o de forma explícita. El Círculo de MiR
aposta per la segona forma, i és per això que els seus integrants ens hem dotat d’un codi ètic
intern prenent com a referència el desenvolupat per Podemos, i al qual hem afegit algunes
clàusules encara més restrictives.
Aquest compromís ètic haurà de ser respectat i subscrit per qualsevol membre del Círculo, i
especialment per aquells que ocupin càrrecs electes, de lliure designació i gerencials, tant a
l’Ajuntament de Montcada i Reixac com en altres institucions on el Consistori tingui
participació financera i en els espais de pressa de decisions.
Les persones que ocupin càrrecs públics sotmeses a aquest codi d’ètica política es
comprometen també a impulsar els instruments i mecanismes legals necessaris perquè aquests
principis ètics esdevinguin en norma obligatòria per a tots i totes en l’administració municipal.
El Círculo de Montcada i Reixac neix com a eina per a la participació ciutadana en la política
municipal i per aconseguir el major grau de consens d’unitat popular. Aspirem a posar la
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política al servei de les persones. Promovem la participació democràtica directa de totes les
persones en els àmbits de la decisió política, així com en l’execució de les polítiques públiques.

1.2. Els compromisos ètics que adquirim
Tota persona integrant del Círculo de Montcada i Reixac signarà aquest codi ètic i per tant es
compromet a:
I.

Defensar l’aplicació de la Declaració Universal dels Drets Humans en els àmbits
social, polític i institucional de la nostra societat, avançant fins a la resolució pràctica
dels conflictes i en oposició a tot tipus de violència.

II.

Promoure la participació directa i igualitària de tota la ciutadania en els espais de
decisió i en els àmbits d’execució de les polítiques públiques, fomentant la
corresponsabilitat de tots i totes.

III.

Treballar vers la recuperació de la sobirania popular i democràtica.

IV.

Promoure la igualtat tant en la societat com dins del col·lectiu Círculo de MiR,
lluitant davant tota forma de racisme, de xenofòbia, de masclisme o d’exclusió per
identitat de gènere, orientació sexual o discriminació per origen geogràfic, cultural o
creença religiosa.

V.

Vetllar perquè la participació en el Círculo de MiR sigui sempre lliure, voluntària i
oberta a totes les persones que, independentment del seu estatus civil o social,
comparteixin la defensa del Drets Humans i el mètode democràtic de participació
ciutadana i directa.

VI.

Exigir i respectar que l’elecció de candidats i candidates que es presentin a les
eleccions municipals es facin mitjançant eleccions primàries obertes a tota la
ciutadania segons la forma que es va decidir en Assemblea el 10 de març de 2015: 1)
Cap de llista amb la possibilitat d´afegir un equip de govern format per tres persones
i b) Candidatures individuals a la resta de llocs només corregibles mitjançant criteris
de gènere. Es pot presentar qualsevol persona que hagi signat el codi ètic, s’hagi
inscrit a l’assemblea del Círculo de Montcada i participi activament en el temps i la
forma establerta, sigui major de edat i resident o no a Montcada i Reixac.

VII.

Rebutjar el transfuguisme i vetllar perquè cap càrrec electe pugui formar part del
Círculo de MiR si prèviament no ha estat escollit per exercir el càrrec en un procés
de primàries obertes de la forma establerta en Assemblea i participada per tota la
ciutadania.

VIII.

No arribar a cap acord previ ni posterior, amb cap força política, per tal
d´aconseguir l’Alcaldia. Tampoc es recolzarà la candidatura de cap adversari polític
sense fer una consulta prèvia a la ciutadania. No farem pactes estables de govern ni
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farem rebaixes al nostre programa per aconseguir regidories. Només pactarem
mesures puntuals amb altres forces polítiques si les seves propostes coincideixen
amb la nostra línia programàtica."
IX.

Exigir i respectar que qualsevol càrrec electe sigui només un representant obligat a
vincular les seves decisions al mètode obert i democràtic de participació al llarg de
seu mandat, així com a defensar allò que s’hagi establert en el programa polític
d’aquesta candidatura.

X.

Impedir que Círculo de MiR es financi mitjançant entitats bancàries i intentar que
tots el comptes que te l´Ajuntament estiguin a entitats que pertanyin a la banca ètica.
El Círculo MiR només es finançarà mitjançant aportacions voluntàries dels ciutadans

XI.

Construir Círculo de MiR com a plataforma per a garantir que la política deixi de ser
un espai al servei d’interessos privats, per la qual cosa tots els càrrecs electes i
càrrecs interns del Círculo de MiR que rebin una retribució pública hauran
d’acceptar:
a.

Una limitació salarial màxima de 3.000 € nets en cas d’ocupar l’alcaldia i 2.000
€ nets pels regidors a temps complet. Aquest sou serà incompatible amb cap
altre sou públic i inclourà dietes i qualsevol altre tipus d’emolument. El sou serà
proporcional en funció del temps dedicat a l’exercici de les seves funcions.

b.

La renúncia a qualsevol privilegi jurídic o material derivat de forma directa de
la condició de representant, i també a acollir-se a qualsevol figura d’aforament
judicial.

c.

El compromís de transparència i de rendició de comptes. Serà assumida la total
transparència dels seus ingressos per a qualsevol concepte i l’obligació de rendir
comptes públiques i assumir la gestió transparent del seu patrimoni. Hauran de
lliurar una relació de tots els seus ingressos, bens i rendiments patrimonials, així
com qualsevol dada que calgui per a detectar conflictes d’interessos, abans,
durant i desprès de finalitzar la seva funció pública.

d.

El compromís d’inhibir-se en la pressa de decisions i d’abstenir-se d’optar a
càrrecs electes amb l’objectiu de representar interessos personals, econòmics o
polítics aliens a aquells que correspongui en cada cas al càrrec electe en qüestió.

e.

El compromís de renúncia a càrrec públic, intern de partit o a qualsevol
candidatura en cas de ser imputat, processat o condemnat per faltes o delictes
relacionats amb la corrupció, prevaricació,, tràfic d’influències, enriquiment
injust amb recursos públics o privats, suborn, malversació i apropiació de fons
públics, bé sigui per interès propi o per afavorir a terceres persones. Així com
també en casos d’acusació judicial per delictes de racisme, xenofòbia, violència
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de gènere, homofòbia i altres delictes en contra dels Drets Humans o els drets
de les persones treballadores.
f.

Evitar la contractació pública amb empreses en les quals el membre del Círculo
de MiR o els seus familiars puguin tenir cap tipus d’interès econòmic.

XII.

A més, totes les persones amb càrrecs assignats pel Círculo de MiR o a qualsevol
òrgan de les Administracions Públiques hauran d’acceptar:
a.

Ser transparents en la seva gestió, publicant de forma detallada totes les dades
referents a ingressos i despeses. Per a una major transparència, es publicaran les
seves agendes per fer visible amb qui es reuneixen i els temes que tracten. Es
farà públic també els ordres del dia i les actes de les reunions.

b.

Posar un màxim a les donacions privades, especialment aquelles que puguin
coartar la independència política de la candidatura. Totes les donacions a la
nostra agrupació es faran públiques dins de la nostra comptabilitat, que també és
pública. Ens acollirem als límits previstos dins la llei, pel que fa a les quanties.

c.

Apostar clarament per una limitació de la despesa de les campanyes electorals.
Les subvencions en cap cas aniran destinades a les campanyes; aquests diners es
repercutiran en altres conceptes de més necessitat.

d.

Renunciar a regals o privilegis que derivin d’ocupar un càrrec públic.

e.

No percebre cap sou o remuneració addicional, sigui quina sigui la seva
denominació, per pertinença als Consells d’Administració de cap ens o
organisme públic que es derivi de l’exercici de les seves funcions públiques.

f.

Renunciar a qualsevol pla o fons de pensió que l’Administració Pública
respectiva pogués haver contractat al marge del que tinguin per dret els
treballadors públics. No haurà més drets en matèria de jubilació amb càrrec als
fons públics que aquells establerts a la Seguretat Social, en Classes Passives de
l’Estat o aquells que l’Administració Pública tingui contractats per als empleats
públics.

g.

No realitzar despeses innecessàries dels fons públics, moderar els costos de
transport i allotjament, ajustant-se a les dietes establertes per al personal
funcionari o, en el cas d’empreses públiques i organismes assimilats, les
consignades al Conveni Col·lectiu.

h.

No percebre cap remuneració ni abonament per cessament una vegada
finalitzada la seva designació en el càrrec. Aquells que amb anterioritat al càrrec
fossin titulars d’una ocupació pública podran retornar a la seva feina o amb una
altra equivalent en termes de salari, dedicació, àrea d’activitat i localitat, havent
d’incorporar-se en els termes previstos per a la pressa de possessió en els
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processos de provisió de llocs de treball. Aquells que no fossin titulars d’una
ocupació pública, cobraran la prestació per atur que correspongui.
i.

Les persones titulars d’alts càrrecs renunciaran a l’assignació de vehicle oficial
de caràcter permanent, llevat del cas que els cossos de seguretat de l’Estat ho
recomanin expressament per raons de protecció personal. A qualsevol altra cas,
l’ús de vehicles oficials només es podrà fer servir quan sigui imprescindible per
al servei públic, en la forma i condicions similars a la resta del personal i en cap
cas es faran servir per a desplaçament al domicili propi o familiar o altres usos
no vinculats amb allò estrictament necessari per a l’exercici de les funcions
públiques. En tot allò que sigui possible, donaran exemple amb l’ús de mitjans
de transport col·lectiu o altres mitjans de transport respectuosos amb el medi
ambient.

j.

No percebre cap cobrament en espècie i particularment la percepció d’ajuts al
lloguer quan aquests tinguin residència continuada –bé per lloguer bé per
compra– en la localitat o als voltants de la qual es trobi la seu en la qual
exerceixin les seves funcions públiques. En cas de no tenir residència a la
localitat del centre de treball, i hagués de percebre els ajuts, la quantitat
percebuda haurà de ser justificada i l’habitatge ser digne i adequat a les
necessitats de la seva família.

k.

Respectar el dret d’abstenció previst en la legislació vigent. En temes sensibles
a la consciència personal, donem als representants electes de la nostra agrupació
la llibertat d’abstenir-se, sense necessitat de seguir la disciplina de vot.

l.

Procurar la participació del personal en el desenvolupament de la seva missió, el
seu empoderament i la millora de l’organització pública al seu càrrec, fomentant
l’assumpció de responsabilitats i proporcionant reconeixement públic al
personal al seu càrrec pel bon desenvolupament de les seves funcions. Es
comprometen a avaluar de forma objectiva la feina del personal al seu càrrec, a
combatre qualsevol forma de discriminació i a perseguir l’assetjament laboral.
Promouran la millora del clima laboral, la prevenció de riscos laborals en el seu
àmbit, la millora de les condicions de treball i el respecte mediambiental.
Promouran també la cultura de la millora de la gestió pública orientada a la
ciutadania, fixaran la missió de l’organització al seu càrrec d’acord amb els
plans i programes previstos i difondran els valors ètics i democràtics per
aconseguir els objectius, perseguint amb fermesa qualsevol signe o indici de
corrupció. Periòdicament es sotmetran a avaluacions de gestió i lideratge.
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m. Crear i facilitar en les àrees de treball que tinguin sota la seva responsabilitat un
clima i una cultura administrativa de transparència, rendició de comptes i portes
obertes a la ciutadania, rebutjant comportament autoritaris i no democràtics.
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2. LES BONES PRÀCTIQUES EN POLÍTICA
Ens trobem en un moment en què la classe política ha perdut gairebé tota la credibilitat. La
distància entre polítics i ciutadans és cada vegada més gran degut en gran part a les males
pràctiques que han portat a terme els nostres dirigents. A hores d’ara existeixen més de 1.900
polítics imputats a l’Estat espanyol amb, al menys, 170 condemnats. Des del Círculo de MiR
posarem en marxa una bateria de mesures amb què pretenem recuperar aquesta credibilitat
perduda i apropar la política municipal a la ciutadania. Aquestes mesures es detallen a
continuació.

2.1.Absència de Pactes de Govern sense consulta ciutadana
La nostra agrupació no arribarà a cap acord previ ni posterior, amb cap força política, per
aconseguir l’Alcaldia. Tampoc no recolzarà la candidatura de cap adversari polític sense fer una
consulta prèvia a la ciutadania. No farem pactes estables de govern ni farem rebaixes al nostre
programa per aconseguir regidories. Només pactarem mesures puntuals amb altres forces
polítiques si les seves propostes coincideixen amb la nostra línia programàtica.

2.2.Tolerància Zero amb la corrupció
El Círculo de Montcada i Reixac lluitarà de manera aferrissada contra la corrupció. Les
persones de la nostra llista electoral que ocupin càrrecs públics hauran de signar prèviament un
compromís ètic de transparència i honestedat envers la ciutadania de Montcada. A més, si fos el
cas, aplicarem durs correctius per tot aquell que infringeixi la llei, motiu que serà més que
suficient per expulsar-lo del nostre grup i demanar la renuncia al seu càrrec.
Treballarem específicament perquè aquests principis ètics esdevinguin en norma obligatòria
per a tots en l’Administració Municipal, i denunciarem públicament qualsevol cas de corrupció
que pogués donar-s’hi en altres formacions polítiques. No pot ser que la defensa de l’actual
Alcaldessa, imputada per un delicte de corrupció política, estigui pagada un 50% per la
Diputació i l’altre 50% per l’Ajuntament de Montcada, és a dir, està pagada amb diners públics.

2.3.Transparència i Participació en els Plens Municipals
La transparència és un eix fonamental per a nosaltres, tant a nivell de fer polítiques com a
nivell pressupostari. Totes les accions de govern seran transparents i públiques i totes les
despeses i inversions, fins i tot les de menys quantia, es publicaran a la web de l’Ajuntament en
un format editable i fàcil d’entendre.
Els veïns i veïnes podran participar en el torn de Precs i Preguntes en els Plens Municipals
per sol·licitar resposta a qualsevol dubte encara que no estigui a l’ordre del dia. Tant
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l’Alcalde/sa com els regidors, siguin del govern o de l’oposició, estaran obligats a respondre de
forma verbal, bé al mateix ple bé al ple següent.
Com ja es fa a altres municipis, farem que els Plens puguin ser seguits a través d’Internet,
perquè el ciutadà que no pugui assistir valori tot allò que succeeixi. De tota manera, és la nostra
intenció que els horaris dels Plens siguin apropiats perquè la major part dels veïns i veïnes
puguin ser-hi de forma presencial, organitzant-los en locals apropiats segons l’aforament
previst.

2.4.Foment de la Participació Ciutadana i del control ciutadà de la gestió
pública
És el nostre compromís la promoció d’una cultura de corresponsabilitat, enfortint els espais
de comunicació entre el Govern Local i la ciutadania, augmentant d’aquesta manera l’eficàcia,
la transparència i l’eficiència de les polítiques públiques. Per augmentar aquesta participació, es
faran consultes prèvies als ciutadans, es permetran al·legacions i es sotmetran a votació les
decisions polítiques més importants. També s’engegaran processos i consultes vinculants per tal
que el veïns i veïnes formin part del procés de presa de decisions i de la gestió política.
Tots els pobles i societats tenen dret a decidir sobre qualsevol actuació governamental que
pugui incidir sobre la seva integritat cultural, social i econòmica. És per això que sotmetrem a
consulta prèvia dels veïns, veïnes i agents socials tot aquell projecte municipal que sigui
significatiu i d’interès pel municipi, proposat per les forces polítiques o per la ciutadania, el qual
serà acompanyat d’un estudi de viabilitat econòmica i d’un pla de comunicació adient.
A més, volem avançar cap a una democràcia més madura i ens proposem buscar les eines
que permetin la participació i el control ciutadà sobre la gestió política, per això contribuirem a
la creació d’un Observatori Ciutadà Municipal al nostre municipi, controlat externament pels
propis ciutadans, de manera que ens comprometem a respondre qualsevol pregunta i a
considerar qualsevol proposta, iniciativa o necessitat que ens arribi a través d’aquest
observatori, així com establir mecanismes per a que la ciutadania pugui controlar que es
compleixen els compromisos polítics adquirits i per tal que la ciutadania pugui qüestionar les
decisions polítiques. La plataforma Montcada Transparència, a la qual donem tot el nostre
suport, ja hi estan treballant en aquest tema.

2.5.L’Alcaldia al servei de la Ciutadania
L’Alcalde o l’Alcaldessa tindrà un horari específic setmanal i presencial d’atenció al ciutadà,
amb la finalitat que aquest pugui exposar, presentar, demanar o exigir qualsevol qüestió que
consideri d’interès.
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3. POLÍTIQUES ECONÒMIQUES
La gestió local amb sentit comú feta per i per al ciutadà afegeix beneficis intrínsecs per
l’erari públic local per estalvi dels costos innecessaris, alhora que mostra també com un bon
equip gestor pot millorar de forma substancial la prestació de serveis públics des d’un
Ajuntament. Cal dir que les Administracions Locals gestionen el 15% de la despesa pública i
són el primer punt d’atenció ciutadana per a resoldre el dia a dia del nostre entorn. És clara la
necessitat d’una reforma de l’Administració Local, i aquesta ha d’incloure al menys els aspectes
mencionats a continuació.

3.1.L’Economia del Bé Comú
El Círculo de MiR aposta per l’Economia del Bé Comú. Es tracta d’una forma alternativa de
sistema de mercat, promoguda per Christian Felber, en la qual les coordenades clàssiques dels
motius i objectius de les empreses privades són canviades de la recerca exclusiva del lucre a la
recerca de la concurrència del benestar de tota la ciutadania i la cooperació del sistemes socials,
institucions i mitjans socioeconòmics. Les empreses han d’estar guiades preferentment per
principis com la confiança, la honestedat, la responsabilitat, la cooperació, la solidaritat, la
generositat. la compassió i el respecte pel medi ambient, entre d’altres, i no exclusivament per la
recerca del lucre.
Apostem per aconseguir que des del conjunt de les Administracions Públiques, i en
particular des de l’Administració Local, es doni suport legal i econòmic a empreses que facin
seus aquests principis. Creiem que el desenvolupament sostenible es fonamenta en la
confluència dels interessos del sector empresarial, la ciutadania i el sector públic, i això passa
per tenir objectius compartits com són, per exemple, els drets humans.

3.2.L’Auditoria dels Comptes Municipals
El nostre grup realitzarà, al principi de la Legislatura, una auditoria externa que comprovi la
imparcialitat i veracitat dels comptes municipals, inclosos també els de les Societats Municipals.
El resultat d’aquesta auditoria es farà públic.
Creiem que a hores d’ara les administracions públiques són opaques i es caracteritzen per
dificultar una participació real en les decisions que els polítics prenen, més enllà del vot cada
quatre anys. És per això que volem dedicar tots els esforços possibles a fomentar la
transparència i la participació ciutadana. En aquest últim aspecte, considerem que els
pressupostos han d’estar participats per la ciutadania; els veïns han de poder decidir també en
què es destinen els recursos públics.
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Per tal de portar a terme la idea anterior, dirigirem un procés informatiu adreçat als sectors
més actius de la ciutadania, a associacions i col·lectius, amb la finalitat d’anar implicant
successivament a totes les capes de la població. Impulsarem trobades i jornades en les quals els
veïns vegin el funcionament del pressupost participatiu, i pugui conèixer també com funciona
aquesta experiència en altres municipis. També creiem necessari recollir totes les propostes
ciutadanes, les quals seran sotmeses a informes de viabilitat econòmica pels funcionaris de
l’Ajuntament, sense cap cost a la ciutadania.
Un altre aspecte important pel que fa als comptes municipals és el compromís per part de la
nostra agrupació de crear la figura del Gestor Local. Pensem que un Consistori requereix una
gestió independent de les sigles polítiques. Tot i que estem d’acord en la representació ciutadana
en forma d’alcaldes i regidors, creiem que els comptes públics, l’execució dels acords i el
control del personal contractat en els ajuntaments requereix la figura d’un gestor, que és un
professional de la gerència, i no pas d’un polític, que és el que succeeix a la majoria
d’ajuntaments, polítics que segueixen les directrius dels òrgans provincials dels seus partits, i no
satisfan moltes vegades les necessitats dels ciutadans que els han votat.
Com veiem, les nostres propostes giren al voltant del concepte de participació ciutadana. Per
a fomentar-la, enfortirem totes les organitzacions de la societat civil, promovent una cultura de
corresponsabilitat. Impulsarem i orientarem les accions de participació ciutadana cap a la
millora de l’eficàcia, i també de l’eficiència, de les polítiques públiques. També volem millorar i
dinamitzar els canals i els espais d’informació i opinió de la ciutadania, promovent una resposta
de qualitat i adient per part dels diferents òrgans de l’Administració de l’Estat.

3.3.La reducció de retribucions en el Consistori
Trobem indecent, en el context de crisis que travessem actualment, que els sous dels nostres
representants siguin tan alts. Es per això que les persones que surtin escollides de la nostra
candidatura veuran reduït considerablement els seus ingressos. També instarem a la resta de
forces polítiques a ajustar-se el sou a aquells que cobraran els nostres càrrecs electes.
Ens comprometem a:


L´alcalde o alcaldessa cobrarà un únic sou (que serà incompatible amb qualsevol
altre sou públic) que en cap cas superarà els 3.000€ mensuals nets per 14 pagues.
Això representa una reducció del 35% de l’actual sou municipal de l’alcaldessa
segons les dades proporcionades per l’Ajuntament.



Els regidors a temps complert cobraran un únic sou (que serà incompatible amb
qualsevol altre sou públic) que en cap cas superarà els 2.000€ mensuals nets per 14
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pagues. Els regidors que no estiguin a temps complert veuran reduït aquest sou
proporcionalment a la quantitat d’hores que hi dediquin.

3.4.El comerç de proximitat i la recuperació del Mercat Municipal
El comerç de proximitat és un eix vertebrador i de cohesió de pobles i ciutats. Tot plegat, el
comerç de proximitat ajuda a fomentar i potenciar les relaciones socials entre els ciutadans. Cal
realitzar una aposta formal i decidida pels petits comerciants, mitjançant subvencions i
desenvolupament d’activitats conjuntes de promoció i fidelització del comerç minorista. Tot
això amb l’objectiu de fomentar el consum i de potenciar el coneixement de l’activitat comercial
existent a la localitat, a través de fires, esdeveniments comercials i campanyes promocionals.
Per altre cantó, la recuperació del Mercat Municipal és un objectiu cabdal de la nostra
formació. Es tracta de recuperar-lo i ampliar-lo, construint o adequant més places per
aparcament de vehicles, per fer en aquesta zona un recinte de comerç més gran, potenciant
d’aquesta manera el consum.
La nostra agrupació apostarà per la realització d’activitats educatives i campanyes de
conscienciació amb les escoles/instituts/AMPAS del municipi, afavorint l’associacionisme i
fidelització entre comerç i ciutadania. En aquest sentit, pot ser molt positiu recolzar
econòmicament des del Consistori promocions de descomptes a estudiants, aturats famílies
nombroses i, en general, persones amb dificultats econòmiques, en els comerços de la zona,
potenciant la visibilitat del petit i mitjà comerç amb el consum i l’economia municipal.

3.5.La reactivació del Mercat del dimecres
Davant la preocupant baixada del nombre de parades en el Mercat del dimecres a Montcada
Centre, ens comprometem a reactivar-lo revisant la taxa municipal que han de pagar els
paradistes, realitzant una ordenació física en funció del gènere de cada parada, oferint noves
adjudicacions i mantenint converses amb les Associacions de Venedors Ambulants existents a
la nostra comarca.
El nostre grup està convençut de la importància comercial dels mercats ambulants en els
pobles i ciutats, donat que contribueixen molt favorablement a la diversificació de l’oferta
comercial, incrementant-la alhora. A més, és un servei altament demanat pels veïnes i veïnes, i
ajuden a l’activació del comerç fix local.

3.6.El suport a les pimes i als autònoms
L’atur és un dels principals problemes de la nostra societat. Les xifres de destrucció massiva
de llocs de treball i de tancament d’empreses ha estat de tal magnitud que ens fa preguntar si
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han estat bones les mesures preses fins ara per a fomentar l’ocupació i evitar el tancament de les
empreses. És clar que no han estat encertades, més aviat encara han empitjorat la situació.
Des del nostre grup, pensem que la situació mai no es resoldrà si no es treballa en la
potenciació d’un model productiu i econòmic que aposti pel bé comú, creant i regulant eines i
un procediment administratiu local perquè tota activitat econòmica contribueixi a la dignitat,
solidaritat, sostenibilitat i equitat social de la ciutadania. S’ha d’impulsar una ocupació justa i
sostenible, amb llocs de treball que recuperin sectors tradicionals com ara l’agricultura
ecològica, i donant suport també al petit comerç, al comerç de proximitat i a les empreses
artesanes.
La nostra formació es compromet a finançar directament, durant al menys un any, les
contractacions per part de pimes i d’autònoms de treballadors aturats. També volem
implementar cursos de formació per a aturats del nostre municipi i oferir un servei
d’intermediació laboral gratuït entre treballadors aturats i empreses de menys de 250
treballadors que estiguin al corrent de pagament en la Seguretat Social, per tal que aquestes
realitzin una contractació de, com a mínim, 20 hores en contractes d’un o més anys.
També, la nostra agrupació apostarà per l’elaboració d’informes tècnics sobre la viabilitat i
interès per al desenvolupament econòmic municipal de noves iniciatives empresarials, i ens
comprometem a donar assistència tècnica als emprenedors, amb estudis de mercat si cal.
Ajudarem particularment les noves empreses que fomentin la contractació en el municipi, amb
subvencions i reducció d’impostos municipals.
Per acabar volem reactivar els nostres polígons industrials, incentivant empreses foranies per
a què s’instal·lin al municipi.

3.7.La reducció d’impostos a empreses ecosostenibles
Les Administracions Locals poden també contribuir en la lluita pel canvi climàtic. En aquest
sentit, la nostra agrupació es compromet a reduir impostos municipals a les empreses del nostre
municipi que apostin per les noves tecnologies i adquireixin compromisos mediambientals
ferms.
Apostem per a la municipalització dels serveis bàsics, com ara la gestió dels residus o la
dependència. Pensem que surt més a compte econòmicament la gestió municipal que
l’externalització.
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3.8.Remunicipalització dels serveis públics de l’Ajuntament
Des del Círculo de Montcada tenim clar que les externalitzacions de serveis fonamentals
perjudiquen als usuaris d´aquests serveis. Qualsevol empresa privada vol, com mana l’economia
de mercat, treure un benefici econòmic pels serveis que presta. Per treure aquest benefici només
poden fer-ho bé retallant en qualitat bé retallant en les condicions del seus treballadors.
Amb el pas dels anys i després de múltiples privatitzacions, els serveis públics oferts per
l'Ajuntament a través d'empreses privades es deterioren a passos de gegant. Nombrosos punts
dels plecs de condicions s'incompleixen de manera reiterada, mentre les condicions laborals de
treballadors i treballadores es deterioren constantment davant la passivitat de l'Ajuntament, que
hauria de promoure i garantir el treball digne i uns serveis públics de qualitat.
Considerem que els serveis públics de l'Ajuntament han de ser gestionats directament per
l'administració local, per mitjà d'empreses públiques o facilitant la creació de cooperatives de
treballadors quan sigui factible.
Proposem que a mida que finalitzin els contractes vigents, s'estudiï la possibilitat de
remunicipalitzar els serveis, garantint els llocs de treball i les condicions laborals de les actuals
plantilles i millorant-les si és possible, creant un espai de participació ciutadana amb
associacions veïnals, treballadors i col·lectius socials , entre d'altres, per aconseguir uns serveis
públics de qualitat i aconseguir optimitzar recursos i una total transparència en la gestió.
Amb els vigents serveis públics externalitzats, considerem urgent realitzar una auditoria dels
últims anys i extremar la inspecció i control per garantir el compliment dels plecs de condicions,
aplicant els apartats de penalitats i de rescissió de contracte a les empreses que no compleixin.
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4. POLÍTIQUES SOCIALS
Els problemes socials són situacions que impedeixen el desenvolupament i el progrés d’una
comunitat o d’una part d’aquesta. Amb la crisi que ha afectat l’economia dels últims anys, hem
vist com les partides dedicades a les polítiques socials han estat retallades pels nostres
governants, fent que una part molt important de la població tingui veritables problemes per tenir
una vida digna. Però pel fet de ser els problemes socials qüestions públiques, l’Estat, a
qualsevol nivell administratiu, té la responsabilitat i l’obligació de donar solucions a aquests
problemes mitjançant les accions de govern, d’una manera ràpida i eficaç.
Entenem que el nostre país s’ha construït sobre les bases d’un estat del benestar i sota la
premissa de que el govern d´un país ha de vetllar pel correcte desenvolupament de l’individu
com a persona. Es per tot això que volem defensar i potenciar aquestes premisses al nostre
municipi, fent-les efectives fins al màxim exponent. Hem de ser capaços d’entendre que les
polítiques socials han de promoure una major qualitat de vida pels ciutadans més desafavorits,
ajudant totes aquelles persones que ho necessitin, persones que s’han vist afectades mica en
mica per polítiques que en molts casos ni tan sols han satisfet les necessitats més bàsiques.
S’ha de portar a terme una política per al ciutadà, que vetlli pels seus interessos i satisfaci les
seves carències. Aquestes necessitats han estat oblidades, i els ciutadans que les pateixen
marginats, tot per satisfer interessos purament mercantilistes i econòmics de determinades
forces polítiques que han treballat més aviat per a certs grups de pressió, i que han fet que
l’obligació que té l’Administració Local, com a ens més proper al ciutadà per satisfer les
necessitats dels seus ciutadans quedi en un no res.

4.1.Un canvi en la perspectiva general d’actuació
Les polítiques socials que fins ara s’han portat a terme a Montcada i Reixac han tingut un
caire completament estàtic, on només s’establien cada quatre anys els objectius de canvi que es
pretenia assolir, coincidint amb els períodes electorals. Tot això ha fet que les mesures que
s’acabaven portant a terme estiguessin fonamentades en l’interès del propi partit polític, i no en
el de la ciutadania; unes mesures adreçades a aconseguir una bona imatge del partit, i que se
n’oblidava de les necessitats més bàsiques dels individus. Aquestes propostes espúries han
acabat per agreujar encara més els problemes dels ciutadans, perquè no han donat resposta a les
necessitats reals i de cada dia. És aquesta una vella forma de fer política; una política estàtica i a
curt termini, feta per rèdit electoralista i no per a satisfer els col·lectius desfavorits, una política
que ens comprometem a fer desaparèixer.
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Nosaltres apostem per una política dinàmica, flexible, que s’adapti a les necessitats canviants
dels individus, capaç de detectar noves problemàtiques i que sigui conscient de les noves
realitats, dels nous moviments socials i de les noves demandes ciutadanes.
La nostra Agrupació d’Electors es compromet a visitar tots els indrets del municipi i a fer
pinya amb tots els moviments socials i veïnals, molts dels quals han aparegut en aquests anys
per fer front a la situació crítica que s’hi viu. La política es fa al carrer, escoltant i parlant amb la
gent i els actors socials, per donar solucions reals als problemes actuals i també per conèixer de
primera mà els nous que se’n puguin presentar, per tal d’aturar-los en primera instància i no
deixar que degenerin en situacions més crítiques.

4.2.Una nova figura: el Defensor/a del Municipi
Ens comprometem a crear la figura del Defensor/a del Municipi, la tasca del qual serà la
protecció i defensa dels drets constitucionals de tots els veïns davant del conjunt de les
administracions. S’encarregarà de recuperar els serveis bàsics que la ciutadania ha anat perdent,
com són les Urgències Nocturnes, de lluitar pel soterrament de la línia de Portbou, d’atendre
tota la problemàtica associada amb les urbanitzacions il·legals que tenim al municipi,
d’aconseguir la construcció del nou institut Montserrat Miró i, en definitiva, de realitzar totes
aquelles accions que requereixin l’aprovació d’altres administracions diferents de la local.
Atendrà totes les queixes de les persones i entitats que es trobin desemparades davant l’actuació
o la manca d’actuació de les administracions públiques.
El Defensor del Municipi serà un referent del nostre poble davant de la manca de suport i
recursos tant de la Generalitat com de l’Administració Central. Col·laborarà de forma directa
elaborant propostes conjuntes amb totes les plataformes reivindicatives socials. Actuarà amb
imparcialitat i independència, i serà una figura escollida amb el màxim consens possible.

4.3.El dret a l’alimentació i als subministraments domèstics bàsics
L’objectiu primer de la tasca política és aconseguir el benestar dels ciutadans. És per això,
que no es pot admetre que per raons econòmiques les famílies del nostre municipi no puguin
alimentar-se de forma adient, o que estiguin sotmeses a talls del subministrament elèctric o de
l’aigua. En allò que sigui possible, ens comprometem a pal·liar aquestes situacions d’abandó
que per desgràcia són cada vegada més freqüents, fruit de velles polítiques que han afavorit als
de sempre. Treballarem conjuntament amb les associacions sense ànim de lucre, que amb gran
generositat i de forma altruista treballen en aquest sentit, facilitant espais i infraestructures
municipals per ajudar-los en la seva tasca.
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A més, des de l’Ajuntament, creiem en la necessitat de crear partides pressupostàries per a
situacions d’emergència que puguin viure les famílies afectades per aquesta situació dramàtica.
Aquestes ajudes hauran de ser efectives en el moment inicial de l’emergència i després s’haurà
de treballar a llarg termini per poder aconseguir que la situació de normalitat es restableixi.
L’Ajuntament, a més d’actuar econòmicament, establirà un treball en xarxa amb la resta
d’entitats socials i professionals perquè aquesta reinserció i tractament del problema sigui
efectiva i integral.

4.4.La defensa del dret a un habitatge digne
L’article 47 de la Constitució Espanyola diu de forma literal:
“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes
para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés
general para impedir la especulación.”
És clar que qualsevol ciutadà que llegeixi això no pot més que indignar-se. Precisament les
polítiques fetes en els últims temps han anat en sentit contrari a aquest dret fonamental,
afavorint les corrupteles urbanístiques que han acabat amb l’esclat de la bombolla immobiliària
i amb la gent desnonada. La nostra agrupació, dins de les competències que té una
Administració Local, es compromet fermament a defensar un habitatge digne per a tots els
ciutadans i ciutadanes de Montcada i Reixac.
Cal dir que existeix un avenç escandalós en l’exclusió social a tot l’Estat, i en particular a
Catalunya. El nivell tan extrem d’endeutament de les famílies en la compra dels seus habitatges
en els anys anteriors a la crisi, la situació actual d’atur inacceptable i la conjuntura econòmica
de recessió mantinguda impossibilita tot plegat el pagament de les quotes hipotecàries i dels
lloguers a desenes de milers de famílies cada mes.
Aquesta situació d’empobriment continu, que esgota els recursos de les famílies i dels seus
entorns més propers, no sembla tenir solució a curt termini, per la qual cosa cal un
replantejament total de les polítiques per poder respondre a aquesta situació d’autèntica
emergència social.
No volem que hi hagi cases sense gent ni gent sense cases. Creiem que és una injustícia que
s’estigui desnonant la gent, quan hi ha un excedent d’habitatge al mercat immobiliari. Per poder
realitzar una distribució justa dels habitatges a les persones que es trobin en situació
d’emergència, crearem una borsa d’habitatges en règim de lloguer, formada per pisos que són
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propietat de l’Ajuntament i també pisos de protecció pública. Alhora, volem promoure un pla de
lloguer social municipal i fomentar el lloguer al municipi, mitjançant ajuts.
També volem col·laborar i donar suport a plataformes especialitzades en l’atenció i resolució
de conflictes amb l’habitatge (PAH), amb les qual l’Ajuntament ha d’efectuar un treball en
xarxa, per poder donar ràpida resposta als casos més urgents. En aquest sentit, ens
comprometem a recolzar jurídicament davant els Tribunals de Justícia a les persones que hagin
patit un desnonament.
Hem de fer una política per a l’ús social dels habitatges buits en mans d’entitats bancàries i
de grups especuladors. Considerem que és important penalitzar amb taxes i impostos aquests
habitatges, doncs promouen una paràlisi en el panorama econòmic i fomenten situacions
d’injustícia social. De fet, volem impulsar l’acceleració de tots aquells processos que calguin
per a obtenir una millor qualitat de vida per a totes aquelles persones afectades per la pèrdua
d’un lloc digne per a viure
En definitiva, l’Agrupació d’Electors Círculo de Montcada adquireix els següents
compromisos:


Pla de Lloguer Social Municipal amb la creació d’una borsa d’habitatge.



Penalització d’habitatges buits en mans d’Immobiliàries o Entitats Financeres



Promoció d’habitatge municipal protegit.



Foment de la participació ciutadana en el disseny de l’espai públic



Negar la col·laboració de les policies locals en els processos de desnonaments.



La paralització dels interessos de demora del deute.



Recolzar la dació en pagament retroactiva com a última solució en el cas de
pèrdua de l’habitatge.



Aplicar la “Llei de l’Habitatge” que penalitza econòmicament les entitats que es
neguin a posar en lloguer social els seus pisos buits durant més de dos anys.



Fomentar i reactivar l’Oficina de l’Habitatge



Condicionament dels solars buits per a l’ús públic

4.5.El restabliment de les Urgències Nocturnes
La Sanitat és un dret fonamental de les persones, i és un dels pilars en el qual s’ha de sostenir
qualsevol societat igualitària. És també aquest un dret que ha estat absolutament minvat per
unes polítiques dels governs central i autonòmic adreçades a produir retallades profundes que
atempten la dignitat del ciutadà. En particular, la Generalitat ha retallat al voltant d’un 20% el
POLÍTIQUES SOCIALS

27

Círculo de Montcada i Reixac

pressupost de la Sanitat Pública, alhora que afavoreix la implantació de serveis sanitaris privats,
i per tant amb ànim de lucre, als quals deriva milers de pacients per reduir les llistes d’espera,
amb una clara intenció de privatització de la Sanitat Pública.
En el nostre municipi aquestes retallades s’ha materialitzat principalment en el tancament de
les Urgències Nocturnes del Centre d’Atenció Primària i del servei d´ambulàncies. Són més de
tres anys i mig sense aquest servei, absolutament necessari en qualsevol circumstància, però
encara més amb una població cada vegada més envellida.
Des del Círculo de Montcada i Reixac reivindicarem davant la Generalitat la reobertura
d’aquest servei essencial, recolzant les contínues mobilitzacions de la FAVMIR, i realitzant un
estudi de viabilitat econòmica per tal que l’Ajuntament es faci càrrec del cost del seu
restabliment. Els costos que se’n deriven seran reclamats al Govern Autonòmic. Un poble com
Montcada, amb 35.000 habitants, no pot romandre més temps sense un servei d’Urgències de
qualitat amb un horari continuat. Si no s´ha reobert el servei d´urgències i s´ha restablert el
servei d`ambulàncies és per falta de voluntat política, i això no ens ho podem permetre.
Montcada i Reixac tindrà un altre cop servei d´urgències nocturnes.
També és un dels nostres objectius la promoció de xerrades de sensibilització sobre la
problemàtica de la privatització dels serveis públics sanitaris impartides per experts en aquest
sector. En aquest sentit, el Círculo de Montcada impulsarà mesures informatives adreçades als
usuaris perquè facin reclamacions quan l’atenció sigui deficient o quan siguin derivats a
hospitals concertats o privats i no als seus hospitals de referència públics.
Per últim, donarem suport a una Iniciativa Penal Popular per tal de denunciar la Generalitat
si permet que els usuaris es saltin les llistes d’espera previ pagament, també a la possibilitat de
convocar una marea blanca a tot Catalunya per tal de reclamar una sanitat pública de qualitat,
afegint-nos a altres plataformes que defensen aquest dret.

4.6.La potenciació de l’Educació i la Cultura
L’Educació és l’altre pilar bàsic sense el qual no s’entén l’existència d’una societat plural i
democràtica. Encara que les escoles i institut públics estan gestionades per la Generalitat, des
del Consistori contribuirem a tot allò que podem fer per tal de millorar les condicions en les
quals treballen els docents i estudien els nostres fills.
Apostem, per tant, per una educació pública i de qualitat, laica, que promogui la igualtat en
tots els sentits i afavoreixi la inclusió de tot tipus d’alumnat. Volem donar resposta a les
peticions que les AMPES ens van transmetre, perquè l’Ajuntament es faci càrrec d’activitats
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que actualment estaven sufragant, degut a la falta de recursos, com l’escola de pares i altres
activitats extraescolars o projectes.
Aquest són els nostres compromisos:


Finançament de noves escoles bressol i abaratir el preus d´aquestes a les possibilitats
econòmiques de les famílies amb dificultats econòmiques.



Finançament d’activitats extraescolars.



Finançament per a l’escola municipal de música.



Assegurament d’una dotació econòmica per donar ràpida resposta a reparacions i
arranjaments de qualsevol mena, tant en els edificis com en les seves instal·lacions,
per tal que els desperfectes no interfereixin en la tasca docent.



Finançament de beques menjador.



Finançament de material escolar a famílies que ho necessitin.



Recolzament institucional per a la construcció del nou edifici de l’Institut Montserrat
Miró.

Donarem suport a qualsevol iniciativa cultural i artística de la nostra ciutadania, aportant el
material i els espais municipals que calguin per enllestir-la.

4.7.La defensa del Patrimoni Cultural
Montcada disposa al seu abast d’una gran quantitat de construccions i indrets que creen la
seva identitat, és un municipi amb una gran historia a la seva esquena i pretenem que sigui així
en un futur. Les Maleses de Montcada i Reixac, la Montcada medieval i altres aspectes històrics,
com la Guerra Civil, són encara latents en els nostres edificis o en determinades zones. S’ha de
tenir present que la cura i l’accentuació de la importància d’aquests elements no és únicament
cultural i de conèixer el nostre passat. Des del Círculo de MiR entenem que la inversió en
cultura és una inversió social i econòmica, que ens ajuda al desenvolupament del nostre
municipi i ens ajuda a donar-li un millor valor extern, aportant així interès per Montcada als
propis Montcadencs però també a totes aquelles persones que resideixen prop del nostre
municipi.
L’aportació de determinades associacions ha sigut fonamental perquè l’Ajuntament destinés
28.000€ a estendre aquesta informació per a tota la ciutadania. Apostem per l’expansió de les
investigacions sobre el municipi explicant moments històrics com la República, la Guerra Civil
i la postguerra o la importància del cultiu vinícola. Són prou conegudes les aportacions
d’entitats culturals del nostre municipi com l’ABI, la Unió, les AAVV de Can Sant Joan i de
Terra Nostre a més d’altres persones a títol personal. Círculo de MiR entén que és fonamental
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fer un suport no únicament econòmic sinó que s’ha de comprometre amb aquests actors formant
part del teixit associatiu i mantenint un contacte directe amb tots aquells que volen participar. A
més a més entenem que l’aportació i la creació de determinades senyalitzacions no és suficient
per a la lectura del nostre territori sinó que també s’ha de tenir cura d’aquestes senyalitzacions i
del terreny del qual es pretén fer publicitat i que no solament hem de mantenir això amb una
perspectiva d’atracció turística sinó també per raons d’identitat local.
Algunes de les zones que hem de cuidar són, per exemple, la Casa de la Vila, el Rec Comtal,
la Mina o la llera del riu Besòs. Hem de fer front a les mancances a nivell informatiu que del
nostre territori tenim els ciutadans de Montcada i Reixac, fer una participació d’aprenentatge
social i cultural sobre el patrimoni, com per exemple el treball que el Museu està fent relacionat
amb el poblat ibèric de Les Maleses (Serralada de Marina).
De l’època medieval són l’església de Santa Engràcia, Reixac, la Torres dels Frares i el Rec
Comtal; la Montcada modernista la configuren les torres d’estiueig com la Torre Vila, la Casa
de la Vila o l’ABI. És molt important no només actuar de forma passiva (mitjançant cartells o
promovent la visita mitjançant l’ús de publicitat) sinó també de forma activa, col·laborant amb
els nostres centres escolars, aprofitant els nostres carrers per fer un aprenentatge sobre el
patrimoni i promovent la visió històrica en les nostres festes locals.
Hem d’obrir la perspectiva de la nostra historia i no basar-nos únicament en les
construccions urbanes o religioses en el nostre municipi sinó que també hem de fer veure els
nostres boscos i el medi que ens envolta, prenent cura d’ell. I per descomptat hem de seguir
cuidant i afavorint la investigació en dos dels espais històrics més destacats del nostre municipi
– Les Maleses i el recinte del Parc de les Aigües – elements essencials per conèixer el nostre
passat.

4.8.Suport als Joves i condicionament dels espais municipals
Des de la nostra organització impulsarem l’apoderament i la participació de la gent jove en
tota mena de projectes col·lectius. Afrontarem els reptes de la diversitat des de l’oferta
d’activitats que fomentin l’intercanvi, la relació entre els joves de diferent perfil sociològic, i
donarem suports als itineraris personals d’autonomia i emancipació dels joves. Els principals
problemes dels joves són la manca de recursos econòmics i educatius, la falta de valors per
l’absència de referents, els problemes familiars derivats de la precarietat laboral i de l’atur i la
desestructuració social que fa impossible el sentiment de pertinença social.
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La nostra agrupació està especialment interessada en línies d’actuació adreçades a joves amb
necessitats educatives específiques i amb manca de recursos econòmics. Volem desenvolupar un
programa d’intervenció social que detecti les necessitats reals dels joves de la manera més
directa i específica possible, amb qüestionaris actualitzats que preguntin per la seva situació
familiar, els seus interessos, si tenen accés als sistemes bàsics de salut i educació. Tot això,
sense oblidar, per descomptat, la visió general del jove montcadenc. També volem condicionar
els actuals espais municipals adreçats als joves perquè siguin espais de creixement personal i
autoconfiança.
Un Pla de Joventut ha d’estar adreçat a tot tipus de jove, sigui o no estudiant, tingui o no
feina. Es necessita un programa que es basi en polítiques d’ajuts que no oblidin la diversitat
cultural. Els guetos es creen a partir de necessitats no satisfetes en els col·lectius. Volem que
aquests col·lectius tinguin representants per tal de conèixer les seves necessitats, i també per tal
de permetre intercanvis d’uns amb els altres.
Volem invertir en els casals de gent jove, en espais i activitats de qualitat (educatives,
esportives i d’oci i temps de lleure) i en la contractació de professionals que puguin assessorar la
gent jove per tal de millorar la seva autonomia i competències personals.

4.9.Els programes per a la Gent Gran
La gent de més edat forma part de la història del nostre país, i haurien de ser el nostre
referent. Ho donen tot per ajudar els seus fills i nets en aquests moments de crisi. Una societat
que no s’estima la seva gent gran és una societat fallida. Els nostres avis es mereixen que tots
plegats, famílies i institucions públiques, tinguem cura d’ells, assistint-los quan ja no poden
tenir cura d’ells mateixos.
Des de l’Ajuntament promocionarem l’envelliment actiu de la gent gran de la nostra ciutat,
per tal que es sentin part important de la ciutadania. Treballarem en la dinamització d’espais de
desenvolupament personal al llarg del procés d’envelliment, en promoure la dignitat i
autonomia de les persones d’edat avançada i en la gestió de la qualitat dels casals i dels espais
municipals adreçats a aquest col·lectiu.
Volem lluitar contra la solitud que és un dels principals problemes que aquest col·lectiu
pateix, especialment en dones que viuen soles. Per això volem promoure espais amb activitats
guiades per professionals en les quals la gent gran pugui trobar acompanyament, atenció, suport
i entreteniment.
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Impulsarem també activitats educatives conjuntes intergeneracionals que beneficiïn gent jove
i gent gran en l’intercanvi de coneixements i experiències, en activitats als centres educatius i de
lleure per a gent jove.
El Círculo de MiR vol implementar una política municipal decidida, el marc de la qual
lluitarà per evitar el desarrelament social i familiar de les persones grans, amb les següents
actuacions:


Rehabilitació i adaptació dels habitatges amb l’assistència social adequada, perquè
les persones grans puguin continuar vivint als seus domicilis, que puguin continuar
entrant i sortint, i que aquests domicilis no suposi per a ells un tancament permanent.



Creació de més serveis d’estància diürna, com hospital de dia i centres de dia.



Creació de residències per a persones grans més funcionals i acollidores.



Els serveis assistencials han d’estar preferentment adreçats a persones grans amb
pocs recursos econòmics i socials.



4.10.

Potenciar i ampliar el Servei d’Ajuda a Domicili.

La seguretat ciutadana

La inseguretat o por al delicte és un sentiment d’ansietat i perill davant de la possibilitat de
ser víctima d’un acte delictiu. Aquest sentiment ha estat un dels temes principals de la política
criminal en el nostre municipi, ja que té repercussions en tots els àmbits de la vida d’una
persona (econòmic, salut, qualitat d’interaccions dels ciutadans, etc.)
És per tot això que ens hem de fixar els objectius primordials per disminuir aquest sentiment,
augmentant d’aquesta forma la qualitat de vida de la ciutadania de Montcada i Reixac. Hem
d’estar compromesos en fer una renovació de les polítiques de seguretat que s’han fet fins ara.
Aquestes línies d’actuació han estat basades en uns principis completament erronis, donat que
s’ha entès la seguretat únicament com quelcom subjectiu i públic. Com a conseqüència d’aquest
enfocament equivocat, s’han dissenyat unes polítiques de reducció de la inseguretat basades en
accions que es mouen únicament en aquests dos aspectes, i més concretament amb mesures de
seguretat ciutadana basades només en la prevenció del delicte en els llocs on es produeix, sense
tenir en compte efectes de desplaçament a altres indrets del municipi.
Les polítiques de seguretat implementades a Montcada i Reixac emanen de teories
desfasades dels anys 70, demostrades com a errònies, que entenen la inseguretat com a mera
percepció del ciutadà de la delinqüència del carrer. És per això que tots els programes fets fins
ara s’han centrat, amb resultats desastrosos, en disminuir les accions delictives que es portaven a
terme en l’àmbit públic.
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Aquesta política ha deixat de costat l’eix privat que té la inseguretat, no han tingut en
consideració com aquesta sensació no només es crea a partir de la percepció dels nostres
“carrers” on cadascú resideix sinó també en el tipus de vincles que els ciutadans creen. Hem
d’apostar per ampliar i canviar aquesta visió, fent entendre a totes les forces publiques i
administratives que la inseguretat també es construeix en base a les relacions interpersonals i, en
definitiva, en l’àmbit de la esfera privada. A més a més hem de tenir en compte no només els
delictes produïts sinó totes aquelles situacions que minven la sensació de seguretat: la
morfologia urbana, la il·luminació dels carrers, la conducta dels agents dels diferents cossos
policials, etc. Tot influeix, perquè la seguretat no és quelcom només objectiu sinó que sobretot
és la percepció de trobar-se segur, la (in)seguretat es fonamentalment un element subjectiu.
És per tot això que fem aquestes propostes:


Suport ciutadà com a element fonamental.



Lluitar contra la marginació social i marginació de barris.



Programes d’integració de persones que han estat recluses.



Programes d’integració amb problemes d’addiccions.



Augment d’estudis de la seguretat.



Canvi en les polítiques preventives dels Policies Municipals.



Especial atenció en les zones de trànsit de persones.
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5. POLÍTIQUES D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI
5.1.El soterrament de la línia de Portbou
Montcada i Reixac és un municipi històricament castigat per la seva situació geogràfica. És
la sortida natural de Barcelona cap al nord, i això ha fet que a hores d’ara es trobi fracturada per
grans vies de comunicació: tres línies de tren, dues autopistes, una autovia i una carretera
nacional. D’aquestes vies, sens dubte la que més trenca el tramat urbanístic de Montcada és la
línia ferroviària de Portbou. Fa un temps vam tenir una gran oportunitat d’aconseguir el seu
soterrament quan es van licitar les obres de l’AVE al seu pas pel municipi. Va ser una
oportunitat perduda, perquè malgrat el principi d’acord entre el Ministeri de Foment, el
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, l’Administrador
d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF) i l’Ajuntament de Montcada i Reixac, el soterrament no
es va fer una realitat, amb l’excusa de la crisi econòmica.
El nostre grup es compromet a donar tot el recolzament i suport sense reserves a la
plataforma veïnal “Tracte Just, Soterrament Total ja!, per aconseguir el soterrament, i insistirem,
amb tota la força possible que un Consistori pot exercir, per tal d’aconseguir que s’inclogui
d’una vegada per totes els fons necessaris en els propers Pressupostos Generals del Govern
d’Espanya. Aquesta plataforma aplega més d’una setantena d’entitats locals en tots els seus
actes reivindicatius i d’homenatge a les víctimes.
També crearem una nova figura a l’Ajuntament que s’encarregui específica i constantment
d’aquest tema tan cabdal. Serà una figura de caire reivindicatiu i d’enllaç amb la Generalitat i
amb el Govern central de Madrid, que ja hem descrit anteriorment, que és el Defensor del
Municipi.
El soterrament de la línia de Portbou és, segurament, l’actuació que pot incidir de manera
més positiva en el tramat social de la ciutat. En aquest sentit, el nostre compromís és total i
absolut, i no es tindrà en compte el signe polític de qui governi en les administracions
implicades per exigir-lo. Creiem que Montcada i Reixac ha pagat ja suficient tribut a la
metròpoli Barcelona, tant en termes materials com, per desgràcia, en termes humans.

5.2.El Pla d’Urgència Urbanística
No es pot acceptar que al segle XXI encara tinguem a Montcada nuclis urbans sense serveis
bàsics. Aquesta és una trista realitat als barris de Can Pomada, Bosc d’en Vilaró, Estanys de
Gallecs i Sant Pere de Reixac. El Círculo de Montcada ha anat a conèixer de primera mà les
seves problemàtiques i reclamacions. Hem parlat amb els seus veïns i veïnes i hem constatat la
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deixadesa dels diferents governs municipals, que s’han limitat a prometre solucions que després,
a l’hora de la veritat, han estat oblidades.
Les característiques de cadascun d’aquests barris són diferents, i per tant també ho són les
seves necessitats. No obstant això, en menor o major grau, podem resumir les problemàtiques
en:
a) Abastiment d’aigua potable: o bé el subministrament no arriba a alguns llocs, o bé la
instal·lació és obsoleta, donant un mal servei als veïns.
b) Falta de clavegueram: els pròpies veïns han de fer-se càrrec de la neteja de les fosses
sèptiques.
c) Enllumenat públic: o bé simplement no n’hi ha. o bé la il·luminació és molt
deficients en alguns indrets.
d) Transport públic: en alguns barris el transport públic no hi arriba; en altres, la
freqüència de pas és molt baixa. Aquest és un problema que afecta principalment a la
gent gran, o bé que no disposen de transport privat.
e) Taxes urbanes i IBI: es consideren molts elevats els tributs que paguen aquests veïns
en comparació amb altres zones i els serveis que reben.
f) Problemes legals de les propietats: les urbanitzacions de l’Estany de Gallecs i Bosc
d’en Vilaró no són legals per a l’Ajuntament de Montcada i Reixac. Tot i així, els
veïns paguen l’IBI i altres taxes municipals.
Els membres de Círculo de MiR ens solidaritzem amb les lluites que aquests barris mantenen
per aconseguir uns serveis indispensables per a una vida digna. Pensem que per a poder
solucionar de la millor manera totes aquestes deficiències, primer l’Ajuntament ha d’assumir
que aquests nuclis urbans són legals, amb totes les conseqüències que se’n deriven. No es pot
continuar mantenint-los en un limbe administratiu, amb la paradoxa de no reconèixer-los però si
cobrar-los impostos. No hi ha marxa enrere, i aquests barris i el seu veïnatge han de tenir el
mateix tractament que la resta. Un cop reconeguts com a legals s’ha d’anar solucionar totes les
carències, amb diferents partides pressupostàries. Aquest és el nostre compromís.
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6. POLÍTIQUES MEDIAMBIENTALS
Montcada i Reixac necessita amb urgència una autèntica revolució verda, capaç d’afrontar
els greus reptes que el canvi climàtic i la crisi ecològica planteja; reptes que són també
oportunitats pel canvi, i apostar pel naixement d’un nou model de desenvolupament econòmic.
Aquest

nou model econòmic ha d’aprofitar els recursos naturals sense produir danys

irreparables; una forma de progrés econòmic, i és el model del Bé Comú.
Aquesta nova manera d’entendre l’economia aposta per un progrés econòmic i social que
afavoreixi la convivència sana i el respecte a cada persona, un model basat en el comportament
de la natura, és a dir, que consideri el seu cicle de recuperació, i una organització del treball
humà que garanteixi un progrés sostenible en el temps, en harmonia amb la conservació del
medi ambient i amb el benestar de totes les persones: és el desenvolupament sostenible.
Amb tot això posat damunt la taula, volem que Montcada i Reixac esdevingui un exemple
pel que fa a polítiques mediambientals, fent servir totes les eines al nostre abast per aconseguir
aquests objectius. Les bases del nostre programa es centren necessàriament en un
desenvolupament social i econòmic mantenint i respectant el medi ambient, promovent
conductes que mantinguin aquest esperit, apostant per un model ecosostenible, i recuperant
zones naturals sotmeses a l´impacte ambiental.
La qualitat del medi ambient que ens envolta repercuteix directament sobre el ciutadà.
Volem posar especial èmfasi en l’impacte que sobre la salut produeix la crema de residus i la
pol·lució mediambiental que pateix el nostre municipi, impacte degut principalment a l’activitat
de les dues plantes de tractament de residus que tenim al nostre municipi: Lafarge i l’Ecoparc 2.

6.1.La cimentera/incineradora Lafarge
Lafarge, al llarg de l’any 2014, es va fer present més que mai a la premsa i la televisió
gracies a determinats moviments promoguts per alguns del grups de Montcada que porten
treballant en el tema des de fa anys. La campanya “#judicialacimentera” va ser un dels
moviments que pretenen mitjançant xerrades i exposicions sensibilitzar a totes les poblacions
properes a la cimentera (Sant Andreu, Ripollet, Cerdanyola i Nou Barris, entre d’altres) a ser
conscients del seu impacte, va ser una forma d’impuls social i econòmic on es va recaptar un
fons monetari que va destinar-se a cobrir totes les despeses i fer una empenta en el procés
judicial que porta l’Associació de Veïns de Can Sant Joan contra Lafarge Cementos SAU.
Aquest és un tema que s’ha de treballar amb altres municipis, ja que no només afecta als
ciutadans de Montcada, sino també a les poblacions veïnes. Els principals municipis amb els
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que podem fer força són Nou Barris, Sant Andreu del Palomar, La Llagosta, Santa Coloma de
Gramenet, Cerdanyola del Vallès, Barberà del Vallès, Ripollet i Montcada i Reixac.
L’AVV de Can Sant Joan va denunciar el permís que la Generalitat va donar a la cimentera
per cremar residus sòlids. La sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya donà la
raó a l’associació i establí l’anul·lació del permís mediambiental. La Generalitat i l’empresa
Lafarge, de forma conjunta, va presentar un recurs al Tribunal Suprem de Madrid. La situació
en què es troba l’AVV de Can Sant Joan és la de continuar amb el contenciós, per la qual cosa
es necessiten diners per suportar les despenses que se’n deriven i poder continuar amb les
argumentacions i per aconseguir que el recurs de cassació presentat per la empresa i la
Generalitat no prosperi i així poder aconseguir una sentència a favor dels veïns i veïnes
afectades. En aquest moviment també tenen una gran importància els veïns de Nou Barris que
gracies a la formació de la plataforma Nous Barris Cabrejada manté una perspectiva critica de
Lafarge Cementos SAU i s’acabà sumant a aquesta iniciativa mediambiental.
La participació de l’Ajuntament de Montcada i Reixac en aquest fet ha sigut nul·la i s’ha
mantingut al marge de tota la mobilització, desenvolupant així una política d’actuació passiva
amb la què es pretén que tots el moviments s’acabin debilitant per la falta d’ajuda de
l’Administració municipal. El suport de l’administració pública perquè aquests processos vagin
evolucionant és fonamental per la seva evolució i perquè s’aconsegueixi la finalitat de protegir
els veïns i veïnes del nostre municipi. Es poden establir ajudes no només econòmiques sinó de
suport humà, recolzant totes aquestes mobilitzacions, i de suport legal que entenem que són
essencials perquè s’acabi amb la crema de residus.
Existeixen diferents informes i estudis a nivell estatal (Informe de Contaminación en
España) que acaben indicant que les incineradores produeixen greus problemes mediambientals.
Això és degut a les emissions de substàncies potencialment cancerígenes a l’atmosfera, com són
les dioxines i els furans. A més a més ens trobem que hi provoquen una gran generació de
cendres i escòries derivades de la crema i que segons l’informe son molt tòxiques i perilloses.
Els diferents informes indiquen que tot això, és més greu encara en els casos de les cimenteres,
ja que acaba generant una gran contaminació atmosfèrica per les partícules en suspensió que
duen adherits metalls pesants i que augmenta encara més per la contaminació amb substancies
perilloses al mateix ciment. La Cimentera Lafarge ha indicat des del primer moment que
aquestes informacions no són realistes amb el seu procés de treball, que ells porten a terme les
revisions i mesures adequades per què la seva activitat no sigui nociva per a la salut del poble ni
per a la gent que viu propera a la cimentera, i a més indiquen que són respectuosos amb el medi
ambient. Diuen que es pretén crear una falsa alarma entre la població per les columnes de fum
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que surten de la xemeneia o per aprofitar per carregar contra la planta de ciment per les
incidències sorgides com el pols i els sorolls.
Totes aquestes problemàtiques mediambientals han acabat derivant en una problemàtica per
a les entitats de Montcada i Reixac. Lafarge ha denunciat la plataforma “Aire Net” per
perjudicar la seva imatge mitjançant determinats informes, que arriben a la mateixa conclusió
que el document estatal “Informe de Contaminación en España”. A més a més aquest informe
arriba a una conclusió encara més esfereïdora: el fet que determinades empreses o entitats son
subvencionades per la cimentera amb l’objectiu de comprar consciències i amagar determinades
informacions que no son d’interès per l’empresa. Alguns d’aquests exemples els trobem al
nostre municipi, on fan de suport econòmic a clubs de futbol com La Unió de Can Sant Joan i el
UD Montcada, patrocinant tornejos d’escacs o fent aportacions econòmiques a diferents actes
organitzats per l’Ajuntament de Montcada i Reixac. També fan xerrades i visites a la fàbrica a
les escoles per aconseguir que la gent jove tingui una visió positiva de la seva empresa, un fet
que trobem del tot inadmissible.
S’ha demostrat que les emissions són perjudicials per a la població a través dels diferents
estudis realitzats fins ara. Per a nosaltres, la salut dels ciutadans no és negociable, és un
assumpte prioritari. Ens sembla vergonyós que la Generalitat hagi recorregut la sentència del
TSJC que obligava a Lafarge a deixar de cremar residus, i no menys vergonyós que
l’Ajuntament hagi obviat aquest assumpte adduint falsament que no té competències i que no
pot fer-hi res, quan en realitat disposen de molt mecanismes per protegir la salut dels habitants
de Montcada. La nostra intenció és que les emissions de la cimentera siguin zero, i dins de les
nostres competències utilitzarem tota la força possible perquè es compleixin totes les
normatives mediambientals, amb sancions o tancaments temporals si es sobrepassen els límits
legals. Les quanties de les possibles multes a Lafarge seran destinades a contribuir al pagament
del procés obert contra la cimentera.
Ens comprometem a:


Fer controls exhaustius i per sorpresa de la crema de residus a la cimentera, aplicant
tota la força que ens donen les moltes competències de les que disposa un
Ajuntament per acabar amb qualsevol activitat que perjudiqui la salut dels
montcadencs.
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Recolzar totes les mobilitzacions de la plataforma Vallès Net, formada per les
entitats de Ripollet, Cerdanyola i Montcada i Reixac en la que participa la
Plataforma Antiincineració local.



Ajudar econòmicament des del consistori el procés judicial obert per la Plataforma
Antiincineració del municipi contra la cimentera.

Hem d’exigir el tancament de la cimentera incineradora Lafarge de Montcada i Reixac, amb
la recol·locació de tots els seus treballadors, si continuen amb activitats nocives per a la salut
del tots els nostres veïns i veïnes. La salut no té preu, per tant no es pot negociar amb ella.

6.2.L’ECOPARC 2
L’ECOPARC2 des de la seva posada en funcionament ha estat envoltat d´una gran polèmica
que ha estat promoguda pels veïnats de Mas Duran, Ripollet, Santa Perpetua i La Llagosta, els
quals han anant denunciant les pudors que provoquen aquestes instal·lacions. La polèmica més
sonada es va produir quan es va estudiar la possibilitat del tractament de residus que provenien
de l’abocador clausurat de la Vall de Sant Joan, tancat l’any 2006, en la qual l’ECOPARC2 va
realitzar l’embolcall dels residus que van tenir com a últim destí la cantera de la Vallençana.
La situació i producció d’aquestes olors sembla ser que han passat desapercebudes per
aquells qui governen el nostre ajuntament, però no tant per la resta de la població, no només de
Montcada i Reixac sinó de més enllà. Un grup d’investigadors de la Universitat Rovira i Virgili
ha detectat la presencia de nivells relativament elevats de formaldehids i compostos orgànics
volàtils en les zones pròximes al ECOPARC 2 de Montcada i Reixac, resultats publicats no
només en els diaris autonòmics sinó en la revista científica Environmental Reserach, del grup
internacional Elsiever.
Així mateix un breu comunicat de premsa emès pel departament de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat confirma que al 2011 es van superar de forma verídica els nivells establerts de
contaminació per formaldehids (substancia al·lèrgica, irritant i cancerígena) a l’ECOPARC 2.
Aquest breu comunicat acabava indicant que acceptava els resultats de la investigació
prèviament comentada i que el origen del contaminant eren “focus emissors de la planta que
empraven biogàs com a combustible”.
Després de tota aquesta mobilització social i científica la Direcció General de Qualitat
Ambiental va establir un pla de vigilància i mesures concretes per tal de solucionar aquest
problema de contaminació, mesures que havien de començar a portar-se a terme en un període
de 6 mesos màxim. L’últim control realitzat estableix que els valors de formaldehids són 100
vegades inferiors a les primeres mesures, però que tot i això es segueixen produint aquests
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residus que sobretot son perjudicials pels ciutadans de les proximitats. Hem de ser conscients
també que aquests controls son establerts per la mateixa Direcció que va establir l’ECOPARC 2
al nostre municipi.
Volem promoure un control seriós, reobrint novament les investigacions ecològiques i
comprovar que efectivament segueixen l’estricte control que s’havien compromès a portar a
terme des del primer moment que van ser conscients del efecte tan negatiu que provocaven al
nostre medi. Des del Círculo de Montcada ens comprometem a:


Promoure la investigació científica dels gasos emesos.



Fer de suport a totes aquelles associacions que estiguin estudiant o tractant el cas de
l’ECOPARC 2 des de una perspectiva critica i seriosa.



Promoure el control neutral de l’ECOPARC 2 i establir controls extraordinaris i
sense avís previ per veure la realitat de la situació.



Fer mediació amb l’ECOPARC 2 en cas de que les emissions de la planta segueixin
sent perjudicials pels ciutadans, prenent la via legal com mesura alternativa

Al mateix temps, ens comprometem a promoure les anàlisis mediambientals pertinents dels
compostos emesos per la Planta de Selecció i Tractament de Residus Municipals (ECOPARC
2), donant suport en aquest sentit a la plataforma Vallès Net. En cas que els resultats obtinguts
quedessin fora dels límits marcats a la legislació vigent, s’aniria fins i tot a la via legal com a
mesura de pressió. Recolzarem totes les plataformes i col·lectius no només de Montcada, sinó
també de Cerdanyola i Ripollet que lluiten contra la cimentera Lafarge, l’Ecoparc 2 i l’abocador
Elena de Cerdanyola, un autèntic triangle de la mort. Promourem un front comú amb altres
ajuntaments afectats.
Nosaltres som partidaris d’un altre model de recollida selectiva de residus, ja implantat a
Euskadi i a altres països europeus, que consisteix en una recollida porta a porta, que
aconsegueix un reciclatge del 70/80% dels residus urbans. L’actual govern de la Generalitat no
contempla la implementació d’aquest model en un futur pròxim, probablement perquè
existeixen certs interessos econòmics que pressionen perquè es continuï incinerant.

6.3.La protecció dels nostres espais verds
Considerem que l’entorn natural de Montcada i Reixac representa el seu principal patrimoni,
senyal d’identitat i garantia de la nostra qualitat de vida. Per a Círculo de Montcada és una
prioritat mantenir aquest patrimoni per tal de llegar-ho a les generacions futures, evitant
l’especulació urbanística, els vessaments i els abocaments il·legals a les zones rurals i naturals
del municipi, com el Pla de Reixac, la llera del riu Besòs, el Turó o la Vallençana.
POLÍTIQUES MEDIAMBIENTALS

40

Círculo de Montcada i Reixac

Precisament els abocaments sòlids en zones com el Pla de Reixac és un problema històric al
qual mai no se li ha donat una solució satisfactòria. Es tracta d’una agressió mediambiental, que
afecta la salut de les nostres terres i dels aqüífers, i que per tant acaba incidint també la salut de
les persones. Especialment sagnant és la situació del Turó de Montcada, on urgeixen accions no
només reactives de recuperació paisatgística sinó també accions preventives. En aquest punt ens
trobem ara també amb un problema afegit, com és l’existència de barraquisme, la presència de
gent que hi viu de forma permanent a les vessants del Turó al costat de la C-17 i de la N-150.
Segons el Consorci del Parc de Collserola, la principal amenaça per a Collserola és l’ocupació
il·legal. No obstant això, abans que la naturalesa hi ha els drets de les persones, que han de tenir
l’opció d’un habitatge digne, i per tant no es poden enderrocar els assentaments fins que no
s’hagi donat una solució a les famílies.
Però no és menys greu les agressions mediambientals que es produeixen al Pla de Reixac,
veritable abocador d’aquesta zona del Vallès, una situació agreujada per l’existència d’activitats
industrials des d’anys enrere no ben regulades, que impacten l’entorn del seu voltant. El Pla de
Reixac és un espai que ocupa gairebé un 20% del terme municipal de Montcada, molt
desconegut pels montcadencs, i també molt desaprofitat. És una extensió molt gran de terreny
formada majoritàriament per finques rústiques, antics conreus abandonats pels seus propietaris,
que hauria de tenir un aprofitament pel benefici de la ciutat. Fins ara, els nostres representants
polítics només han pensat en el Pla de Reixac com a possible localització del complex
Eurovegas, un projecte més que dubtós, que en la nostra opinió donaria via lliure a més
corrupció i més pràctiques urbanístiques especulatives.
La nostra agrupació es compromet a fer controls més exhaustius en aquests indrets,
denunciant davant la Fiscalia de Medi Ambient totes aquelles actuacions il·legals, estudiar totes
les llicències d’activitats a empreses situades en llocs mediambientalment sensibles i treballar
colze a colze amb el Cos d’Agents Rurals.
A més , fem aquestes altres propostes:


Creació de zones alternatives de tractament de residus.



Foment de l’ús de la Deixalleria Municipal, que pensem no està suficientment
promocionada.



Plans de prevenció



Recolzament institucional de mobilitzacions per a la defensa del Medi Ambient.



Plans d’educació mediambiental.



Recolzar els processos de mediació de protecció del medi ambient.



Alternatives a les persones que viuen en situació de barraquisme.
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6.4.La prevenció dels incendis forestals
El terme de Montcada i Reixac presenta una alta concentració de boscos, la major par dels
quals a la Serralada de la Marina. El risc més gran que pot presentar aquests espais vius són els
incendis. La facilitat en què es donin o no els incendis depèn bàsicament en la conscienciació
social i la cura que tinguem per a conservar-los. Les administracions tenen l’obligació de
protegir aquests espais naturals, que formen part del patrimoni de qualsevol societat. A més, he
de comptar amb els ciutadans que hi viuen en aquestes zones, els quals han de sentir-se segurs a
les seves llars.
Els nostres boscos presenten unes característiques que els fan perillosament inflamables, pel
tipus d’arbrat i pel clima mediterrani, molt sec i amb altes temperatures a l’estiu. L’abandó de
conreus i pastures empitjoren encara més la situació, donat que el matolls abundants en
determinades zones arriben a ser combustibles en els mesos més calorosos de l’any.
És per tot això que apostem per una gestió mediambiental enfocada a la prevenció dels
incendis. Per un banda, la neteja del bosc durant la primavera esdevé, per tant, en un element
clau, incidint en aquelles àrees que puguin constituir un focus perillós. Per una altra, el control
de determinades pràctiques il·legals com els abocaments, o les barbacoes, i certes activitats
humanes, com la crema de matolls.
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7. POLÍTIQUES D’IGUALTAT
La igualtat s’ha d’entendre com el respecte a les diferències, les quals han de ser
considerades en termes de diversitat positiva, i no pas de segregació. La nostrat formació es
compromet a treballar el concepte d’igualtat no només en la correcció de gènere ell/ella sinó
anant més enllà i actuant davant de qualsevol discriminació o situació de desigualtat.
És per això que cal tractar la desigualtat ciutadana en totes les àrees i convertir-la en un dret
superior que ha d’impulsar polítiques d’igualtat, lluitant contra tota forma de racisme, de
xenofòbia, de masclisme o d’exclusió per identitat de gènere, orientació sexual i/o discapacitat.
A més, hem de promoure la participació política de les dones i dels col·lectius amb risc
d’exclusió social. Cal també defensar la igualtat d’accés a la cultura i a l’esport

7.1.La prevenció de les actituds sexistes i la violència vers les dones
El passat any (2014) l’Oficina d’Atenció a la Dona (OAD) va atendre 795 dones del nostre
municipi (laveu.cat febrer de 2015); aquestes trucades es feien per tal d’accedir a l’atenció
psicològica, als plans de formació i per demanar suport jurídic. Des del Círculo de Montcada i
Reixac tenim en compte que aquesta violència és deguda a la construcció de societats
patriarcals, com és el cas del nostre país. És una violència arrelada en les capes profundes de la
societat, que es manifesta de diferents formes, algunes aparentment inofensives, però que per
desgràcia poden tenir un final dramàtic.
Volem fer del nostre municipi un element fonamental per a la lluita contra aquestes
desigualtats que travessen tots els àmbits, administratius, de seguretat, cultural, educatiu,
laboral, etc., i fer que no només en el nostre municipi s’hi arribi a una situació d’igualtat entre
generes sinó que la inseguretat que provoca aquest problema desaparegui. És un problema
difícil de resoldre, perquè implica canvis profunds de comportament. Tot plegat, per aconseguir
aquests objectius, no només calen actuacions repressives als casos de violència masclista, sinó
també programes de conscienciació adreçats als nostres joves, que eliminin l’estereotip del
subjecte dominant, un element per cert present en altres àmbits, com per exemple el laboral. Per
tot això des de la nostra agrupació volem canviar tots plegats la perspectiva de la violència de
gènere.
Des del Círculo de Montcada, quan parlem de violència de gènere, volem parlar de tota
violència o acció que menyscabi la dona pel fet de ser-ho, entenent que aquesta violència no és
una altra cosa que la continuació de les desigualtats impostes per aquell sistema patriarcal, un
sistema que podem modificar i que volem fer desaparèixer.
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Si es realitza una anàlisi concreta en el nostre municipi sobre la violència de gènere i les
mesures de seguretat que s’han intentat implantar per solucionar-la, es curiós veure com la
violència de gènere sembla ser que s’ha entès des dels seus inicis (i encara perdura aquesta
visió) com una violència que només es produeix en l’àmbit privat, a les llars de les dones. Un
àmbit on curiosament les mesures de seguretat no han arribat ja que aquestes s’han destinat com
una cosa exclusivament publica (carrers o zones comunes) i si bé és cert que aquesta violència
passa en l’àmbit privat més cert es encara que s’estén al context públic.
Montcada i Reixac s’ha de convertir en un exemple a seguir en aquest àmbit, fent suport a
tota aquella literatura sobre aquest tema, on s’indica que s’ha d’exterminar la violència de
gènere i veure-la no com quelcom individual sinó com un producte cultural.
El Círculo de MiR pensa que aquest objectiu passa necessàriament per implantar la
coeducació. La coeducació és un mètode educatiu que parteix del principi de la igualtat entre
sexes. Ha de començar en les primeres etapes educatives, quan abans millor. Aposta per la
tolerància, el respecte, la justícia, la salut iguals per a tots i totes. Intenta conscienciar de les
diferències de gènere que hi són presents en la vida familiar, social i laboral. És un educació en
valors que garanteix la igualtat d’oportunitats per a tots els alumnes i totes les alumnes, fent
possible que totes les persones desenvolupin plenament les seves aptituds.
La coeducació promou en tota la Comunitat Educativa un ús no sexista del llenguatge,
afavoreix el desenvolupament de l’autoestima de l’alumnat mitjançant activitats que promoguin
l’empatia, l’expressió de les emocions i l’acceptació de les diferències: educar en la igualtat des
de la diferència.
Per tot això que indiquem, una bona política municipal que afavoreix la seguretat i
eliminació de les desigualtats de gènere, ha de dedicar un part exclusiva a la violència de gènere
que es desenvolupa tant en l’esfera privada com en l’esfera publica i les mesures contra la
inseguretat de les dones s’han de abordar de forma amplia. No hem d’invisibilitat espais
d’actuació com s’ha anant fent.
Hem de ser conscients d’un element fonamental causant d’aquesta desigualtat, com és la
socialització diferencial, aspecte que s’ha tractat sempre en la literatura de protecció de les
dones però que mai s’ha intentat eliminar des de el nostre territori. Aquest element és
fonamental a l’hora de parlar de inseguretat i refereix al procés que es porta a terme durant tota
la vida del individu, suposa la construcció d’un rol de gènere determinat, assignant segons el
sexe de la persona unes característiques psicològiques i comportaments concrets.
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Per tot això, la nostra agrupació fa una aposta decidida per:


Promoure en les escoles i instituts la coeducació.



Campanyes constants de sensibilització pública.



Campanyes constants de sensibilització a les escoles.



Campanyes d’apoderament de les dones.



Tolerància zero a les conductes sexistes en tots els camps.



Perspectiva de suport i acompanyament a les víctimes.



Suport a la recuperació de les víctimes.



Atenció primordial per atendre els casos de violència de gènere des de l’Ajuntament.



Assessorament legal gratuït per tots aquells casos de violència de gènere, desigualtat
a la feina o a qualsevol camp on es puguin produir conductes de menyspreu vers la
dona.

7.2.La inclusió social de persones amb discapacitat
La igualtat no s’ha d’entendre des d’una òptica d’uniformitat, sinó de respecte a les
diferències. Aquestes diferències s’han d’entendre en qualitat d’aportaments, i no pas com a
element

que produeix segregació. Hem d’adoptar mesures per aconseguir que la societat

prengui més consciència de les persones amb discapacitat, els seus drets, les seves necessitats,
les seves possibilitats i la manera en què pot contribuir a la societat.
Des del Círculo de MiR apostem per un model del tractament de la discapacitat molt
innovador, diametralment oposat al model purament rehabilitador, que només entén la
discapacitat com una malaltia que cal tractar, i que les persones que la pateixen només poden
contribuir a la societat en la mesura que són normalitzades des d’un punt de vista mèdic. Aquest
nou model és el de la diversitat, que considera que totes les persones tenen el mateix valor
moral, independentment de les seves “capacitats” o “discapacitats”, i han de tenir garantits els
mateixos drets humans. Les persones amb discapacitats greus, tot i que puguin tenir cura d’elles
mateixes, adquireixen la mateixa condició d’humanitat i dignitat, i per tant, tota discriminació
que pateixen haurà de ser entesa explícitament com una violació dels drets humans de les
persones amb discapacitat.
Aquest model està en connivència amb un model social que entén que no són les limitacions
individuals de les persones amb discapacitat la causa del problema, sinó les limitacions de la
societat per oferir els serveis apropiats i per garantir les necessitats d’aquest col·lectiu. Això
suposa un emmarcament de la discapacitat dins del context social, sense que això signifiqui en
absolut l’aspecte individual de la discapacitat.
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La societat ha de promoure en tots els seus àmbit la igualtat d’oportunitats en la participació
social de tots els seus ciutadans, per evitar així la discriminació i el desavantatge tradicional
suportat per les persones amb discapacitats permanents. La discapacitat s’ha d’enfocar com
capacitats i funcionaments diversos adreçats a gaudir d’una qualitat de vida digna i del dret a la
igualtat d’oportunitats.
Des del Círculo de MiR volem potenciar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat
i les seves famílies. Aquestes són les nostres propostes:


Presentant una imatge positiva de les persones amb discapacitat, iniciant i recolzant
campanyes informatives que difonguin el missatge que aquestes persones són
ciutadans amb els mateixos drets i les mateixes obligacions que la resta. Volem
activar de nou el Consell de la Discapacitat, creat el 2009 al municipi.



Crear

un

Pla

d’Accessibilitat

Urbana,

que

pretendrà

eliminar

barreres

arquitectòniques en espais i centres públics.


Garantir plans i oferta d’activitats i recursos culturals, turístics, d’entreteniment i
esport a les persones amb discapacitat. Volem treballar amb associacions que ja
tracten aquesta problemàtica, amb la intenció de desenvolupar projectes conjunts.



Que els programes d’educació pública reflecteixin en tots els seus aspectes el
principi de la plena participació i igualtat.



Motivar les empreses del sector privat perquè incloguin en tots els aspectes de les
seves activitats les qüestions relatives a la discapacitat. Es fomentaran plans de
contractació des de l’Ajuntament a persones amb certificat de discapacitat



En cas de ser oposició, reclamar a la Regidoria d’Educació que els nens i joves amb
Necessitats Educatives Especials estiguin escolaritzats a les escoles ordinàries del
municipi.



La Llei de la Dependència, a hores d’ara, és insuficient per atendre les necessitats
d’aquest col·lectiu, per la qual cosa s’hauria de destinar part del pressupost del
consistori a contractar assistents municipals que atendrien les persones més
dependents.



Celebració d’una Dia de la Discapacitat.



Tallers d’estiu inclusius (joves amb i sense discapacitat) i espais per a joves amb
discapacitat.

7.3.La incorporació social dels nouvinguts
L’acollida de persones vingudes d’arreu del món, amb diferents cultures, llengües, religions i
manera d’entendre la vida, forma part de la tradició de Catalunya. Durant els últims temps,
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l’augment de la població nouvinguda obliga a la necessitat de coordinar i incrementar els
mecanismes de recepció i acollida de persones immigrades des de totes les administracions, en
particular l’Administració Local, que és la primera receptora.
Les primeres sensacions que una persona nouvinguda rep de la societat que l’acull
condicionarà la visió que pren del lloc on ha arribat, la cohesió social i la plena incorporació
social d’aquesta persona al país. Considerem, per tant, que l’arribada és un dels moments claus,
per la qual cosa les polítiques d’acollida han de ser prioritàries.
Des del Círculo de MiR apostem per treballar per la dignitat i la participació democràtica
d’aquest col·lectiu, perquè es senti acollit i protegit pel municipi.


Empentarem la creació d’accions que fomentin la participació individual i política de
les persones migrades.



Analitzarem la situació actual de les persones migrades en el nostre municipi.
Treballarem conjuntament amb els observatoris autonòmics que aportin anàlisi i
dades.



Establirem accions per actuar davant de la discriminació, xenofòbia, racisme,
estereotips i prejudicis. Aquestes accions s’han de portar a terme mitjançant plans
educatius i informatius al municipi.



Crearem plans d’inserció laboral de persones migrades que vigilin els abusos
laborals que es comenten contra aquest col·lectiu (encasellament, baixa remuneració,
etc.)



Promourem espais per a la mediació sociocultural en els ambients laboral, sanitari i
veïnal per tal d’evitar conflictes relacionats amb la multiculturalitat, la llengua i les
situacions personals de cada col·lectiu.



Treballarem conjuntament amb ONG’s i associacions del municipi per crear i
desenvolupar projectes adreçats a les persones migrades en risc d’exclusió social.



Estudiarem i replantejarem les taxes municipals de les gestions burocràtiques que el
col·lectiu de gent migrada ha de realitzar per homologar estudis, demanar permisos,
fer tràmits, etc.

7.4.Col·lectius en risc d’exclusió social. Igualtat d’oportunitats.
Els anys de crisi han portat cada vegada a més ciutadans al llindar de la pobresa. Els
segments de població especialment vulnerables són els aturats de llarga durada, els joves sense
estudis ni formació, les dones amb càrregues familiars sense recursos, la població migrada i, en
general, famílies amb pocs recursos econòmics que tiren endavant gràcies a la solidaritat de
familiars i amics.
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Creiem necessari realitzar una intervenció global i integral en aquests col·lectius, realitzant
primer un estudi de la seva situació actual, amb la col·laboració d´associacions que ja treballen
amb ells, i que són coneixedors de primera mà de les seves necessitats. Una vegada fet aquest
estudi, els blocs d’actuació serien els següents:
Habitatge digne


S’ha d’entendre l’habitatge com un dret fonamental.



Hem d’evitar el deteriorament i recuperar els barris amb més alt percentatge
d’exclusió social.



La rehabilitació l’infrahabitatge.



Realització d’un cens actualitzat i real dels habitatges de propietat municipal i
habitatges de protecció pública per a realitzar un control eficaç de la seva situació i
ús.
o

Creació d’una borsa d’habitatge en règim de lloguer per a sectors de
població en risc d’exclusió social.

o

Assegurament d’habitatges d’acollida i alternatives residencials.

o

Creació d’un alberg municipal.

Formació i feina


Adaptar els recursos municipals de formació i feina a les persones en risc o situació
d’exclusió social, desenvolupant i ampliant els actuals programes.



Potenciar els itineraris personalitzats d’inserció sociolaborals, especialment per a
joves i dones soles amb càrregues familiars, que han de tenir una òptica general
integral que facilitin la integració (formació-feina, salari social, beca-guarderia,
horaris compatibles...)



Fer polítiques públiques estimuladores de feina de qualitat en el municipi i el seu
entorn. Estudiar quines són les possibilitats de trobar feina reals.



Reservar una part dels llocs de treball en les empreses municipals per a les persones
en risc o situació d’exclusió social.



Apostar per les empreses d’inserció sociolaboral, creant un registre municipal
d’aquestes i establint un mercat tutelat, és a dir, reservar un percentatge d’obres i
serveis que es licitin públicament des de l’Ajuntament per aquestes empreses i/o
l’establiment de clàusules en els plecs de contractació)



Apostar per la creació de cooperatives, amb incentius econòmics per part municipal.



Promoure Plans d’ocupació Local i ajudes a col·lectius en la creació de cooperatives.
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Serveis socials i recursos assistencial bàsics
Els serveis socials han de ser més efectius, àgils i propers a la ciutadania més vulnerable,
menys burocratitzats i generadors de circuits solidaris.


Més gran transparència en el funcionament dels serveis socials municipals.
Exposició pública i informació acurada de les funcions reals.



Recolzament i formació per al funcionariat, en la seva relació amb persones en
situació de risc d’exclusió social.



Es requereixen plans de formació, informació i sensibilització sobre els recursos i
serveis socials de la localitat als sector en risc d’exclusió social.



Assumpció per part de l’Ajuntament dels treballs de supervisió i desenvolupament
dels serveis social municipals que són de la seva responsabilitat, i no delegar en
serveis privats externs.



Creació d’un Observatori Social Municipal, en el qual participin diferents ONGs i
associacions de la localitat, potenciant al mateix temps els espais de participació ja
existents.
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