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LA VEU 
DE L’ESQUERRA

Et consideres preparat per assumir el repte 
de liderar el futur de la ciutat?

Amb això no n’hi ha prou. Cal il·lusió, esforç i 
creativitat col·lectiva. Esquerra som un equip, 
del qual jo formo part i a qui em dec. Vull re-
presentar també tots els veïns i veïnes que 
volem viure en una Montcada millor i que vo-
lem treballar per fer-la possible. Del que sí que 
em considero preparat és d’escoltar tothom, ja 
siguin altres partits, associacions, veïns… Una 
de les coses importants que he après en els 
estudis i en la meva trajectòria professional és 
que cal escoltar i aprendre de qui ens envol-
ta. El nostre model de ciutat el tenim clar, però 
alhora tenim la voluntat de ser generosos en 
la recerca d’acords pel bé comú, d’aprofitar les 
aportacions de la gent, de la gent que vol mi-
llorar Montcada. Sabem d’on venim, i personal-
ment estic orgullós del llegat d’Esquerra, però 
la nostra prioritat és Montcada i la seva gent. 
Tota.

La renovació del cap de llista suposa, doncs, 
un canvi en les maneres de fer d’Esquerra? 

No. La candidatura que presentarem, tot i 
suposar un canvi de persones i tarannàs, és i 
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vol ser una candidatura de continuïtat amb 
els ideals, els valors i el treball d’Esquerra. 
No estem aquí per viure de la política ni fer 
d’allò públic el nostre ‘cortijo’. El que sí que 
suposa és un canvi, que ens engresca a cau-
sa dels nous reptes. Mai com ara hem tingut 
la possibilitat, a nivell de país, d’impulsar una 
nova Catalunya. Mai com ara hem tingut la 
possibilitat de ser decisius en la construcció 
d’una nova Montcada. Cal donar resposta a 
les greus necessitats socials i econòmiques 
dels nostres veïns i veïnes. A Montcada, ara 
és l’hora de protagonitzar la construcció 
d’una alternativa davant el final d’etapa dels 
governs de PSC i CiU. Ara és l’hora de recollir 
la voluntat majoritària de canvis i d’aprofitar 
el procés de construcció na-
cional, també, en benefici de 
Montcada. És moment d’apro-
fitar els canvis en la conjuntura 
econòmica que es produiran, 
que ja s’estan produint, en 
benefici de tots els nostres 
conciutadans i, en especial, 
del jovent. En el nostre model 
de ciutat, el govern municipal 
ha d’impulsar la creació d’ocu-
pació, el benestar econòmic, i 
vetllar per la cohesió social. 
 

Després tornarem a aquests 
reptes que planteges. Abans, 
com valores la feina feta per 
Esquerra a Montcada en els 
últims temps, i la Marta Agui-
lar com a portaveu? 

Esquerra ens vam presentar a les darreres 
eleccions amb el lema ‘Honestedat i corat-
ge’, i ho hem complert. Ningú com la Marta 
ha representat aquesta honestedat i aquest 
coratge a l’Ajuntament de Montcada. Jo 
me’n considero hereu i aprenc amb la seva 
feina. La feina de l’oposició pot ser ingrata, 
però és imprescindible per fiscalitzar l’acció 
de govern i denunciar el que calgui. Com 
ho hem fet, sense demagògia ni populisme, 
però anant al fons quan ha calgut. Com deia 
el filòsof, “el poder corromp i el poder abso-
lut corromp absolutament”. Per tant, neces-
sitem polítics honestos però també cal una 
oposició ferma, periodistes lliures, jutges im-
parcials… La tasca de la Marta ha establert la 
base per convertir Esquerra en una veritable 
alternativa de govern.

Què penses quan surt Montcada als mit-
jans per casos de corrupció, per l’acusació 
i el judici a l’alcaldessa?

Doncs sento pena. I la necessitat de fer net. 
Cal una alternativa. Hem d’implantar un mo-
del de gestió municipal transparent i partici-

patiu. Fer net i construir una nova Montcada 
amb les persones que vulguin treballar pel 
bé de la ciutadania. 

Parlaves de reptes. A quins reptes ens en-
frontem?

Primer, la situació socioeconòmica. Cal pro-
moure l’activitat econòmica i combatre l’atur 
i la precarització de la feina. És prioritari evi-
tar la manca d’un habitatge digne per a tot-
hom... en definitiva, lluitar contra la pobresa 
que pateixen molts veïns i veïnes. Promoure 
el benestar, la cohesió i el desenvolupament 
econòmic sostenible són els principals rep-
tes immediats a Montcada.

No creus que, com diuen alguns, la crisi 
s’ha acabat?

Això no és una crisi econòmica sense més ni 
més. Una crisi no dura set anys. És un canvi 
de model, o, com diuen alguns, amb molta 
raó, una estafa. És obligat recordar-nos sem-
pre de les persones que pateixen, i hem de 
tenir-los sempre presents en l’acció de go-
vern. Necessitem eines per donar resposta 
a les seves necessitats, que són les nostres. 
I això no vindrà en forma de subsidis o ca-
ritat d’un Ajuntament endeutat i hipotecat. 
Calen solucions col·lectives, aprofitant el 
potencial que tenim: la creativitat i formació 
de la gent, la ubicació geogràfica, el poten-
cial de polígons industrials i la tradició d’una 
cultura del treball industrial. Hem d’aprofitar 
a favor nostre la nova industrialització que 
s’està produint a Catalunya i que lidera el 
Vallès. Montcada té un important paper a ju-
gar en aquest canvi. La gestió municipal ha 
de contribuir a la creació de treball qualificat 
amb valor afegit i orientat al mercat, també  
l’exterior. Tenim oportunitats a tocar que no 
podem deixar escapar de nou. 

I aprofitarem aquestes oportunitats? 

La crisi de valors, la decadència del liderat-
ge polític i la manca de visió estratègica són 
riscos que hem d’evitar perquè no se’ns torni 
a escapar el tren. I l’evolució del govern mu-
nicipal de PSC i CiU és un exemple d’aquesta 
manca de lideratge.

No tens por que CiU acusi Esquerra de 
trencar la unitat? 

No. Ens podem posar d’acord amb qui com-
parteixi els objectius de ciutat que propo-
sem. L’exemple del que està passant al país 
es pot traslladar a Montcada. Culminar el 
procés de construcció nacional ho hem de 
fer sumant, perquè fer-ho sols no seria ni 
fàcil ni bo. Tots fem falta, amb les entitats i 
la societat civil empenyent. A nivell munici-

pal, però, cal tenir en compte 
que la unitat triada per CiU 
és amb el PSC. Una unitat 
mantinguda malgrat veure el 
govern de la ciutat esquitxat 
per casos de corrupció, per 
males pràctiques…  I una uni-
tat mantinguda malgrat que 
l’Ajuntament de Montcada 
no ha donat suport al 9N.

Ets optimista?

Sí. Montcada té potencial. 
Per la nostra gent, l’esperit 
de lluita, de millora, de supe-
ració, de treball… Montcada 
és una ciutat on han confluït 
i conflueixen persones pro-
vinents de diferents llocs de 

l’Estat espanyol, del món. Sabem el que és 
l’esforç i la tenacitat. Montcada és una ciutat 
amb un teixit associatiu potent, amb gent 
implicada i participativa. Una ciutadania que 
ens ha d’ajudar a construir la ciutat que ens 
mereixem. Per la formació i la cultura, pel pa-
trimoni que encara queda, cultural i natural. 
També per la nostra ubicació geogràfica, pri-
vilegiada, entre una Barcelona que vol com-
petir entre les grans àrees urbanes mundials 
i un Vallès que és punta de llança de la nova 
industrialització. No podem quedar al mig 
com el lloc dels mals endreços, amb infraes-
tructures que ens trenquen sense donar-nos 
serveis, amb una cimentera que fa d’incine-
radora, amb una zona verda que es degrada 
fins a ser una deixalleria, amb barraquisme. 
Això és el que tenim, però, repeteixo, sóc op-
timista. Tenim l’oportunitat de donar-li la vol-
ta. Amb humilitat i amb la gent, alliberant les 
nostres potencialitats, responsabilitzant-nos, 
amb participació, amb transparència. Entre 
tots i totes.

Laura Balcell, periodista. 
Montcada i Reixac, a 20 de gener de 2015.
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Nacido a finales de los 60, del extrarradio de 
Barcelona e hijo de inmigrantes (castellano 
y andaluza). He tenido la suerte (o la 
desgracia) de vivir en una época de grandes 
acontecimientos históricos: he visto la 
llegada del hombre a la Luna, la muerte del 
dictador Franco, la transición a la democracia 
y la legalización de los partidos políticos 
de izquierda, el retorno de Tarradellas y la 
Generalitat de Catalunya, el primer Estatut 
d’Autonomia, un golpe de estado, la entrada 
en la OTAN y en la CEE, la desaparición del 
servicio militar obligatorio, las olimpiadas de 
Barcelona, el Dream Team y las copas de 
Europa del Barça de futbol (y las de basket), 
el tripartit (tras décadas de pujolismo), la 
inconstitucionalidad de un nuevo Estatut 
d’Autonomia votado en un referéndum legal 
por los catalanes y aprobado en el Congreso 

Neus Vinyals i Fusté
Secretària de Relacions 
Parlamentàries

DIRIGIR O 
“LIDERAR”

Com a montcadenca, estimo Montcada. I l’es-
timo pensant en allò col·lectiu, no en funció 
d’interessos particulars. És per això que em 
sento especialment orgullosa de pertànyer 
a ERC de Montcada i Reixac, ja que sempre 
hem defensat les idees que creiem millors 
per al conjunt del municipi, per davant d’in-
teressos individuals o de grups concrets.

Sempre hem posat al davant de tot el que 
creiem millor per a la ciutadania del nostre 
municipi, malgrat que a vegades això no hagi 
estat popular. Creiem que, fins ara, cap partit 
polític s’ha preocupat d’altra cosa que no si-
guin interessos individuals o de partit, com ho 
demostren els casos de pressumpta corrup-
ció urbanística que patim o la manipulació 
d’algunes subvencions. Ha faltat a Montcada 
un model de ciutat clar i definit, que sàpiga on 
va, autosuficient i sostenible, que optimitzi re-
cursos propis, invertint en el que ens donarà 
rendiment.

Només pensant col·lectivament, com hem 
fet, ho aconseguirem. Aquesta és la fita 
d’ERC a Montcada i Reixac, i sempre n’hem 
estat fidels. Per això em sento orgullosa de 
pertànyer a aquest grup, perquè tenim molt 
clar el model de ciutat per a Montcada, i és 
exactament el que jo vull com a montcaden-
ca i per al futur dels meus fills.

I tant la nostra actual regidora, la Marta 
Aguilar, com el nou cap de llista, en Jordi 
Sánchez, ho han defensat i ho defensaran 
amb convicció i determinació.

SÍ a l’honestedat i al coratge. NO a la por i a 
la confusió

Què busquem per al bon govern del nostre 
Ajuntament?

Volem persones que pensin i actuïn en fun-
ció del bé comú, fruit de conviccions i princi-
pis arrelats.

Volem persones que no tinguin por d’impli-
car al seu voltant la gent de més vàlua per 
desenvolupar un projecte de regeneració 
democràtica i millora social. Persones que 
posin la Cultura en primera línia. Volem gent 
que quan deixi la política ens deixi un poble 
molt millor. D’això se’n diu dirigir.

No volem el que sovint va darrere de la pa-
raula líder, és a dir, no volem persones que es 
dediquin al clientelisme i a “construir” cape-
lletes al seu voltant en funció dels seus inte-
ressos particulars. No volem el tipus d’herèn-
cia que deixen MAI MÉS.

Montserrat 
Ribera
Secretària 
d’Organització

y el Senado españoles, la Vía Catalana y el 
proceso hacia la independencia del pueblo 
de Catalunya en un marco de confrontación 
con un gobierno absolutista hijo y nieto de la 
dictadura franquista.

No está mal para alguien que decidió 
cambiar urbe por ciudad hace 16 años y que 
hace 5 aumentó el número de montcadencas 
en una unidad... y eso te cambia la vida y la 
forma de mirar el mundo que te rodea.

Yo me he criado oyendo las discusiones 
sobre política  entre mi abuelo (ex-
combatiente de la Guerra Civil) y mi padre 
(sindicalista clandestino y socialista) al pie 
de la lumbre en un pequeño pueblo de 
Zamora. He sentido el miedo en boca de 
mi madre cuando me avisaba que no dijera 
a nadie en el colegio los libros que tenía mi 
padre en casa ni las conversaciones con 
otros compañeros de lucha. He sentido el 
miedo un largo día (y noche) de febrero 
de 1981. He discutido mucho con mi padre 
de política porque yo era anarquista con 15 
años...hasta que me trajo un día los estatutos 
de la CNT para que los leyera y supiera 
de qué hablaba. Y siempre me intentaba 
desanimar para que no me metiera ni en 

Miguel Ángel Carbajo
Secretari de Comunicació

ARA ERC

sindicatos ni en política porque decía que en 
este país ser de izquierdas por convicción y 
en serio sólo me traería disgustos. Pues... no 
le hice caso. ¿Cómo hacerlo si le había visto a 
él dejarse la piel por la libertad de este país? 
Si le había visto pedir el Estatut d’Autonomia 
y hablando como buenamente podía el poco 
catalán que había aprendido por su cuenta?

Y en eso estamos. Más de 30 años después 
me veo reviviendo mi infancia, con una hija 
de 5 años a mi lado. Y veo que el círculo se 
cierra con ella porque no quiero que mi hija, 
catalana como yo, tenga que vivir pidiendo 
permiso para hablar su lengua o que tenga 
que emigrar como sus abuelos porque un 
estado represor no le permite ganarse el pan 
en su propia tierra. Por eso estoy en ERC. 

Sóc en Gerard Garrido Gutiérrez, un jove 
com qualsevol altre de Montcada i Reixac, 
de família d’origen castellà i andalús i 
orgullós d’ella. Actualment faig primer curs 
d’Economia a la UB. Ja fa quatre anys que 
vaig entrar a formar part de les JERC de 
Montcada i actualment en sóc el portaveu.

Vaig creure i crec en ERC, i també en les 
JERC, com a eina per lluitar per la llibertat de 
Catalunya. I també per canviar el mal govern 
d’aquests darrers anys a Montcada i Reixac. 

Sóc molt jove, per això també vull lluitar pel 
jovent montcadenc: perquè puguem créixer a 
Montcada amb formació, feina, oportunitats... 
per tenir espais de lleure per gaudir d’un 
model d’oci alternatiu. Seria un benefici per a 
tot el poble, no només per al jovent. 

Vivim moments històrics il·lusionants, i els 
joves en volem ser protagonistes. Volem 
decidir el nostre futur, i per poder-ho fer 
necessitem ser lliures com a persones i com 
a país. 

Gerard Garrido
Portaveu de les JERC

EL JOVENT 
TAMBÉ

PER
MONTCADA



A finals de maig deixaré de ser regidora i 
portaveu d’Esquerra a l’Ajuntament. Plego 
amb l’orgull de formar part d’un projecte que 
avui és molt més sòlid que quan hi vaig en-
trar fa 15 anys, i amb la satisfacció que per a 
Esquerra la regeneració no significa ruptura, 
sinó continuïtat, i que el fil conductor són els 
valors de l’honestedat i l’ètica. 
Sovint he dit que com a regidora de l’Ajunta-
ment no em considerava política, tot i que ho 
sóc i m’encanta ser-ho. I no ho deia per defu-
gir d’aquesta categoria davant el desprestigi 
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Marta Aguilar
Regidora i portaveu Grup Municipal

que viu la política –al contrari, necessitem la 
política i bons polítics–, sinó perquè treba-
llar per la ciutat és la gestió de la quotidia-
nitat. La dinàmica és una altra; no fem lleis 
eloqüents que ordenin situacions, sinó que 
ens toca, en el marc que tenim, fer més fàcil 
el dia a dia dels veïns i les veïnes. Per això 
m’hauria agradat governar, per poder passar 
de les paraules als fets, per portar les nostres 
propostes a la pràctica, però el context i la 
situació de no entendre Montcada com qui 
governava van portar Esquerra a fiscalitzar 
l’acció d’un govern que malauradament dista 
molt de ser el que Montcada necessita i el 
que es mereix.  Des d’Esquerra hem fet críti-
ca i denúncia, avançant-nos a les situacions 
que posen i posaran Montcada en escac, 
però els interessos personals i partidistes de 
qui governa han fet que es menyspreïn  les 
aportacions i recomanacions que Esquerra 

ha fet des de l’oposició i que tenen un únic 
objectiu: millorar Montcada.
     
Aquesta feina d’oposició l’he fet amb respon-
sabilitat i compromís, i amb la meva manera 
de ser. En molts moments m’ha tocat ser agra. 
No he dit mai el que a la gent li agradaria sen-
tir, sinó el que realment crec, creiem que és, 
hagi agradat o no, tant a l’Ajuntament com 
al carrer. I ho he fet amb tanta contundència 
que potser algú s’ha pogut sentir ofès. Però 
he fet política des de la sinceritat i l’honeste-
dat, i mai, i ho reitero, mai he mentit. Amb tot, 
em dono per satisfeta si aquells que ens van 
fer confiança es refe rmen, per la feina feta, 
en aquesta decisió. Montcada necessita un 
canvi, i al maig tindrem l’oportunitat de fer-lo 
possible. Ara és l’hora d’Esquerra i de fer con-
fiança al millor candidat. No en tingueu cap 
dubte, és el Jordi Sánchez. 

Salva, saps el que fas? Saps on t’has ficat? 
Quines ganes de buscar-te problemes! Qui-
nes ganes de complicar-te la vida! Aquestes 
són algunes de les preguntes i afirmacions 
que m’han estat fent familiars, amics, com-
panys de treball... i ja que tinc aquest espai 
intentaré respondre i explicar els motius de la 
meva decisió. Sí, sé el que faig. Sí, sé on m’he 
ficat. No, no vull buscar problemes, vull bus-
car solucions. Sí, segurament m’he complicat 
la vida, però crec que era el moment de fer un 
pas endavant, de comprometre’m amb unes 
idees en les quals crec, amb responsabilitat 
i implicació. No em podia quedar a casa de 
braços plegats veient com no es fa res per 
solucionar els greus problemes que pateixen 
els montcadencs i montcadenques, que pa-
teix Montcada, que pateix el país. Jo sóc un 
membre més de l’executiva, una part d’un 
projecte, un projecte d’esquerres, un projecte 
de tots; en definitiva, del vostre projecte. 
Fins ara, el nostre treball a l’oposició ha estat 
de vigilància, de denúncia, assumint la tasca 
de fiscalitzar l’acció de govern, però és el mo-
ment de fer un canvi de rol. Volem assumir 
més responsabilitats. Per molt que algunes 
veus ens vulguin desprestigiar afirmant que 

Salvador Serratosa
President d’ERC Montcada i Reixac

no estem preparats per governar. Estic total-
ment convençut de dues coses: que estem 
preparats –i ho volem demostrar–, i que els 
que han tingut l’oportunitat de demostrar-ho 
no ho han fet.
 
Necessitem canvis. Un canvi a nivell nacional, 
i un canvi a nivell municipal. Estem davant 
una oportunitat històrica, tenim dues dates 
marcades al nostre calendari: l’una, per deci-
dir el futur del nostre país; l’altra, per decidir 
el futur del nostre municipi. Volem revertir la 
situació de decadència que sofrim. I ho hem 
de fer entre tots i totes. Ens fa falta la vos-
tra ajuda. Sortirem al carrer, farem actes per 
explicar el nostre projecte, us volem escoltar, 
volem saber la vostra opinió. Per això fa falta 
explicar persona a persona, en cada tertúlia, a 
la feina, on calgui, que la gent d’ERC tenim un 
projecte i un compromís ferm amb Montcada 
i amb el país, que volem, que podem guanyar  
per fer una societat més justa i inclusiva. Ne-
cessitem la vostra implicació, la vostra con-
fiança. Som persones honestes, tenim volun-
tat, tenim capacitat, tenim il·lusió amb ideals, 
amb valors. Tenim molta feina i no podem 
defallir, entre tots i totes ho farem possible!

www.facebook.com/esquerramontcada @ERCmir

COMPROMÈS

CONTINUÏTAT PER AL CANVI

segueix-nos a:

montcadaireixac@esquerra.org


