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COMPROMESOS 
AMB TU

Veureu que som gent compromesa, capaç i honesta. 
Propers a la ciutadania i tots els barris de Montcada. 
Independents i amb ganes de treballar, amb sin-
ceritat i humilitat, atenent els problemes reals dels 
montcadencs. Ens hem implicat perquè ens estimem 
Montcada i creiem que ara és l’hora de fer un canvi a 
la ciutat i que cal fer un pas endavant per comprome-
tre’ns amb el bé comú. 

A Montcada necessitem resoldre els problemes 
enquistats que patim: atur i desigualtat; manca de 
cohesió urbana; i degradació mediambiental. Per re-
soldre-ho cal canviar uns representants polítics sense 
lideratge ni visió estratègica, esquitxats pel descrèdit 
de la corrupció. 

La gent que formem la candidatura d’Esquerra estem 
preparats per assumir el repte i la responsabilitat 
de liderar la ciutat. Tenim oportunitats a tocar que 
no podem deixar escapar de nou. Per fer una Nova 
Montcada en un Nou País. Montcada necessita un 
canvi. Amb responsabilitat i compromís, amb partici-
pació i transparència. Entre tots i totes. Esquerra som 
l’alternativa. Nosaltres ho farem.

Feu-nos confiança. 
Guanyarà Montcada.

Honestedat al govern de Montcada 
Tornem la política a la ciutadania i obrim la 
democràcia.

Una Montcada emprenedora i  
socialment justa
Que creï treball en els eixos comercials, en 
l’economia social i en les indústries locals.

Una Montcada cohesionada i neta
Lluitem pel soterrant la línia de rodalies,  
pel trasllat de la cimentera, per eliminar  
els abocaments.

Us presento els veïns i veïnes 
que ens presentem en la candidatura 

d’Esquerra a les municipals 
del proper diumenge 24 de maig. 





2- Montserrat Ribera 
i Ruiz
Vallençana-Reixac

Des d’esquerra treballa-
rem per convertir l’esport 
en l’eix vertebrador de la 
integració i cohesió del 
municipi. Crearem Consells 
de l’esport per fomentar la 
participació de les entitats 
esportives i poder així 
avaluar  conjuntament 
les politiques municipals. 
Prioritzarem la objectivitat 
en repartir equipament i 
ajuts econòmics a les enti-
tats alhora que definirem 
Pla d’usos esportius per 
espais naturals.

3- Salvador Serratosa 
i Cruzado
Montcada Centre

Cal fomentar els ajuts 
a les persones més 
desfavorides ara més que 
mai. Aturats, desnonats, 
famílies en situació de 
precarietat econòmica i 
gent gran. Tant de manera 
econòmica com emocional 
que garanteixin una vida 
quotidiana digna i segura.

4- Neus Vinyals i 
Fuster
Montcada Centre

La Cultura és imprescindi-
ble pel desenvolupament 
personal i col·lectiu. En 
una ciutat com Montcada, 
diversa i amb barreres 
físiques entre els barris és 
doblement necessària per 
establir millors relacions 
de veïnatge que ens aju-
din a conèixer-nos millor 
i avançar en una major 
igualtat d’oportunitats per 
a tots nosaltres. Tal i com 
deia el poeta Joan Marga-
rit: LA SANITAT CURA, LA 
CULTURA SALVA

1- Jordi Sánchez i 
Escrigas
Montcada Centre

Llicenciat en Història i en 
Ciències Polítiques i Sociologia.
Responsable de Logística en una 
empresa montcadenca, on ha 
desenvolupat tasques de gestió 
de riscos i compres.

5- Miquel Àngel  
Carbajo i Palacios
Can Cuiàs

Hem d cohesionar la vila  
per superar les barreres 
físiques que ens divi-
deixen i que s’afegeixen 
a la divisió actual en 
barris d primera i segona 
categoria.

Diplomada en Direcció Financera 
i Màster en Gestió Comercial
Associada al Cercle Cultural, 
Òmnium Cultural
Associació membres IESE



6- Roser Solano i 
Castelló
Can Cuiàs

Perquè a Esquerra 
concebem la participa-
ció ciutadana a través 
del civisme i les nostres 
propostes provenen dels 
valors republicans, lliber-
tat, justícia i comunitat.

7- Juan Fabian i 
Andreu
Font Pudenta

Treballarem per poten-
ciar la petita i mitjana 
empresa ubicades als 
nostres polígons indus-
trials tot lligant-ho a la 
promoció de l’ocupació.

8- Maria Àngels 
Teruel i Morató
Montcada Centre

Les noves tecnologies 
han d’estar a l’abast de 
tothom. Cal fomentar-les 
com eïnes d’integració 
social que afavoreixen 
la igualtat d’oportuni-
tats. La fibra òptica ha 
d’arribar a tots els barris 
de Montcada.

9- Gerard Garrido i 
Gutiérrez
Pla d’en Coll

El jovent som el futur, 
som part important del 
motor pel canvi que 
Catalunya i Montcada 
Necessita. Aquesta és la 
nostra ciutat, aquest és 
el nostre país i no volem 
que la manca d’oportuni-
tats ens en allunyin.

10- Judit Recasens i 
Relat
Montcada Centre

“ sigues tu el canvi que 
vols veure en el món”, de 
Gandhi. Perquè els canvis 
socials que el nostre 
poble necessita i que 
promourem fins a l’ esgo-
tament nomes seran pos-
sibles amb la implicació 
de cadascú de nosaltres. 
Amb esforç , sensibilitat 
i sobretot solidaritat 
amb els col•lectius mes 
necessitats.



11- Jaume Teixidó 
Pujol 
–Independent-
Mas Rampinyo

Cal tornar la política als 
ciutadans. Els profes-
sionals ja han donat la 
mida del que saben fer 
i ara és l’hora de la gent 
que vol gestionar la cosa 
pública amb honestedat, 
honradesa i humilitat.

12- Laura Balcell i 
Clapés
Montcada Centre

Treballarem perquè 
Montcada i Reixac tingui 
uns eixos comercials 
vius, amb botigues de 
proximitat i qualitat que 
no hagin d’abaixar la 
persiana. El petit comerç 
és clau per la cohesió 
social i la vida del nostre 
municipi.

13- Francisco Requena 
Martínez 
–Independent-
Can Sant Joan

Montcada es construeix 
amb la suma de parti-
cularitats de cada barri, 
som plurals i diversos. 
igual que Catalunya la 
conformen tots aquells 
que som i volem ser 
catalans. 
Per això lluitarem per 
arreglar  mancances 
del barris,  I pel que fa 
a bifurca accessibilitat, 
renfe, neteja del barri 
, crematori de residus  
Asland, farmàcia de torn. 
Treballarem per tots i 
cadascun del barris. I 
farem efectiu que Bifurca 
també existeix!

14- M. Dolores Her-
nández Aguilar “Piti”
-Independent-
Terra Nostra

Impulsarem una trans-
parència real i de qualitat 
en la gestió de l’Ajunta-
ment, facilitant l’accés a 
la informació que calgui 
per retre comptes ade-
quadament davant als 
montcadencs. Això ens 
ajudarà a superar el des-
prestigi que l’Ajuntament 
ha anat acumulant en els 
darrers anys.

15- Jordi Del Valle Jou 
Terra Nostra

Protegim i potenciem 
els espais naturals de 
la nostra ciutat. Podem 
crear noves infraestruc-
tures en harmonia amb 
el mediambient que re-
valoritzin MiR dins l’àrea 
metropolitana i el Vallès 
Occidental. Nomes no-
saltres mateixos podem 
impulsar aquest canvi.



21- Marta Aguilar i 
Alemany
Montcada Centre

Tinc el privilegi de 
tancar una llista 
excel·lent de gent de 
Montcada compro-
mesa amb el nostre 
poble i amb el nostre 
país.

20- Josep Vidal i 
Pagà
Can Sant Joan

A Montcada cal apos-
tar per la formació 
professional i lligar-ho 
al teixit productiu dels 
polígons industrials 
de la nostra ciutat. I 
alhora apostar també 
per obrir nous cicles 
formatius que com el 
de joieria pot donar 
sortida a estudiants 
amb una vesant més 
artística i creativa.

19- Antoni Mollet 
Val  
- Independent -
Montcada Centre

No descansarem fins 
aconseguir que el 
Soterrament de la 
línea de Barcelona 
a Portbou sigui una 
realitat. D’aquesta 
manera aconsegui-
rem la cohesió del 
centre neuràlgic de 
Montcada i Reixac 
amb el barri de la Ri-
bera i Can Sant Joan  
i la reactivació del 
comerç a tot al poble. 
El Soterrament és el 
futur per Montcada i 
Reixac

18- Loles Diaz Pont
- Independent - 
Mas Rampinyo

Hem preocupa l’imat-
ge d’aquest poble. 
Una imatge degrada-
da plena de ciment i 
estructures que e no 
toquen. Com altres 
barris , Mas rampinyo 
està incomunicat, 
brut , deixat ... Insegur 
Necessita tornar a 
Ser . Si cuidem el 
que queda , potser 
encara podrem fer 
algun arreglo . Imatge, 
neteja i seguretat,

17-  Frederic Casa-
miquela Capdevila

Forner
Membre del gremi... 
I de l’associacio...
Cal recuperar el 
comerç de Mont-
cada i en especial 
de Can Sant Joan, 
per donar vida als 
barris.

16- Montserrat 
Jiménez Olivencia 
- Independent -

S’ha de lluitar a 
Montcada i Reixac 
per una educació  
pública, laica, popular, 
democràtica, inclu-
siva, coeducadora i 
en català. Potenciar 
una Xarxa pública 
única i gratuïta des de 
bressol a universitat 
per fer efectiu el dret 
a l’educació de tota 
la ciutadania sense 
importar el seu origen 
social.



Calen polítics honestos allunyats 
del descrèdit de la corrupció. 
Que no depenguin de la política 
per viure i que, per tant, puguin 
actuar liderant l’aplicació de la 
voluntat popular. Sense manipu-
lar i explicant les coses tal com 
les veiem. Com?

Auditoria financera i urbanística. 
Accés a la informació com a eina 
de la ciutadania per poder exer-
cir control sobre les polítiques 
públiques. 

Transparència i retiment 
de comptes

Recuperem la confiança Participació

Obrir els plens a la participació 
ciutadana. Implantar eines de 
consulta real directa, pressu-
postos i processos participatius,  
audiències públiques. Consultes 
i referèndums en qüestions 
transcendents. El municipi s’ha 
de construir amb la cooperació 
de ciutadania i administració. 

Honestedat al govern 
de Montcada

Lideratge i visió estratègica.  Transparència i participació.



Per crear llocs de treball de 
qualitat, combatent l’atur i la 
precarietat laboral. Estimulant 
les persones emprenedores i la 
creació d’activitat. 
MiR necessita un comerç local 
potent impulsat per l’Ajunta-
ment en cooperació amb el 
teixit comercial. Aprofitarem el 
potencial dels nostres polígons 
industrials en cooperació amb 
l’empresariat local, aplicant 
mesures de modernització i 
adequació de les zones d’ac-
tivitat per a un desenvolupa-
ment sostenible. 

per tal d’incrementar les opor-
tunitats de les persones Apro-
parem el món educatiu al món 
productiu amb Plans d’entorn 
per als centres educatius.

Emprendre és una actitud 
que es pot aplicar en molts 
contextos i és imprescindible 
per al progrés i el benestar. 
Un d’aquests contextos és la 
creació d’empresa i, per tant, 
d’ocupació. L’ Ajuntament ha 
de potenciar i acompanyar les 
iniciatives que reportin riquesa 
a la ciutat i que contribueixin a 
crear llocs de treball. 

Promourem l’activitat 
econòmica

Impulsarem l’actitud 
emprenedora i la creació 
d’empresa

Prioritzarem l’orientació 
laboral i la formació.

i, per tant, la inserció laboral de 
col·lectius amb especials difi-
cultats per garantir la cohesió 
social. 
Ho farem amb el potencial que 
tenim a Montcada: la creativi-
tat i la formació de la gent, la 
tradició d’una cultura del tre-
ball i la ubicació logística entre 
BCN i un Vallès que lidera la 
nova industrialització exporta-
dora de qualitat. 

Premiarem la Responsa-
bilitat Social Corporativa

extensió beques menjador, 
aplicació mesures per com-
batre la pobressa energètica, 
creació d’un parc d’habitatge 
de lloguer social. 

Farem un pla de xoc per 
combatre la pobressa

Una Montcada emprenedora 
i socialment justa. 

Treball, desenvolupament sostenible i oportunitats.



Una Montcada 
cohesionada i neta

Possarem l’emfasi en el Soterra-
ment línia de rodalies R2 a Mont-
cada centre i R3 a Mas Rampinyo, 
el Trasllat de la cimentera Lafarge, 
i en la Supressió del peatge de 
Mollet de la C33 per eliminar trànsit 
que creua per la C17 i pel centre de 
Montcada.

Soterrament línia de rodalies

Farem del riu Besós la façana 
natural de la serra de Marina, re-
cuperant els rius per a gaudir-los.

Riu Besós

Patrimoni cultural

Defensarem el patrimoni cultu-
ral, arquitectònic i artístic, apro-
vant un Pla d’Usos per a la seva 
conservació i aprofitament. 

en un Parc agrícola, inclòs dins 
del Pla d’Espais d’Interès Natural 
de Catalunya amb Gallecs.

Convertirem el Pla de 
Reixac



GUANYARÀ 
MONTCADA

@ERCmir

montcadaireixac@esquerra.org



Tenim oportunitats a tocar 
que no podem deixar esca-

par de nou. Per fer una Nova 
Montcada en un Nou País. 

Montcada necessita un canvi, 
i Esquerra som l’alternativa. 

Ho farem.

GUANYARÀ MONTCADA


