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MONTMELÓ

Hem de 

SER-HI
Una legislatura plena de 

reptes tant de poble 
com de país

Il·lusió, aire fresc, i 
cares noves per a 

potenciar Montmeló

Ara que tenim l’oportunitat de superar totes les barreres 
que avui condicionen els governs de les nostres ciutats, 

volem que Montmeló participi activament d’aquest 
procés. Que els montmelonins tinguin l’oportunitat de 

posar-hi el seu granet de sorra. Des d’Esquerra Montmeló 
tenim el ferm compromís de ser-hi per a fer-ho possible.  

#HoFarem

#NouPaÍs #NousPobles

ALBERT 
MONSERRAT 

“Un projecte renovat 
per aportar dinamisme 

i potenciar el poble.”
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JOANA 
VERDERA 

“Activar l’economia 
municipal ha de ser un 

esforç comú de 
treballadors, empreses 

i Ajuntament.”
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elcandidat

“Sóc l'Albert, nascut, viscut i crescut a Montmeló. 
Conec i recordo el poble des que hi teníem carrers de 
terra, alguna masia al bell mig i camps de blat a la 
Quintana. He vist com de ser una vila on gairebé tots 
ens coneixíem, hem anat creixent fins a tocar els nou 
mil habitants, amb pluralitat cultural i diferents 
maneres d’entendre el nostre dia a dia. Ara, vull 
treballar per transformar-lo en el poble que somiem, 
escoltant i transmetent el pensament i opinions del 
carrer als plenaris, fent una política social i propera, la 
que forma part del nostre ADN. Una política 
republicana, i una política nostra, construint eines de 
país per poder fer més i millor per als nostres 
conciutadans. Ara és el moment de fer un Montmeló 
més cohesionat, emprenedor i participatiu.”

Albert Monserrat

l’equip
Joana Verdera 
Enginyera en energia tèrmica. 
Ha tornat a Montmeló, el seu 
poble natal, després de dos 
anys treballant a Suïssa. 

Màrius Montón 
Doctor en informàtica, 

treballa en recerca a la UAB i 
viu a Montmeló amb la seva 

companya montmelonina. 

Alba Torras 
Estudiant de l’INS Montmeló, a 
punt de començar la carrera 
de físiques. És una ment 
inquieta i sempre implicada. 

Joan Carles Díez 
Funcionari de l’estat i membre 

actiu de l’ANC Montmeló.  
Aficionat al teatre, forma part 

de la companyia Nyap. 

Georgina 
Monserrat 
Regidora l’any 2010, 
treballa al Circuit de 
Barcelona-Catalunya.

Vicenç Iborra 
President de 
l’Associació Ludus 
Historiae.

Alma González 
Treballa en restauració i 

encomana el seu bon 
humor als clients.

Bernat Güell 
Estudiant i secretari 

d’organització a JERC 
Les Corts.

Angelina Martí 
Mestressa de casa 
jubilada, gaudeix molt 
dels seus nets.

Gerard Garcia 
Educador social del 
Departament de 
Justícia Juvenil. 
Estudia criminologia.

Antonio Ferrer 
Transportista i aficionat 

al motor, membre del 
Classic Club Montmeló.

Meritxell Pi 
Diplomada en 

Educació Social i part 
del moviment Slow 

Food Vallès Oriental.



lespropostes

• Programa 
d’acompanyament als 
aturats, amb seguiment 
personal i compromís dels 
participants 

• Oferta formativa basada en 
les necessitats del mercat de 
treball local 

• Programa de mediació 
hipotecària amb advocats 
col·legiats 

• Suport a les PIMEs, 
adreçades a la dinamització 
del teixit empresarial. 
Bonificacions fiscals per a 
PIMEs de nova creació i pel 
canvi de local dins el 
municipi 

• Impuls a l’oficina d’habitatge 
incloent servei de mediació 
per potenciar l'oferta en 
règim de lloguer per part de 
particulars o entitats privades 
que tinguin habitatges buits 

• Adequació dels serveis 
públics de sanitat a les 
necessitats dels 
montmelonins, tant pel que 
fa als serveis sanitaris 
generals i d'urgències 

• Ajuts a les persones en 
situació de pobresa 
energètica 

• Impuls a l’eficiència 
energètica amb programes 
d’informació i conscienciació 
als ciutadans i empreses. 
Donar suport a totes les 
iniciatives adreçades a 
minimitzar, en la mesura del 
possible, l'utilització de fonts 
d'energia no renovables

• Activitats al carrer per 
dinamitzar el poble i el 
comerç, que facin sortir la 
gent a gaudir i que ens 
ajudin a arrelar la 
ciutadania 

• Coordinar l’ajuntament 
amb l’INS per a què els 
estudiants facin tasques 
de civisme 

• Potenciar l’ús de noves 
tecnologies per la millora 
del poble  

• Ajudar a les entitats i 
associacions del poble 
proveint espais adients a 
les activitats que 
desenvolupen 

• Promoure les xarxes 
gratuïtes de wi-fi a tot el 
muncipi 

• Ampliació i millor 
senyalització de vies per 
a bicicletes. Camins 
peatonals per accedir al 
Circuit 

• Zona d’aparcament lliure 
propera a l’estació de tren 
per tal de facilitar l’accés 
dels passatgers així com 
dels vianants al centre del 
poble 

• Cal continuar pressionant 
Adif per recuperar l’espai 
urbà de la Llosa (el 
cobriment de les vies del 
tren) i activar el projecte 
de la nova biblioteca 

• Obertura dels patis de 
les escoles els dies festius 
per tal d’organitzar 
acitvitats a l’aire lliure

• Un pas més en transparència, 
adoptant l’open data com a 
base per oferir totes les 
dades del consistori en 
formats oberts i clars 

• Reunions de barri, on els 
ciutadans tenen via directa 
per parlar amb l’ajuntament 
sobre els temes que els 
preocupen, barri per barri  

• Canviar el funcionament de 
l’ajuntament, passant d’un 
model informatiu a un on 
veritablement hi hagi una 
relació de tu a tu entre els 
ciutadans i els seus servidors 
públics  

• Realització de pressupostos 
col·laboratius, convidant a la 
ciutadania a participar de les 
decisions del consistori en un 
procés d’implicació 
progressiu 

• Normalitzar les consultes 
ciutadanes per afers 
importants del poble 

• Potenciar l’ús i la millora del 
nivell de català a l’escola, així 
com proposar activitats 
extraescolars en llengua 
catalana

MÉS JUST MÉS DINÀMIC MÉS DEMOCRÀTIC

Presentem un programa fet col·laborativament, amb propostes ambicioses i fresques, 
que tenen per objectiu un Montmeló



elfullderuta

• Posar en marxa el procés constituent a tots 
els efectes amb implicació municipal 

• Impulsar la creació de l’assemblea catalana 
de càrrecs electes  

• Inscriure Montmeló a l’Associació de 
Municipis per la Independència  

• Materialitzar la sobirania fiscal, pagant els 
impostos locals a l’Agència Tributària de Catalunya 

• Prioritzar la legitimitat de les institucions catalanes davant la ingerència de l’estat central

Un Montmeló que apunta cap a una 
Catalunya més pròspera. Ara més que mai cal 
un govern municipal compromès i valent.  
Per això formalitzem els nostres 
compromisos:

enstrobaràsa
693 72 86 65

/ercmontmelo

@ercmontmelo esquerra.cat/montmelo

montmelo@esquerra.orgerc montmeló

Connecta amb nosaltres!

#NOUPAÍS 
NOU 
MONTMELÓ HO FAREM


