
ESCOLTEM 
MONTMELÓ

Dissabte 7 de març a les 18:00 
Sala de la Concòrdia a l’Ajuntament



Qui som? 
ERC Montmeló

Albert 
Monserrat

Joana 
Verdera

Georgina 
Monserrat

• 41 anys i pare 
• President del 

Clàssic Club 
• Operador de planta 

química 
• Lligat a Esquerra 

des de 2005

• 33 anys 
• Enginyera de 

professió 
• Lligada a 

l’Assemblea 
• Nova incorporació

• 29 anys 
• Treballa al Circuit 
• Va ser regidora per 

ERC a Montmeló 
l’any 2010 

• Cap de llista el 2011



ESCOLTEM  
MONTMELÓ

1. Qui som? ERC Montmeló es presenta 

2. Avui escoltem, demà proposem 

3. Un poble més just: atur, lloguer social, pobresa energètica 

4. Un poble més viu: cultura, promoció econòmica i comerç 

5. Un poble més democràtic: participació ciutadana, igualtat 

6. Un poble dins un #noupais 

7. Hem pres nota



Avui escoltem, 
demà proposem

Avui tenim un objectiu:  
!

escoltar-vos per poder donar prioritat als temes que 
més us interessin i preocupin.  
!

Volem sortir d’aquest debat amb una idea clara de com 
veieu Montmeló!



Montmeló en el 
#noupais

Un Montmeló 
més democràtic

Un Montmeló 
més viu

Avui escoltem, 
demà proposem

Reducció de l’atur

Habitatge assequible

Pobresa energètica

Exclusió social

Un Montmeló 
més just

Estímuls al comerç

Cultura per a tothom

Educació

Arrelament

Igualtat

Participació 
ciutadana

Transparència

Procés constituent

Hisenda pròpia

Claredat



Un Montmeló 
més just

• A Montmeló hi ha 319 homes i 410 dones a l’atur.      
Taxa del 16%. aproximadament.                                         
(Dades de 2014, Idescat) 

!
• La bretxa salarial entre homes i dones a Catalunya és 

d’un 20,2%.

• La PAH ha atès 202 de casos 
d’afectats per la hipoteca 

!
• L’estat espanyol ha tombat la llei 

de pobresa energètica impulsada 
pel Parlament.



Un Montmeló 
més viu

• Què passa a Montmeló els dissabtes a la tarda? 
!

• Vivim a Montmeló o dormim a Montmeló? 
!

• Un poble del qual sentir-nos orgullosos 
!

• L’educació motiva als nostres joves? 
!

• Civisme a Montmeló



Un Montmeló 
més democràtic

• Tenim barris oblidats? 
!

• Fer obres, decisió de tots 
!

• Definir transparència equival a ser 
transparents?



Un Montmeló 
en un #NouPaís

• Una legislatura amb molts reptes per davant 
!
• A quina institució paguem els nostres impostos? 
!
• Com a municipi, volem formar part del procés de 

construcció de la República Catalana

• Que els ciutadans de 
Montmeló no es quedin 
sense veu pròpia al 
país



Gràcies! 
Hem pres nota

• Hem escoltat i hem pres nota de la vostra visió 
!
• Ara acabarem de perfilar el nostre Programa amb les 

propostes que millor s’adiguin a tot el que hem parlat 
!
• Us convidem a unir-vos al grup de treball: impliqueu-vos!



A debat: 
Dia de la dona



A debat: 
Reconversió centre



A debat: 
Sobirania fiscal

• Pagar els impostos locals 
(l’IRPF dels treballadors i l’IVA) 
a l’Agència Tributària de 
Catalunya 

!!
• Uns 200 municipis ja 

l’exerceixen 
!!
• Totes les causes judicials 

desestimades



A debat: 
Associar-se a l’AMI

OBJECTIUS DE L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS 
PER A L’INDEPENDÈNCIA 

!
• Esdevenir un ampli espai de debat on compartir 

idees, iniciatives (legals o cíviques), experiències, 
informació, eines de gestió i tot allò que pugui 
ésser útil per dur el poble de Catalunya cap a la 
independència per tal d’assolir les plenes 
competències municipals 
!

• Fomentar i defensar els drets nacionals 
!

• Conscienciar a la ciutadania de la necessitat que 
Catalunya pugui exercir el seu dret a 
l’autodeterminació. 
!

• Crear una xarxa de promoció exterior, 
principalment dins del marc de la Unió Europea. 
!

• Promoure el finançament dels propis municipis 
!

• Buscar sinergies en d’altres àmbits com 
l’empresarial o el financer.


