Llistat d’idees
Primera edició:
Aquesta edició és provisional. En els pròxims dies, una segona
edició completarà aquest treball amb més idees recollides i
amb més continguts que hem recollit en els últims dies.

Montcada i Reixac, 31 de març 2011

Per als montcadencs i montcadenques
d’avui i de demà

3

Autors:

Eduard Motos Auqué, barceloní de 26 anys, exalumne de l’Escola
Arrels i de la Salle Congrés, llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques,
Màster i Doctorant sobre la promoció de la producció ecològica a la
Universitat Ramon Llull.
“Sóc el promotor de la recollida d’idees perquè crec en el poder de la
comunicació com a eina de renovació. Des de fa 3 anys i mig que vaig
coneixent el municipi gràcies a que la meva parella viu a la ciutat.
Escolto idees que es mereixen una realitat i per aquest motiu amb uns
amics montcadencs fem aquest projecte.“

Jose Gómez Morato, montcadenc de 27 anys, exalumne del Font Freda
i del Montserrat Miró i Vila, especialista en noves tecnologies de la
informació i de la comunicació.
“Sóc montcadenc de tota la vida i he anat notant que és una ciutat
trista que li falta vida. Em van proposar el projecte i per què no ajudar el
meu poble i escoltar la gent que m’ha rodejat tota la meva vida
transmetent-me escoltar les seves idees i propostes i fer-les realitat.”

Maribel Campos Palma, montcadenca de 25 anys, exalumne del Mitja
Costa i del Montserrat Miró i Vila, estudiant de filosofia, traducció i
interpretació a la Universitat Autònoma de Barcelona.
“Sempre he viscut amb la meva família a Santa Maria. Hi ha molta gent
amb ganes de fer coses però no se’ls ajuda. Els barris es troben aïllats
per una gestió urbanística i cultural que divideix fins al punt de
determinar la condició social. Per aquests i altres motius formo part de
la Recollida2011.”
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Introducció

Tot començà el mes de novembre de 2010 quan, en un sopar entre amics, vaig proposar de fer
una recollida d’idees per millorar Montcada i Reixac, juntament amb Maribel Campos i Jose
Gómez. Així va néixer una iniciativa ciutadana amb la finalitat d’aconseguir propostes
constructives de diversos públics vinculats a la localitat. L’objectiu és fer conèixer a tothom un
llistat d’idees anònimes sense cap selecció ni classificació temàtica i ordenades de manera
alfabètica. Una forma de presentar els resultats de manera original per fomentar una visió
integral a partir de l’esperit crític i de la reflexió personal i lliure de cadascú.

Foto d’Isabella Antonelli, Montcada i Reixac, 2011

Entre les idees recollides fins i tot n’apareixen de contradictòries. La llibertat d’expressió i el
respecte han marcat el nostre itinerari en el territori. Des del primer dia que vam sortir al carrer
a recollir idees, el passat 29 de novembre, hem anat entrevistat en persona part de la ciutadania,
hem entrat a diferents escoles, instituts, locals comercials, empreses, indústries i entitats, des de
Can Cuiàs fins a l’Estany de Gallecs i des del Bosc d’en Vilaró fins a Terra Nostra. També hem
estat presents a les xarxes socials, hem creat un bloc (recollida2011.wordpress.com) i una adreça
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electrònica (recollida@gmail.com) per explicar el nostre dia a dia i per facilitar el contacte i poder
ampliar el nombre d’idees rebudes.
Vam creure oportú picar la porta de tots els partits polítics amb seu a Montcada i Reixac per
lliurar-los un mateix qüestionari. La finalitat d’aquesta acció és recollir per escrit, de la mà de
cada partit, quins plantejaments tenen per millorar el municipi i poder-los fer conèixer. Tenint en
compte, que els abstencionistes de les últimes eleccions municipals van superar en nombre als
que van anar a votar, aproximar la democràcia local a la ciutadania i la ciutadania a la democràcia
local, és tot un repte per a tots aquells que creuen en les responsabilitats d’ambdues parts.
No només hi ha idees relacionades en la gestió política, també per al sector empresarial amb
idees que són oportunitats de negoci, així com propostes que ajudarien el dia a dia dels
ciutadans i del teixit associatiu del territori. Idees que fins i tot poden beneficiar els municipis
dels voltants i totes aquelles persones que són de passada per Montcada i Reixac. Tot un ventall
imaginatiu sobre el futur desitjat que si el compartim, pot començar avui.
És, a les vostres mans, un document històric derivat d’un rigorós treball que fem conèixer a
continuació.

Eduard Motos Auqué,
Promotor de la Recollida2011,
Iniciativa ciutadana de recollida d’idees per millorar Montcada i Reixac

Montcada i Reixac, 31 de març de 2011
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Llistat d’idees
1. A l'any 1992, la cimentera va fer una maqueta del trasllat, a l'any 1998 van dir que marxarien
quan haguessin extret la pedra calcària i a l'any 2002 es va acabar la pedra calcària. Però
ara la pedra calcària la porten del Garraf amb camions generant més CO2 que abans
durant el transport i s'han posat a treure pissarra. Només per aquestes mentides, ja podrien
tancar definitivament.
2. A sobre dels soterraments fer jardins, horts urbans o places d'aparcament de cotxes
elèctrics.
3. Abans de prendre una decisió irreversible cal dialogar i pactar amb totes les parts implicades
4. Acabar d'una vegada amb els pous dels residus fecals i que tothom disposi d'unes
clavegueres que no sembla que visquem al costat de la capital de Catalunya.
5. Acabar d'una vegada amb les apostes o juguesques relacionades amb animals en el
municipi (com per exemple “els palomeros” de Terra Nostra que destorben la pau del barri
cada cap de setmana).
6. Aconseguir la venda de tot el producte ecològic de Montcada i Reixac a Montcada i Reixac i
establir negociacions amb els productes ecològics dels municipis més propers. A Granollers
fan un pa ecològic molt bo.
7. Aconseguir no rebre cap denúncia ni multa externa al municipi mitjançant una assessoria
legal.
8. Aconseguir separar el que és cultura i el que és espectacle o festes.
9. Actuar contra la venda de drogues al carrer.
10. Aigua calenta suficient a les dutxes de la piscina municipal de Montcada.
11. Ajudes al món associatiu musical i a totes aquelles associacions que realitzen una tasca
cultural fomentant la participació dels ciutadans.
12. Ajustar l'horari d'entrada a l'escola i als instituts per poder portar els fills encara que es
quedin a la biblioteca o per fer deures fins que comenci la classe.
13. Al carrer Sant Antoni no hi ha cap paperera, alguna podria estar bé i al carrer Major també
podria ser un bon lloc perquè no en faltin.
14. Al parc de les aigües hi ha cables d'alt voltatge a prop de les persones, treure'ls.
15. Algunes associacions necessiten persones per tirar endavant, però sobretot una bona
comunicació de que aquestes existeixen.
16. Amb l'ajuda de la voluntarietat recuperar els edificis públics tancats i abandonats com el
Museu de les Maleses o la cerveseria.
17. Ampliar el Museu de Montcada amb diferents èpoques.
18. Ampliar els CAPS amb serveis més complets i també d'urgències, com per exemple
medicina interna, temes de respiració, digestió, traumatologia i rajos X, per evitar perdre el
temps anant després a la Vall d'Hebrón i patir les cues.
19. Ampliar l'horari a l'estiu de la piscina municipal.
20. Aplicar una metodologia transparent en la gestió de queixes fent-les públiques i amb una
resposta també pública.
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21. Aprofitar el sòl, l'experiència industrial abundant i les comunicacions amb Barcelona per
promocionar els espais industrials que podrien crear força ocupació i que es faci una
formació professional adaptada a les necessitats industrials del Vallès per crear escoles i
atraure empreses i que els nostres joves i no tan joves puguin formar-se a prop de casa i
ser els primers en ser contractats.
22. Aprofitar el solar de La Valentine per fer un gran pàrking públic amb panells solars per als
vehicles elèctrics i per vendre l'electricitat no consumida.
23. Aprofitar els grans corredors biològics de Montcada i Reixac per atraure l'atenció
d'especialistes i fer formació.
24. Aquells aspectes on la policia local necessita formar-se, com per exemple en temes forestals
o d'animals, rebi el suport de les agrupacions més preparades per treballar conjuntament.
25. Arreglar els cables en mal estat de tot el municipi.
26. Arreglar la zona de muntanya de Can Sant Joan, així com fer un estudi continu de totes les
zones que es mereixen una reforma i començar per les més necessàries.
27. Arreglar les fonts que gotegen, n’hi ha unes quantes.
28. Autobusos ecològics.
29. Avaluació de totes les accions públiques que genera l'administració.
30. Avaluar els actuals càrrecs de confiança.
31. Baixar el preu de les entrades i les crispetes del cinema
32. Baixar el so del tancament de portes dels vagons de la Renfe, se sent fins i tot dintre de les
cases.
33. Beques per criteri econòmic per poder portar els nens a l'escola i de menjador.
34. Bilingüisme als nouvinguts.
35. Buscar o crear un producte o un aliment que sigui típic de Montcada. Es podria fer un
concurs per tal que forners, xarcuters, artesans… presentessin les seves propostes.
36. Cinemes a l'aire lliure.
37. Col·locar espais de recàrrega de telèfons mòbils, vital per a urgències.
38. Col·locar millor els gronxadors en zones urbanitzades i vigilar amb els cops de pilota.
39. Com que els nivells de càncer han crescut en el municipi, sobretot per la contaminació i
l'alimentació, invertir més en medicina preventiva, també amb I+D per a les empreses amb
un objectiu doble: no només reduir l'impacte mediambiental sinó també canviar l'aparell
productiu millorant la seva qualitat.
40. Com que hi ha problemes de control i de seguiment d'activitats industrials, fer un cens
industrial amb dades fiscals encreuades amb dades d'informació ambiental encreuades.
41. Com que no existeix cap botellón del qual la gent mesuri el volum de la seva veu i tenint en
compte que està prohibit trencar un mínim de silenci en un parc natural i sobre tot de nit,
que la policia local faci ús de la seva autoritat quan es sol·licita.
42. Com que no hi ha diners per soterrar les vies del tren, fer que passi un tren cada hora i
després cada dues hores fins que la gent es cansi i no agafi més el tren i així tampoc
caldran vies.
43. Compartir bones pràctiques entre municipis
44. Complir amb els objectius de salut com, per exemple, la qualitat de l’aire recomanada per
l'OMS.
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45. Complir amb els períodes de la Generalitat per presentar despeses per rebre subvencions
que Montcada i Reixac a l'any 2010 va fer tard en el període.
46. Concretar un temps mínim segons l'envergadura de cada projecte per fer al·legacions, no
dos dies entre la presentació d'un pla per part de l'Ajuntament i de fer la seva aprovació.
47. Condicionar els barris abandonats per fer parcs agrícoles
48. Condicionar les naus buides dels polígons per fer activitats socials o esportives.
49. Conèixer tots els serveis municipals quan s'obre un negoci a partir d'un web
50. Construcció d'un hospital o equipar els Centres d'Atenció Primària amb dispositius i personal
propi d'un hospital.
51. Construcció d'un institut
52. Construcció d'un menjador social
53. Construcció d'un passeig al llarg de la riera, zona al costat de la Ferreria.
54. Construcció d'una bolera
55. Construcció d'una pista d'skate amb condicions
56. Consulta popular per recuperar la distribució històrica dels barris ja que crear barris nous a
partir de zones d'antics barris només funciona per vendre pisos com una gran novetat i
dividir encara més la població.
57. Contenidors dedicats a la recollida selectiva a menys d'una determinada distància de la porta
de casa.
58. Control exhaustiu en la gestió de deixalles per evitar camions abandonats, brutícia i materials
d'obres públiques que acaben a la muntanya.
59. Control sanitari de totes les fonts del municipi i procurar la millora de la seva qualitat.
60. Controlar els abocaments de residus industrials de la Ferreria pels conductes exclusius per
aigües pluvials que aboquen a la riera de Sant Cugat. Així evitarem males olors, evitarem
un riu de diferents colors i uns tolls contaminats on es poden veure milers de “cucs”
vermells petits.
61. Controlar la toxicitat de la pols que generen quan renten els combois de la Renfe.
62. Controlar la velocitat màxima dels ciclistes que van pel carril bici
63. Controls del volum acústic a l’instant quan un ciutadà o entitat ho demana en tot el terme
municipal.
64. Convertir els pavellons les nits del divendres i dissabte en espais de lleure, esport, amb
música de fons, begudes sense alcohol, tornejos de consoles com en alguns pobles
d'Andalusia. Per poder sortir de casa però mai de Montcada en un ambient sà i divertit!
65. Convocar un termini perquè les persones o entitats que han pintat graffitis i ho han firmat
amb el seu nom, netegin les pintades corresponents i acabat el termini començar a multar
perquè a més a més, netegin les pintades anònimes amb multes econòmiques per
reincidència.
66. Creació d’un servei d’Allotjament Intergeneracional. Consistiria a promoure l’allotjament de
joves estudiants en cases on hi viu gent gran a un preu simbòlic. A canvi, l’estudiant ofereix
una presència regular a l’habitatge, ajuda a fer compres i determinats serveis als propietaris
de la casa i els ajuda a iniciar-los en les noves tecnologies.
67. Creació de fitxes educatives, activitats escolars a l’aire lliure, activitats guiades per aprendre
de la natura.
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68. Creació de la Zona14-17 amb sales de treball en grup, bar, espais de jocs i sala de ball
sense alcohol les tardes dels divendres, dissabtes o festes d'aniversari.
69. Creació d'intermediari de pau per evitar el mal “rotllo” i les males maneres entre veïns amb
l'ajuda de tercers.
70. Creació i coordinació d’un servei d’intercanvi local de serveis en el qual no hi intervingui
l’intercanvi de diners.
71. Crear cases de tallers a partir de les cases abandonades per a la formació als aturats.
72. Crear el consell de barris, no tants consells com barris té Montcada, sinó fer l'esforç
d'escoltar-se entre tots els representants en un mateix acte per valorar prioritats
conjuntament i treballar en equip.
73. Crear espais intermedis funcionals o de millora de la mobilitat com una porta giratòria a Adif:
Santa Maria
74. Crear la figura d'un agent que vetlli per a Montcada i Reixac des de les institucions europees,
com per exemple estar al dia de totes les subvencions possibles.
75. Crear l'etiqueta: Fet a Montcada i Reixac, per fomentar els productes locals.
76. Crear òrgans associatius que agrupin a totes les comunitats/associacions d'origen estranger
per evitar guetos.
77. Crear un arxiu històric municipal i que tingui una sala dedicada al Joan Capella, a Lahoz,
Xavier Fàbregas i a altres personatges històrics.
78. Crear un codi de conducta per millorar les relacions entre entitats i que les que es portin
correctament puguin rebre subvencions.
79. Crear un impost molt elevat a les empreses que no obren per la tarda en els carrers més
comercials.
80. Crear un organisme, com un banc d'hores, que es dediqui a facilitar el préstec de materials i
serveis entre ciutadans.
81. Crear un procediment d'actuació en casos d'urgència, sobretot per evitar que es torni a calar
foc en una masia de Gallecs i ningú hi vulgui anar per competències d'aquí i d'allà.
82. Crear un projecte internacional entre municipis per compartir experiències i suport en matèria
de sostenibilitat.
83. Crear un sistema de gestió ambiental integral per evitar problemes de coordinació de
competències mediambientals entre les diferents àrees municipals.
84. Crear un sistema participatiu amb una gestió horitzontal, transparent i representativa de tot el
territori per evitar la politització d'algunes associacions i altres favoritismes.
85. Crear una oficina de Banc d'Hores a cada barri aprofitant els centres cívics i tot edifici públic
per reformar espais abandonats com el Museu de les Maleses
86. Cuidar els boscos a partir de sancions als propietaris de les parcel·les abandonades, amb
una multa que pagaria el propietari si no compleix amb el termini d'un temps per fer un
manteniment. Els diners de la multa servirien perquè els experts de la cura dels boscos del
territori montcadenc actuessin i deixessin la parcel·la en condicions i reduint el risc
d'incendis.
87. Cursos de formació per treballar a Montcada i Reixac.
88. Declarar Montcada i Reixac com espai lliure d’incineracions.
89. Declarar Montcada i Reixac com espai lliure de fum de tabac o només a les places i llocs
privats.
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90. Declarar Montcada i Reixac com espai lliure de nuclears.
91. Declarar Montcada i Reixac com espai lliure de transgènics i només d'agricultura ecològica.
92. Declarar una zona residencial universitària per fomentar el lloguer d'espais buits i a prop de
les bones connexions que permeten anar a Barcelona o a Cerdanyola.
93. Dedicar espais per autoritzar l'art del gaffiti.
94. Dedicar la Casa de les Aigües als joves, fent un espai per a ells i també de museu.
95. Demanar a l'administració la congelació dels empadronaments si no hi ha habitatges ni
treball per al nouvingut.
96. Demanem a l'Administració Municipal el compromís i la col·laboració activa amb la inclusió
de les persones amb discapacitat i/o dependència en les activitats que oferta a la
ciutadania, en les mateixes condicions d'igualtat, posant-hi els recursos materials i humans
en la mesura que siguin possibles.
97. Demostrar que la inversió que es pot fer al solar de la fàbrica de ciment fa valdre la pena el
seu trasllat.
98. Denunciar el silenci administratiu, obligar una resposta per escrit o electrònica.
99. Denunciar la policia local quan no es vulgui fer càrrec dels gossos perduts quan és una tasca
que els pertoca com a ens policial local.
100. Des de la ventada del 2009 que molts boscos fan pena i necessiten de la col·laboració i de
la responsabilitat administrativa per retirar i reparar els desperfectes que sense una cura
provoquen més danys.
101. Descomptes en els impostos per a les indústries que minimitzen l'impacte mediambiental en
el territori.
102. Descontaminar els pous d'aigua de la zona de Gallecs i detectar l'estat dels altres del
municipi.
103. Descontaminar i evitar la contaminació del terra que acaba afectant a la potabilització de les
aigües de Montcada.
104. Descriure la feina demostrable que fan com a regidors dia a dia, tan si estan a l’oposició
com si no.
105. Després de l'horari escolar, per als caps de setmana i vacances convertir els patis de les
escoles en zones de lleure per a l'activitat esportiva entre amics.
106. Detectar tota la uralita que hi ha a Montcada i Reixac i retirar-la amb les mesures de
seguretat pertinents.
107. Diferenciar i prescindir de les funcions que disposa una persona quan el context és un altre,
per exemple: no dir que l'alcaldessa de Montcada es reuneix per elaborar el seu pròxim
programa electoral, ni dir que un president de la Generalitat presentarà un cap de llista a
Terrassa.
108. Dimissió automàtica dels responsables públics corresponents en el cas de la pèrdua d'un
judici.
109. Dir que el fang de la depuradora de Montcada i Reixac no és biomassa, ja que una part és
residu urbà del qual és biomassa però l'altra és industrial i tenen metalls perillosos.
110. Disculpar-se dels errors i entendre el malestar ocasionat quan una organització o una
persona s'equivoca.
111. Disminuir el trànsit de transport pesant dins del casc urbà de Montcada amb senyals de
prohibició d'entrada d'aquests vehicles.
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112. Disposar d’una sala al Kursaal per a ús dels joves.
113. Disposar de forma ordenada i completa el document 3 del pla d'acció ambiental de l'any
2001 de l'Ajuntament.
114. Disposar dels serveis públics d'un altre municipi si aquests resulten ser més sostenibles
com per exemple disposar de l'educació i la sanitat de Mollet sense haver d’empadronars’hi.
115. Disposar d'hores al Banc permet sol·licitar serveis com planxa, neteja, pujar la compra a
casa etc.
116. Dissoldre l'associació taurina, ja que a Catalunya la tauromàquia es considera una activitat
de tortura animal.
117. Diuen que les canonades d'aigua són tan antigues i tan dolentes que perden el 25% de
l'aigua de la xarxa, no és una gran pèrdua en períodes difícils? Exigir que les companyies
corresponents hi actuïn.
118. Documental sobre la història de Montcada i Reixac en capítols.
119. El risc d’incendi augmenta i cal invertir més en polítiques de prevenció i seguretat.
120. El Xavier Fàbregas Surroca és una persona que va fer vida a Montcada i va ser l'estudiós
més important del teatre català del segle XX, però no tenim cap carrer dedicat a ell.
121. Els Centres d'Atenció Primària haurien de fer visites mèdiques a domicili.
122. Els montcadencs de Gallecs gaudeixen d'un servei de correus compartit entre municipis,
això comporta un estalvi important de diners de tots, una bona idea seria fer-se la pregunta
de quants serveis podrien ser també intermunicipals.
123. Els nens amb discapacitat de Montcada i Reixac han de gaudir del dret a l'escolarització en
l'escola ordinària en igualtat d'oportunitats a la que tenen la resta de nens d'acord amb la
legislació vigent.
124. Emprendre projectes estratègics a nivell nacional i continental.
125. En els opis de l'Ajuntament, un cartell mensual actualitzat dels nivells de contaminació del
municipi per terra, mar i aire, amb gràfiques amb una línia que marqui els límits legals i una
altre línia que marqui els límits recomanats per la OMS i indicar algunes mesures de
recomanació a nivell quotidià i quines accions fa l'Ajuntament de manera mensual per reduir
la contaminació. No és per promoure l'alarmisme, és per promoure la veritat i la
conscienciació.
126. En un espai natural posar un rocòdrom, una tirolina, una zona de barranquisme, de jocs de
rol etc.
127. Ensenyar a fer sabó de l'oli de la cuina i altres remeis estalviadors i ecològics als diferents
espais públics de Montcada i Reixac.
128. Entendre millor els recorreguts possibles amb cotxe amb senyals de colors per anar d'un
lloc a un altre.
129. Equipaments esportius per als joves a Santa Maria i a Bifurcació. No poden jugar a futbol
enlloc.
130. Esborrar de la llista de l'agenda les entitats que ja no existeixen i notificar les no operatives.
131. Estalviar els diners públics de l'Ajuntament cercant col·laboracions amb les associacions i
oferint ajudes suficients.
132. Estaria bé disposar d'un preparador físic per fer activitats en grup i també per aprofitar les
maquines d'exercici d'alguns parcs.
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133. Estratègia, voluntat, recursos i atenció adequada als afectats en cada problema o
demanda.
134. Estudi casa per casa per aprofitar les noves tecnologies renovables.
135. Estudi casa per casa per estalviar la despesa energètica com revisar l'aïllament.
136. Estudi per l'ús d'energies renovables a tot el territori montcadenc.
137. Estudiar la usabilitat de tots els metres quadrats del municipi per fomentar els parcs
agrícoles.
138. Estudiar que fan les altres administracions per evitar la informació privilegiada en temes
d'urbanització. Alguns afirmen que això passa a algunes urbanitzacions il·legals i als seus
voltants per especular, però també a zones legals i a la compra i venda de béns de
l'administració.
139. Estudis per implementar energies renovables per fer baixar l'impacte ambiental i la despesa
econòmica.
140. Evitar les desigualtats veïnals amb drets i deures iguals per a tothom.
141. Evitar les retencions fent més carrils o que tots els carrils siguin VAO menys un.
142. Evitar qualsevol ajuda als nouvinguts en l'administració d'un comerç.
143. Evitar que es posin multes quan es realitza una descàrrega ràpida en un carrer complicat.
144. Evitar zones sense clavegueram i sense aigua.
145. Evitar que la Ferreria i Terra Nostra es quedi sense llum, aigua o sense altres
subministraments cada dos per tres, en el cas de la llum que posin un transformador com
es mereix el barri.
146. Evitar que no es compleixin els plaços d'obres, com, per exemple, amb l’expropiació com a
represàlia.
147. Evitar que s’expropiïn terrenys sense dir la causa, com el cas d'una associació que va
perdre una propietat per una reclamació de 304 veïns sense dir res.
148. Evitar solapar tasques de l'administració amb tasques dels voluntaris forestals sense deixar
de treballar en independència però coordinats.
149. Explicar millor en què es basen i com valoren les puntuacions per decidir si un nen entra o
no entra en un centre escolar, principalment al I.E.S. Montserrat Miró, on en una classe
potser només poden entrar 4 nens.
150. Explicar vivències personals a Montcada i Reixac en vídeo per mantenir la memòria
històrica.
151. Expropiar les cases abandonades i en mal estat per vendre-les o per fer espais per
aprendre l'art de la reconstrucció i preparar-les per a un ús social.
152. Façanes més ben cuidades.
153. Facilitar la creació de projectes de cases rurals i conreus ecològics a Montcada.
154. Fer actes anuals a diferents llocs del territori.
155. Fer alguna cosa amb el Museu de les Maleses i amb tots els edificis i terrenys públics
abandonats.
156. Fer complir la llei en tot el territori per part de l'administració.
157. Fer conèixer alternatives beneficioses per al benestar com el Feng Shui o el Tai-Txí
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158. Fer conèixer la borsa de treball als parats montcadencs per apropar-los a les empreses del
seu municipi i que no hagin d’anar a treballar fora. Una bona mesura seria donar incentius a
les empreses locals per la contractació de montcadencs
159. Fer cursos o fer-los conèixer per aprendre a cuinar, planxar i tot tipus de tasques de la llar.
160. Fer dels rius uns canals per poder passejar en barca o com a transport públic.
161. Fer el punt verd mòbil de recollida de residus com a Barcelona.
162. Fer el soterrament de totes les línies on al costat hi ha habitatges.
163. Fer els tràmits necessaris amb Fecsa per evitar les baixades de tensió.
164. Fer mercadillos com el de Brick Lane de Londres que esta creixent molt, on la gent es posa
al carrer amb mantes i venen els objectes que tenen per casa que ells ja no volen. Rollo el
top-manta de Barcelona però amb coses del teu armari, etc.
165. Fer més controls mediambientals sancionadors en el sector privat i públic
166. Fer més escoles.
167. Fer més pistes esportives i per a totes les varietats associatives esportives del municipi
(futbol sala, bàsquet, korfball, taulells d'escacs a partir de rajoles bicolors a terra o taules
etc...) degudament vallades per a aquelles activitats de pilota però obertes al ciutadà com a
Barcelona.
168. Fer parcs agrícoles, que disposarien de guarderia, escoles d'agricultura, venta de fruits i
turisme rural.
169. Fer parcs que només siguin per treure a passejar els gossos i una gossera amb accés
controlat al parc.
170. Fer projectes públics amb uns objectius qualitatius i quantitatius determinats per complir.
171. Fer públics els edificis privats abandonats per vendre'ls o rehabilitar-los per fer que siguin
de protecció oficial.
172. Fer públiques les ajudes que reben les associacions tant de fonts públiques com de
privades i publicar els seus motius.
173. Fer públiques totes les ajudes socials de l'Ajuntament que destina a les famílies i les seves
causes per evitar rumors de desigualtats socials
174. Fer públiques totes les dades públiques sobre el municipi que disposa l'Ajuntament i totes
les que es puguin fer públiques sobre el mateix Ajuntament però no fer públiques les que
considerin oportunes els cossos de seguretat amb procés notarial que ho avali.
175. Fer que un equip de neteja s'encarregui de mantenir net el pas subterrani de Mas
Rampinyo tant de graffitis com de porqueria, i de pas, la resta del municipi.
176. Fer tallafocs com es mereixen a Montcada i Reixac i cuidar-los.
177. Fer un calendari compartit per coordinar millor totes les activitats realitzades a MiR des
d'iniciatives ciutadanes fins a la mateixa administració, a fi d'evitar el màxim possible la
solapació d'actes per al mateix públic d'interès i que tothom en tingui constància.
178. Fer un centre de dia per a la gent gran de Terra Nostra, fer un nou centre cívic al
descampat que hi ha al costat de la Plaça del Poble de Terra Nostra venent el vell i una
aula dedicada a l'estudi amb connexió a Internet.
179. Fer un documental sobre la història de Montcada i Reixac.
180. Fer un estudi per millorar la senyalització de Montcada i Reixac.
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181. Fer un estudi seriós, sobretot a la Muntanya de Can Sant Joan i a la Muntanya de Font
Pudenta, ja que es gasta més en vials (i que moltes vegades s'han reestructurat de nou) i
escales automàtiques... i no es fa un llistat d'edificis per enderrocar per l'estat dels seus
fonaments.
182. Fer un inventari de tots els espais públics inclosos els dipòsits municipals, de tots els seus
serveis i materials a disposició amb un cartell que ho indiqui per poder fer reclamacions o
llogar els materials que no es fan servir sense que això generi un cost.
183. Fer un parc central a Montcada.
184. Fer un parc enorme darrera de la Salle per evitar que els nens es barallin.
185. Fer un passeig sobre el riu de Ripollet d'uns cinc o deu metres bordejant les carreteres que
hi ha.
186. Fer un pla amb l'objectiu de potenciar la cobertura del mòbil
187. Fer un pla amb l'objectiu de potenciar la velocitat d'Internet
188. Fer un pla on constin totes les millores per trencar barreres arquitectòniques en els futurs
projectes d'obra
189. Fer una gossera.
190. Fer una guia turística/recreativa on-line sobre Montcada i Reixac i promocionar els serveis
públics i privats relacionats.
191. Fer una versió de la "Oyster card" londinenca, una targeta de plàstic amb una banda
magnètica per utilitzar-la com a tiquet d’accés al transport públic i de crèdit recarregable.
192. Fer una xarxa social electrònica multitemàtica de montcadencs on tothom pugui
sel·leccionar un tema i trobar entitats, col·lectius, persones etc relacionats per cada tema
cercat.
193. Fer zones d'aparcament minutats gratuïts per als consumidors del comerç local durant unes
hores determinades del dia i per als centres de salut distribuint un codi després d'un
consum superior a 10 euros o d'una visita mèdica.
194. Fomentar el voluntarietat al municipi amb un banc d'hores.
195. Fomentar la creació d'una penya montcadenca amb accessos gratuïts, descomptes,
interacció amb altres entitats del municipi etc. a canvi de seguir regularment els diferents
esports que es practiquen i animar-los.
196. Fonts d'aigua que funcionin.
197. Fora el peatge de la A-17.
198. Formació del funcionariat per conèixer les particularitats de tot el territori de Montcada i
Reixac i de portes obertes per a tots aquells interessats.
199. Gratuïtat per ser soci d'una associació de Montcada durant un any per als nouvinguts a fi
d'integrar-los, tant per a les persones del país com de fora.
200. Gravació dels plens i consulta dels vídeos des d'Internet amb opció de descàrrega.
201. Guàrdia urbana a cada pas de trens.
202. Hi ha un jove sota els efectes d'estupefaents i acompanyat d'amics que volteja per l'estació
de Montcada - Manresa, si us plau el veig cada setmana allà, proposo fer controls als
vianants de l'espai públic.
203. Horaris d'atenció a totes les entitats que hi ha a l'agenda, associacions etc.
204. I+D per reduir el càncer.
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205. Identificar i classificar totes les esquerdes de les infraestructures del municipi per fer les
reclamacions o intervencions necessàries.
206. Implementar un nou sistema de recollida d’escombraries obligatori casa per casa per tal
d’evitar els focus d’infeccions i mals olors que representen els contenidors, sobretot els dies
de calor.
207. Impost especial per als vehicles 4x4.
208. Impulsar i subvencionar (ajuts directes o crèdits sense interessos) que tots els edificis de
Montcada i Reixac siguin el màxim de sostenibles energèticament mitjançant l’energia solar
i l’eòlica. Proposar premis, ajuts i subvencions per a aquells que aconsegueixin fer que la
seva vivenda produeixi, almenys, tanta quantitat d’energia com la que consumeixi.
209. Impulsar l’arribada i la gestió del cable òptic a tots els racons del municipi, tant als polígons
industrials com a les zones residencials. Oferir serveis de telefonia, Internet i televisió a
nivells europeus. Implementar una xarxa bàsica, gratuïta i universal a determinades zones
comercials.
210. Impulsar la cooperació i compartir bones pràctiques i experiències amb municipis de
característiques similars.
211. Incentius per a l'obertura dels comerços als dissabtes
212. Indemnitzar els propietaris de les cases afectades a curt termini ja que ara mateix no poden
vendre com per exemple els afectats pel "pla de millora urbana de Terra Nostra" o poder
llogar l'habitatge per recuperar la inversió de la indemnització.
213. Indemnitzar o prohibir els retardaments de les ajudes a les entitats.
214. Indicadors visibles de la qualitat de l'aire en diferents punts del municipi.
215. Indicar els locals que poden obrir per llei els caps de setmana i fer seguiment de la policia
local per tancar els il·legals.
216. Inspeccions als pisos sobreocupats i multes als propietaris per evitar aquest tema.
217. Instaurar una circulació coherent i racional als carrers del poble, per exemple, retornant el
sentit original als carrers de Montcada Centre-Llevant.
218. Intentar que la burocràcia sigui menys feixuga que la contractació de servis privats que un
veí de Gallecs va pagar dos quilòmetres de línia de telèfon i gràcies a ell, molts més ara en
tenen, i d'aquesta manera tenen altres serveis com la llum amb un conveni amb l'empresa
distribuïdora.
219. La festa "gueto" de les cultures es substitueix per la festa montcadenca on l'objectiu és
integrar no encasellar
220. La mida màxima d'un cartell en un pirulí d'anuncis sigui de A3 i fins a 4 unitats repartides en
tot el pirulí per evitar fer sanefes repetitives ja que ocupen massa espai per dir el mateix.
221. La policia ha de ser present en tots els llocs del municipi amb la freqüència de pas que es
mereix segons les necessitats particulars de cada zona i d'aquesta manera aconseguim
una presencia policial digne i sobretot a la Serralada de Marina.
222. L'Ajuntament hauria de recolzar més les escoles.
223. L'ajuntament no ha de denunciar tota una comunitat per culpa d'uns veïns morosos. No es
poden pactar plans veïnals amb morosos si abans no se’ls extreu l'import individual.
224. L'Ajuntament té competències per vigilar el compliment de les normatives mediambientals i
si hi ha un incompliment tancar la indústria afectada durant un temps determinat i la
Generalitat pot tancar la indústria de manera definitiva.
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225. L'Ajuntament, en temes d'educació, hauria de cuidar el manteniment i donar suport a la
qualitat de les seves competències directes o indirectes amb converses amb la Generalitat
o amb altres administracions. Els esports és l'estrella dels últims governs però no han
cuidat la qualitat de l'educació dedicada als instituts i als adults en matèria professional.
L'Ajuntament, en temes d'educació, podria establir competències compartides a partir dels
consells escolars, del centre de recursos pedagògics i tornar a participar d'una forma
directa.
226. Legalitzar tots els barris il·legals, ja que paguen els impostos però no tenen els serveis
corresponents, a partir d'una negociació a curt termini per a un projecte a mig i llarg termini.
227. Les polítiques de protecció ambiental i sanitària han de complir objectius.
228. L'inspector valora i assessora abans de l'obertura d'un local per evitar multes.
229. Llista actualitzada i sense floritures de tots els serveis que disposa un ciutadà de Montcada
i Reixac.
230. Llistes obertes als partits municipals.
231. Lliurar als montcadencs que viuen a Gallecs el comandament per fer baixar el pivot del
semàfor.
232. Lluitar per al compliment de la llei regulant les cèl·lules d’habitabilitat i de parentesc familiar.
233. Major presència policial als carrers (matí, tarda i nit)
234. Medir el soroll a l'instant quan algú ho sol·licita per saber si el nivell és legal o no.
235. Medir les partícules tòxiques de l'aire des dels seus punts d'origen, contrarestar la
informació amb la mediació general, determinar l'aire contaminat importat i exportat,
prendre mesures contundents per cercar responsabilitats compartides i obligar prendre
mesures de curt termini així com indemnitzar els efectes secundaris a les persones
perjudicades.
236. Menjadors ecològics i de proximitat a totes les escoles públiques per tenir uns nens sans i
un municipi més net.
237. Menys bancs a Mas Duran.
238. Mercat municipal.
239. Més activitats per als nens com per exemple: fires, parcs d'atraccions, etc.
240. Més ajudes o reutilització dels llibres de text
241. Més botigues de roba
242. Més botigues i més varietat d'aquestes en un mateix carrer o zona
243. Més centres comercials.
244. Més cinemes.
245. Més conscienciació i informació al diari local per evitar prejudicis en temes d'immigració.
246. Més contenidors de reciclatge
247. Més escalada i menys futbol. És a dir, promoure altres activitats esportives.
248. Més excursions per a la gent gran.
249. Més benzineres.
250. Més gelateries.
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251. Més horts urbans legals a Montcada i Reixac. Encara queden a Mas Duran i a diferents
espais de la llera del Ripoll i Besòs i la proposta seria enfortir-los, ampliar-los i utilitzar
espais morts ja sigui com per exemple produïts per la frenada de la construcció a Mas
Rampinyo. Això promou molta vida, a la zona, a la gent i sobretot a la gent gran. També és
una forma indirecta de fer educació ambiental a la gent jove i els més petits.
252. Més il·luminació però de baix consum, existeix.
253. Més línies d'autobusos locals.
254. Més monuments relacionats amb la història de Montcada.
255. Més oferta de serveis i activitats per a joves, nens i famílies.
256. Més papereres a les zones on no n’hi ha.
257. Més parcs.
258. Més protagonisme dels regidors i menys de l'alcaldia quan la competència és de regidoria.
259. Més qualitat i menys quantitat quan es faci quelcom.
260. Més treball en xarxa entre entitats.
261. Més verd als carrers i places. Més plantes, més flors, que es promocionés que la gent
posés més flors als balcons. Cistelles de flors que es pengen als fanals.
262. Més xurreries.
263. Més zones verdes i espais per passejar
264. Millora de la zona del mirador amb taules i equipaments de lleure.
265. Millora de les condicions dels parcs infantils (neteja, qualitat dels jocs, etc.)
266. Millorar els horaris de consulta dels Centres d'Atenció Primària.
267. Millorar els recorreguts dels autobusos tenint en compte els serveis, les connexions amb els
altres autobusos i la quantitat de gent que puja en determinats llocs i la quantitat de gent
que pujaria en altres.
268. Millorar i dotar dels equipaments necessaris a aquelles associacions que realitzen activitats
que poden complementar les competències de l'Ajuntament però sobretot millorar-les de
forma equitativa entre totes les associacions segons el grau de necessitats particulars de
cadascuna d'aquestes.
269. Millorar l’eficiència de les cintes del Ecopark per a l'agricultura ecològica, parcs i jardins
amb una persona que ho controli.
270. Millorar la senyalització, per exemple evitar la falta d'informació d'un tram de Portbou
esquerda 92, itinerari europeu GR.
271. Millorar l'educació de la policia local.
272. Minibus per connectar estacions de tren, entre barris, zones comercials i amb els centres de
salut.
273. Minutatge per aparcaments exprés a les zones blaves per evitar la multa ràpida (o un
sistema com a Ripollet).
274. Montcada i Reixac lliure de la crema de carbó i substituir-ho com a mínim amb gas natural
que és menys contaminant.
275. Multar totes les infraccions a tots els carrers per igual.
276. Multes més fortes per a aquells que no recullen els excrements dels gossos i vigilància
secreta intermunicipal ja que els pobles són petits i tothom es coneix.
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277. Museu municipal.
278. Negociar el trasllat de les indústries més perilloses per a la població més pròxima.
279. Neteja d'abocaments a la zona de Mas Rampinyo.
280. Netejar a fons la zona del Turó i del carrer Montiu.
281. Netejar el centenar d'arbres caiguts a l'Estany de Gallecs per la ventada del 2009.
282. Netejar el riu i tenir cura de les accions irregulars per evitar els abocaments que generen
problemes d'olors, contaminació i infeccions.
283. Netejar l'antiga cerveseria i fer-hi un hort urbà ecològic.
284. Netejar l'espai públic d'excrements de gos i que els amos els recullin sempre amb perill de
multa si no ho fan.
285. No acceptar patrocinis i mecenatge per a les accions de l'Ajuntament, canalitzar-les a
l'associacionisme.
286. No acceptar publicitat comercial als opis de l'Ajuntament, en tot cas que s'ocupi d'això una
empresa externa i que pagui un lloguer mensual per l'espai que ocupa.
287. No allotjar sòl industrial que no aporta beneficis ni activitats al territori com per exemple els
magatzems que ja van expulsar de Barcelona.
288. No construir més si hi ha pisos en venta.
289. No crear falses expectatives ni més despeses des de l’administració quan no hi ha
compromisos concrets firmats per fer projectes com ha passat amb l'Hospital, amb l'auditori
de l'AQUA i amb el soterrament.
290. No deixar que obrin un altre banc o caixa al carrer major mitjançant un estudi i una
normativa que permeti distribuir millor l’oferta comercial al territori.
291. No empadronar persones sense papers o que els serveis públics que facin servir els pagui
la Unió Europea.
292. No fer actes d'inauguració quan es tracta d'una remodelació.
293. No fer fora a ningú de casa si no pot pagar la hipoteca, retorn de tot el que s'ha pagat i que
el banc o caixa es quedi la propietat.
294. No fer servir la cantera com a magatzem.
295. No fer servir la zona de la carretera de Can Cuiàs com a deixalleria, ni a Can Cuiàs ni en
lloc del municipi.
296. No marginar Gallecs i parlar d'ells quan es parla de la resta de les zones de Montcada.
297. No posar impediments per informar a les institucions sobre els parcs.
298. No pot ser que en alguns barris es multi per aparcar malament i en altres no, i fins i tot en
carrers diferents d'una mateixa zona.
299. No recalificar les zones il·legals, calcular els impostos recaptats en aquestes zones i oferir
alternatives amb el mateix valor.
300. No retirar un suport oficial de manera no oficial com si res hagués passat.
301. No treure parades d'autobús, sinó millorar el seu recorregut.
302. Obertura d'algunes botigues al cap de setmana.
303. Obligar la compra dels productes ecològics i de proximitat als venedors corresponents del
territori com es fa amb l'energia renovable amb les elèctriques.
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304. Obrir l'espai del teatre de l'Aqua i convertir-la en una sala polivalent.
305. Obrir processos de regularització del PGM, plans puntuals per desbloquejar els barris de
més de 45 anys il·legals oferint serveis bàsics.
306. Obrir una oficina d'informació ambiental per a qualsevol tema i assessorament relacionat.
307. Obrir, utilitzar i mantenir la pista antiga que està abandonada al costat de la pastisseria
Tarzán.
308. Pactar amb les empreses que realitzen activitats il·legals a la Serralada de Marina per
reciclar el negoci sense haver d’expropiar-los.
309. Papereres tancades i exclusives per a excrements de gossos pel carrer major i a on faci
falta
310. Pàrquing de bicicletes al pati dels instituts.
311. Participació ciutadana per determinar el mobiliari urbà com per exemple: determinar els
llocs on cal i no calen pals, la seva quantitat i quin model i proveïdor agraden més. Una
manera per evitar l'abús amb situacions curioses com papereres protegides amb un pal per
banda o un carrer amb un únic pal.
312. Per als que estan a l'atur i tinguin coneixements que puguin compartir-les organitzar cursos.
313. Per evitar que les tanques d'obres acabin als rius durant més de mig any, pregar que de
manera setmanal es netegi el riu i reclamar responsabilitats.
314. Per la zona de Can Sant Joan, tots els blocs que es troben a la muntanya, que es pintin
com els poblets de Cinque Terre, a la costa italiana de Liguria (Monterosso, Vernazza,
Corniglia, Manarola y Riomaggiore).
315. Per millorar la participació dels ciutadans en els afers públics perquè no passin casos com:
passar els pressupostos 15 dies o tres setmanes abans de l'aprovació, amb un pont de cinc
dies i una sèrie de dies on el web de l'Ajuntament no funciona fins a dos dies abans. Casos
com aquests hauria de ser d'obligació la pròrroga de l'aprovació.
316. Per promocionar la cultura montcadenca, citar algunes frases dels Quaderns a La Veu.
317. Permetre l’opció del lloguer a meitat de preu fins que hi hagi un client amb més capacitat
econòmica.
318. Pipicans amb pales per remoure la terra i un circuit tancat per l'orina dels animals.
319. Pla de millora urbana a la zona montcadenca de Gallecs, aconseguint la seva legalitat a
partir d'un procés per aclarir la titularitat dels propietaris.
320. Pla d'inspecció dels habitatges a nivell d'aigua, gas, electricitat, aïllament, i ordenar de més
a menys perillós i segons la situació econòmica dels veïns per aportar ajudes.
321. Pla per aconseguir els serveis bàsics (com l'aigua corrent).
322. Pla per conèixer la necessitat real de pisos de protecció oficial.
323. Pla per conèixer l'impacte mediambiental en tot el municipi i poder promoure incentius per
millorar.
324. Pla per equilibrar les necessitats de transport públic en tot el municipi (polígons etc.)
325. Pla perquè la distribució dels punts de recollida de residus de tot tipus estigui equilibrat
entre veïns.
326. Poder deixar el cotxe en un espai reservat per quan es facin esdeveniments al Kursaal o
transports públics especials per a l'ocasió porta a porta com els autobusos escolars.
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327. Poligons industrials més integrats en el paisatge, que tinguin un entorn més agradable, més
nets, més arbres.
328. Posar gronxadors al llac de Mas Duran.
329. Posar lavabos públics amb criteris d'higiene i seguretat a les zones amb més acumulació de
persones en temps llargs
330. Posar les banderes oficials a l'Ajuntament.
331. Posar màquines de venda de llet directa.
332. Posar més arbres.
333. Posar una porta giratòria al soterrani de l'estació de Terra Nostra.
334. Posar vigilància secreta per evitar l'abocament de deixalles al riu i poder reclamar així les
corresponents multes de 100.000 euros.
335. Potenciar la creació d’una cooperativa de consum de productes de proximitat.
336. Potenciar tècnicament i econòmicament el consum d'energies renovables, l'agricultura
ecològica local i el comerç local.
337. Preguntar-se per què les cartes dels montcadencs que viuen a Gallecs es perden amb més
facilitat si posen Montcada i Reixac i no Gallecs a les direccions. 08104 Gallecs, garantia
d'arribada.
338. Prendre mesures més fortes quan els límits de contaminació anuals i diaris no es
compleixin i en tema de l'aire que siguin els límits que recomana la OMS, ja que són els
més restrictius que els europeus i nacionals i amb base científica.
339. Preparació i implementació de carregadors públics de cotxes elèctrics.
340. Programar un servei de "tri-taxi", un taxi tricicle pels dies de mercat, per les festes amb els
amics i altres esdeveniments.
341. Prohibir a l'Ajuntament l'ús personal de les xarxes socials en hores de feina.
342. Prohibir als partits polítics campanyes particulars per fomentar el registre interessat dels
immigrants per poder votar i que d'això s'ocupi l'Ajuntament, la Generalitat o l'Estat.
343. Prohibir enganxar cartells electorals fora dels pirulís.
344. Prohibir fer pous incontrolats per abocar els residus domèstics i que l'Ajuntament faciliti un
dispositiu alternatiu.
345. Prohibir posar banderoles electorals ja que acaben destroçades i abandonades durant
mesos i mesos.
346. Promoció a fora del que es fa a Montcada, per citar un exemple a l'espai agenda de TV3
amb temes de mercats, premis de cultura, de narrativa...
347. Promocionar l'ocupació de naus buides als polígons.
348. Promoure el comerç just, no només fent campanyes de sensibilització, sinó realitzant
accions que realment comprometin a consumir de manera més justa.
349. Promoure el servei de trucar perquè vinguin a recollir els mobles i els trastos vells, prohibir
deixar-los al carrer.
350. Promoure el tele-treball.
351. Promoure l'agricultura biodinàmica al municipi, una basant ecològica que es practica també
a Catalunya.
352. Promoure les festes majors de cada barri com interès de tot el municipi.
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353. Promoure més esdeveniments que concentrin moltes persones de Montcada i Reixac, que
principalment només passa amb la cavalcada dels Reis i la rua de carnaval.
354. Promoure que la ciutadania faci més consultes, l'Ajuntament de Leicester ha promogut més
de 50 consultes en cinc anys. Porto Alegre és reconeguda per la ciutat on més participació
hi ha en els pressupostos i Bolívia i Colòmbia també reclamen molt la participació
ciutadana.
355. Protocol per millorar la recerca d'animals de companyia perduts.
356. Publicar la coordinació de competències municipals per als montcadencs que viuen a
Gallecs.
357. Punts per carregar les bateries dels cotxes elèctrics.
358. Quan algú sol·licita una informació pública a l'Ajuntament que no li preguntin perquè la
necessita, en tot cas oferir la disponibilitat per a qualsevol competència.
359. Quan es sol·licita una documentació a l'abast del públic a l'Ajuntament no preguntar-ne el
motiu.
360. Quan la vorera no aguanta camions i no hi ha ni manteniment, ni denúncies, ni multes,
molts peus es trenquen i ho hauríem d'evitar.
361. Que a la sortida de les estacions de tren hi hagi un mapa de la zona i que els mapes de les
estacions de Montcada - Manresa i l'estació de Montcada i Reixac tinguin el recorregut
senyalitzat i marcat en cartells pels carrers.
362. Que a totes les llibreries venguin cromos del Justin Bieber.
363. Que arribi el metro per tot Montcada.
364. Que Barcelona prengui mesures per evitar la saturació i l'augment de la contaminació de la
xarxa viària a Montcada com per exemple el mètode de les matrícules parells i senars de
Roma: un dia circulen les parells i un altre les senars. I que l'excepció de la norma la tinguin
els cotxes elèctrics, els híbrids i els d'alta ocupació perquè puguin circular sempre.
365. Que constin les activitats il·legals que es realitzen a la Serralada de Marina en els pseudomapes dels informes de la Diputació de Barcelona.
366. Que de tot el residu compostable se'n faci compost per a l'agricultura ecològica.
367. Que descontin en els pròxims impostos dels serveis municipals els que no s'han disposat.
368. Que el Bicing arribi a Montcada.
369. Que els amos portin els seus gossos lligats menys a les zones autoritzades.
370. Que els càrrecs públics facin públiques les seves despeses laborals com en els països
escandinaus.
371. Que els convenis no vagin només plens de bones paraules sinó que també vagin lligats
amb compromisos concrets per dur-los a terme.
372. Que els estudiants només paguin una zona per anar a la Universitat Autònoma de
Barcelona i que tots els estudiants tinguin descompte a la compra dels bitllets.
373. Que els pirulís de cartells d'anuncis de Montcada i Reixac no siguin per ús comercial com
discoteques o circs que no respecten ni els cartells no caducats, que els que siguin
activitats de negoci rebin una multa i contractin els espais urbans publicitaris corresponents
com a les marquesines de les parades de bus o els opis.
374. Que els plenaris del consorci no siguin a porta tancada per als ciutadans de Gallecs.
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375. Que els pobres tinguin diners, treballs socials remunerats amb assistència de gestió
econòmica personal.
376. Que els polítics amb càrrecs públics cobrin el sou base del país per aconseguir gent amb
més vocació que aspiracions.
377. Que els polítics de Montcada vinguin més sovint a Gallecs, només coneixem el cas d'un noi
d'Iniciativa que va venir fa molt de temps en un sopar de la Festa Major. Si no poden venir
que ens truquin com a mínim, ja que cap alcalde ni cap regidor ens ha trucat mai.
378. Que els serveis de les prostitutes passi per la seguretat social.
379. Que els tècnics de l'Ajuntament tinguin més llibertat i poder.
380. Que els trens de rodalies tinguin més comoditats i que no vagin tan plens a les hores punta
amb més freqüència de pas.
381. Que els opis municipals continguin una agenda d'activitats d'actes de l'ajuntament, d'actes
d'associacions montcadenques i d'iniciatives ciutadanes.
382. Que entre Ajuntaments s'ajudin independentment del color polític.
383. Que es faci un pack de benvinguda per als emprenedors que estudien instal·lar-se al
municipi amb un mapa, totes les guies sobre Montcada i Reixac i amb tots els serveis i
avantatges que puguin tenir.
384. Que es faci un pack de benvinguda per als nous empadronats majors d'edat amb un mapa
del municipi, totes les guies sobre Montcada i Reixac i tots els serveis i avantatges que
puguin tenir.
385. Que es faci una guia comercial local amb anelles per actualitzar-la mensualment amb pocs
diners.
386. Que es faci públic tot el que arriben a guanyar mensualment els polítics amb càrrecs públics
i també la feina que han fet per hores.
387. Que es pugui desocupar pisos o cases sense necessitat de denúncia per part del propietari
i que sigui suficient amb una denúncia veïnal ja que la comunitat del voltant també pateix i
surt perjudicada. A l'Estany de Gallecs i a Mas Rampinyo hi ha pisos i cases ocupades.
388. Que existeixin línies de colors per a vianants o ciclistes per anar d'un lloc a un altre,
marques a terra o en uns cartells o mapes.
389. Que expliquin perquè van posar un pont amb dos ascensors entre un polígon i un barri i no
van posar un pas subterrani per a vianants i cotxes per creuar la via del carrer Bogatell.
390. Que fitxin totes les persones que treballen a l'Ajuntament per controlar els esmorzars.
391. Que hi hagi una sincronització municipal entre les AMPA, les direccions i els professors de
totes les escoles públiques.
392. Que hi hagin sancions per no netejar les escombraries abandonades de tot el municipi.
393. Que la cimentera un cop tancada recuperi l'estat del Turó
394. Que la Generalitat inverteixi a Montcada pels danys i prejudicis a causa de les vies de tren
descobertes i a tot l'entramat viari.
395. Que la policia local conegui els carrers i camins de tot el municipi.
396. Que la policia local tingui en compte els gossos que per la raça que són tenen que portar
morrió i fer saber a la ciutadania quines races són les que més cal anar amb compte.
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397. Que la propaganda electoral que s'envia a casa sigui unificada per a tots els partits, que en
un sol sobre hi hagi amb la mateixa mida per a tothom la informació corresponent i les
paperetes de tots els candidats.
398. Que la publicitat comercial tingui el permís del propietari de la bústia.
399. Que la ràdio de Montcada retransmeti els partits esportius importants i el futbol cada cap de
setmana.
400. Que l'abstenció municipal ocupi cadires buides i si així no es pot governar, un altre cop
eleccions.
401. Que l'Ajuntament demani totes les subvencions possibles a totes les administracions
competents.
402. Que l'Ajuntament estigui atent a les construccions que es realitzen de manera il·legal, a la
urbanització montcadenca de Gallecs. Inicialment eren 12 cases ara són unes 50, tenint en
compte el que ha passat, que no es torni a repetir ni en altres llocs del municipi.
403. Que l'Ajuntament faci públiques les subvencions concretes que destina a les diverses
associacions del municipi.
404. Que l'Ajuntament no faci actes públics durant els últims sis mesos del mandat.
405. Que l'Ajuntament presenti a la ciutadania els projectes que descarta per fer unes obres.
406. Que l'Ajuntament pugui fer la tasca de la Recollida2011 (recollir idees per millorar el
municipi porta a porta amb llibertat d'expressió i fer-les públiques i per a un seguiment
públic)
407. Que l'Ajuntament reconegui els errors per escrit, demani disculpes i prengui mesures per a
que no torni a passar.
408. Que l'Ajuntament reculli les idees per millorar el municipi, porta a porta, i que les faci
públiques a partir d'un equip independent de la política municipal.
409. Que les dades de contaminació atmosfèrica de Montcada quedin registrades de manera
regular per evitar desconfiança.
410. Que les fonts tinguin aigua, com per exemple la font sense aigua del parc abandonat del
final de la carretera vella.
411. Que les indústries no tirin residus a les cloaques destinades a les aigües pluvials que van al
riu i fer inspeccions setmanals.
412. Que les organitzacions de cada sector treballin en equip per estudiar els models que
funcionen a altres llocs per aplicar-los aquí.
413. Que les persones amb discapacitat de Montcada i Reixac tinguin la igualtat d'oportunitats
en un municipi inclusiu que hem de construir entre tots i així poder sentir la riquesa de
conviure amb nosaltres.
414. Que les persones d'edat avançada lloguin habitacions a estudiants a canvi de realitzar
accions quotidianes com fer la compra, etc.
415. Que les persones i les fàbriques no contaminin tant, realitzar més controls i promoure noves
mesures de reducció de l’impacte massiu desmesurat.
416. Que les plataformes constin a l'agenda que distribueix l'Ajuntament.
417. Que l'estació de "Montcada - Santa Maria" es digui: "Terra Nostra", que l'estació de
"Montcada - Bifurcació" es digui: "Can Sant Joan", que l'estació de "Montcada - Manresa"
es digui: "Montcada Vella", que l'estació de "Montcada i Reixac" es digui: "Montcada
Centre", que l'estació de "Montcada - Ripollet" es digui: Mas Rampinyo ja que molta gent
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baixa pensant que és Ripollet, o millor encara, que es faci una pluja de noms relacionats
amb les denominacions històriques que han tingut aquests llocs i fer una votació popular
per presentar els resultats a Renfe, que si fan noves estacions amb noms nous com "La
Sagrera" tampoc costa tant actualitzar els noms que de Franco encara segueixen en peu.
418. Que millorin la neteja dels carrers i si no hi ha diners, tenim molts aturats amb ganes de fer
coses.
419. Que Montcada Comunicació disposi d'un espai dedicat a les esqueles, però no en blanc i
negre que són massa tristes.
420. Que Montcada Comunicació faci un twitter amb twitts per a l'actualitat més immediata i faci
difusió de les propostes de tags per tenir-nos cibercohesionats ja que bona part dels twitts
dels altres usuaris només parlen cada dia de retencions i trens parats a Montcada.
421. Que Montcada Comunicació treballi com a multiplataforma, les notícies de curta durada a la
ràdio, al web i a les xarxes socials i les noticies més extenses amb reportatges i entrevistes
a l'edició impresa.
422. Que ningú esborri les marques del GR92.
423. Que no es facin projectes públics si no es té en compte el seu manteniment.
424. Que no es facin projectes públics si no es té en compte l'accessibilitat per a totes les
persones.
425. Que no es facin projectes públics si no es té en compte l'opinió majoritària de les persones
afectades.
426. Que no es pugui viure en terrenys de zona forestal o declarar-los com zona urbana per
poder-hi viure, però no deixar que les dècades passin sinó que es resolgui en un sol
mandat la negociació corresponent.
427. Que no hi hagi crisi, promoure una economia sostenible econòmicament, socialment i
mediambientalment.
428. Que no hi hagin robatoris
429. Que no posin pals anti-cotxes a les voreres ni al carril bici, són un perill, són una despesa
innecessària i com a molt de lloguer per tornar-los per quan hi hagi més civisme, però crec
que ja hi ha prou civisme... ja que si no posen multes quan hi ha línia groga, què esperen?
430. Que quedi clar que quan diuen que restauren mitja muntanya, no és restaurar la part que
extreuen.
431. Que retirin tota la propaganda electoral a l’última nit de campanya com a molt tard i posar
sancions si no és així.
432. Que tornin a posar el monument de la pregària de l'arbre de Terra Nostra al seu lloc original
on ara hi ha una paperera nova i torçada. El van treure sense cap nota al lloc on era i està
mort de fàstic al dipòsit municipal.
433. Que tornin els fanals del carrer major.
434. Que tots els espais públics siguin accessibles per a totes les persones de totes les edats
tinguin la discapacitat que tinguin.
435. Que tots els montcadencs coneguin la història de totes les zones del territori montcadenc,
des de Gallecs fins Can Sant Joan.
436. Que treguin tota la zona blava
437. Reaprofitament de locals que estan tancats.
438. Rebre sempre un acús de rebut per a les instàncies.
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439. Rebre sempre una resposta per part d'una administració o entitat pública i no haver de
tornar a trucar.
440. Requalificar les zones on es paguen impostos, n'hi ha de més de 45 anys en situació
irregular i sense inversió pública i a més hi ha altres zones on si que s'han requalificat.
441. Reciclar els restaurants il·legals amb una contaminació acústica per sobre de la normativa
del parc de la Serralada de Marina en espais de formació i producció relacionada amb el
medi ambient.
442. Recollida de vidres immediata quan estan a terra.
443. Recollida porta a porta de les escombraries i preparades per als contenidors corresponents
com en alguns pobles de Catalunya i multes per no separar-les com a Alemanya.
444. Recollir els gats abandonats del carrer i portar-los als centres d'acollida per acabar amb el
risc de malalties, amb els residus que deixen sense recollir, per a la nostra tranquil·litat i la
dels nostres gossos, i acabar amb aquells veïns que els donen menjar però no se'ls porten
a casa.
445. Recollir la veu dels partits que no tenen representació al Ajuntament.
446. Recomanem als partits que es presentin a les municipals que els seus candidats tinguin
experiència o estudis per a la regidoria corresponent.
447. Recuperar dates, fires, tradicions i costums.
448. Recuperar el consell de sanitat i el de medi ambient i que els consells siguin oberts perquè
tothom hi pugui anar.
449. Recuperar l'espai natural i cultural del Turó.
450. Reduir el soroll dels trens de Vic quan passen pel pont que traspassa el riu Ripoll.
451. Reduir el sou dels polítics quan aquests tenen altres sous.
452. Reduir els atracaments amb pistola i altres actes violents responent durament.
453. Reduir la despesa de díptics per emportar i anunciar les novetats des de cartells i per email.
454. Reduir la xifra dels coloms amb malalties.
455. Regidors que treballen per hores i justificades, hores que no treballen, hores que no cobren.
456. Rehabilitar la plaça de la pedra per poder-hi fer festes.
457. Rehabilitar les fonts abandonades i fer-les-hi el seu control sanitari.
458. Renovar la terra contaminada per purins i fertilitzants que afecten la qualitat de les aigües.
459. Reparar els tots els semàfors que no funcionen com a la zona Font Pudenta.
460. Reparar senyals de tràfic.
461. Replantejar l'actual traçat del carril bici i eliminar aquelles zones on creen més problemes
que solucions.
462. Resoldre la contaminació acústica dels restaurants que hi ha a la Serralada de Marina
463. Respondre totes les instàncies amb la màxima brevetat possible de temps.
464. Retirar els abocaments incontrolats del parc natural de la Serralada de Marina i de tot el
municipi
465. Retirar tots els símbols franquistes i exposar-los en un museu.
466. Reutilitzar, reciclar i reduir tot el volum de residus que es generen.
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467. Revisió del nom dels carrers de Montcada per treure els noms relacionats amb el
franquisme i posar els noms dels montcadencs o persones que més han aportat per a la
història del municipi.
468. Rius amb peixos.
469. Sabent que el veí que està més a prop del vial o de la indústria té més problemes de salut,
és urgent prendre mesures per traslladar la cimentera, ja que la cimentera i uns vials d'alt
trànsit es troben a 100 metres del casal de la gent gran i a 150 d'una escola de primària. Els
nens i les persones grans són les que més pateixen aquestes conseqüències. I d'aquesta
manera reduiríem la contaminació acústica i respiratòria per als veïns.
470. S'han fet més de deu butlletins informatius del projecte d'intervenció integral de La Ribera, i
agafant-ne un a l’atzar el butlletí número 13 de Desembre de 2010, té 8 pàgines i hi ha 6
fotos de l’alcaldessa i 7 vegades la paraula "alcaldessa". És un exemple que cal, també a la
web de l'Ajuntament i a La Veu, una comunicació més professional i on el centre d'atenció
de les noticies sigui més exclusiu dels principals protagonistes.
471. S'han fet passos de zebra que van a espais verds, sense cap vorera, i s'obliga a trepitjar la
gespa o pitjor encara, quan plou això és tot un perill! Millor posar pedres en aquest espai o
promoure l'art del trencadís amb tota la runa que tenim abandonada als boscos.
472. Si als immigrants se'ls ajuda, evitar primer les llistes d'espera per rebre una casa d'acollida
a les dones separades per mal tractaments amb un menor d'edat a càrrec i sense ajudes
per part del pare.
473. Si es fa un estudi des de l'ajuntament, que hi hagi pressupost per després realitzar-lo,
altrament no fer l'estudi.
474. Si La Veu fos d'edició setmanal tindria sentit publicar els resultats esportius en grans
articles però com no és així proposo una llista de resultats amb la mateixa mida de lletra
que l'espai dedicat a l'agenda, i que l'agenda disposi del mateix protagonisme que ara té
l'espai dedicat a esports.
475. Si les motos de muntanya no fan cas de la senyalització de prohibició d’accés, investigar
quan hi passen, multar-les, però a la segona vegada, requisar les motos i vendre-les a
subhasta.
476. Sobre l’oferta cultural de Montcada, resulta quasi impossible trobar propostes de caràcter
contemporani, o intervencions que vagin més enllà de les sales d'exposicions. Aquestes
(Auditori, Kursaal...) presenten exposicions que, resultant força interessants i atractives, no
deixen de treballar formats molt tradicionals (pintura, escultura "clàssica"), fent que un/a
Montcadenc/a hagi de desplaçar-se a Barcelona, com de costum, per posar-se al dia. Trobo
que seria interessant dur propostes artístiques noves i fresques al municipi, i trobo que una
manera de fer-ho seria a través de la tipologia de l'art sonor, gènere poc conegut però el
qual durant els últims anys està guanyant-se l'atenció d'artistes i públic. De fet, a l'àrea
metropolitana de Barcelona no existeix una forta presència d'aquest àmbit, i si això es fes a
Montcada podria convertir-se en una mena de focus d'atenció.
477. Sol·licitar el servei d'hores bancàries per portar les compres dels clients a casa
478. Sou màxim a l'Ajuntament: 2.500 euros, que no és una empresa privada!
479. Tancament dels locals a la nit com per exemple els locutoris i els bars.
480. Tenint en compte de que pels terrats de Can Sant Joan hi ha una capa de pols, ja que el
ciment i l'aigua fa que s'impregnin, demanar a la cimentera que ho netegi tot amb
dissolvents especials per recuperar l'estat inicial.
481. Tenir en compte el manteniment abans d'adjudicar una obra.
482. Tenir unes rieres tan cuidades i amb espai per al públic com a Santa Coloma i al Besòs.
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483. Tornar al nom oficial de Terra Nostra a Santa Maria.
484. Tots els contenidors s'haurien de poder obrir amb el peu com a Barcelona.
485. Tractament personalitzat per als ciutadans de Montcada i Reixac que tenen una distribució
diversa en el territori.
486. Tramvies ecològics.
487. Transparència en totes les dades que disposa l'Ajuntament: econòmiques, nivells de
contaminació…
488. Transport públic per als montcadencs de Gallecs.
489. Treure alguna muntanya per posar aparcament o fer servir l'esplanada del soterrament de
la C-17 per fer un pàrquing d'energia solar per a cotxes elèctrics com altres municipis de
Catalunya.
490. Treure les caixes de control elèctric del mig de la vorera i arreglar les que estan en mal
estat.
491. Treure totes les deixalles i els gats abandonats del darrere de l'estació de Montcada Ripollet.
492. Un Ajuntament sense paper, com fan en alguns països del nord d'Europa.
493. Un autobús escolar per recollir els nens que viuen a certa distància de l'escola.
494. Un Decathlon.
495. Un inspector d'obres ha de tenir cura de les tanques d'obres que acaben al riu.
496. Un mapa on-line de Montcada i Reixac per publicar foto denúncies, serveis informatius:
públics, comercials, esportius, d'associacions i que es pugui veure des de telèfons mòbils
amb diferents punts de wifi al territori.
497. Un “mercadillo” de dissabte
498. Un mercat municipal
499. Un parc per fer esport.
500. Un partit de futbol entre la penya blaugrana i la penya perica de Montcada i Reixac per a la
Marató de TV3.
501. Un pas de vianants a l'entrecreuament del carrer Ripoll i carrer de Sant Jaume per ser molt
transitat i la gent gran no té visibilitat.
502. Un petit tanatori a Montcada per poder-nos despedir dels nostres des de la nostra terra.
503. Un pla per convertir tota l’energia actual en el màxim possible en renovable.
504. Un portal per fomentar l'esport i la vida sana al municipi, per exemple informació per tenir
una bona dieta segons l'esport, amb una borsa de places per a jugadors, e-taulell d'anuncis,
informació tècnica per evitar lesions, per penjar vídeos, fòrums públics i privats per tractar
temes relacionats etc. Això ajudaria a fer equip en comptes de treballar per e-mails en
cadena i aviat tindrem tots els equips a primera divisió.
505. Un programa d'humor sobre la política municipal a l’estil Polònia de TV3, es podria dir:
Polònia i Reixac, i començar per la ràdio.
506. Un protocol pel que faci falta a les zones no regularitzades.
507. Un sol restaurant amb menjar italià, americà, mediterrani, xinès… segons el dia o segons la
cadira on t’asseus!
508. Un zoo.
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509. Una borsa de treball del municipi accessible per Internet i amb preferència per als que no
tenen feina.
510. Una discoteca per a nens de més de 10 anys.
511. Una discoteca sense alcohol a partir de 14 anys com a Ripollet.
512. Una empresa no governamental i gratis que ajudi els ciutadans en temes legals, drets,
ajudes des de cada barri. A Londres això funciona molt bé.
513. Una galeria amb maniquïns que portin les disfresses més boniques de carnestoltes amb el
seu maquillatge corresponent.
514. Una hípica.
515. Una llista de drets i deures del ciutadà, comerciant, empresari etc. per facilitar la
comprensió legal.
516. Una llista de les competències municipals que disposa l'Ajuntament.
517. Una marca paraigües i una unificació de l'estructura interna per a totes les entitats
esportives diferents que vulguin compartir els seus recursos humans i materials per tenir
més força.
518. Una persona a l'Ajuntament que només s'ocupi dels temes forestals ja que bona part del
territori és forestal i hi ha molta feina a fer.
519. Una pista d'atletisme.
520. Una pista de patinatge sobre gel.
521. Una pista de seguretat vial de bicicletes per a nens i que a la nit sigui un circuit de karts per
a joves.
522. Una trobada entre els alcaldes de Mollet i Montcada per solucionar les traves
administratives que pateix Gallecs.
523. Una visió de la Responsabilitat Social a tots els organismes públics i privats del municipi.
524. Una xarxa d’Internet potent.
525. Una xarxa de bicicletes-taxi elèctriques o manuals.
526. Unificar el nom dels polígons que es toquen.
527. Unificar les festes majors per fer-ne una amb una implicació de tots els barris sense perdre
la identitat i que uns vagin als barris dels altres.
528. Ús de les Tecnologies de la Informació i de Comunicació per controlar l'administració.
529. Vehicles elèctrics o híbrids de l'Ajuntament en substitució dels antics.
530. Vigilància en els passos de vianants en àrees escolars.
531. Xarxa ciutadana pel lloguer de cotxes o per compartir fragments d'un trajecte.
532. Zona d'aparcament amb preferència als veïns. Gratuïts per a ells, de pagament per als
altres.
La resta d’idees recollides que encara estem passant a net serà coneguda en una segona
edició amb la major brevetat de temps possible.
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Formulari per als partits amb seu a Montcada i Reixac que poden presentar-se a les
eleccions municipals 2011
Formulario para los partidos con sede en Montcada i Reixac que pueden presentarse a las
elecciones municipales de 2011

Pregunta 1
-

Com es resumiria la ideologia del partit amb les sigles _____________ ? / ¿Cómo se
resumiría la ideologia del partido con las siglas _____________ ?

Pregunta 2
-

Què vol aconseguir aquest partit a Montcada i Reixac? / ¿Qué quiere conseguir este
partido en Montcada i Reixac?

Pregunta 3
-

Sobre els diferents temes que ja hem recollit a la llista d’idees, quines accions creieu que
s’han de realitzar a Montcada i Reixac: / Sobre los diferentes temas que ya hemos
recogido en la lista de ideas, que acciones creen que se deben realizar en Montcada y
Reixac en materia de:
1. Millorar el medi ambient del municipi / Mejorar el medio ambiente del municipio
2. Millorar el serveis sanitaris del municipi / Mejorar los servicios sanitarios del
municipio
3. Millorar la cohesió social del municipio / Mejorar la cohesión social del municipio
4. Millorar l’economia local / Mejorar la economía local
5. Millorar les ajudes socials que ofereix el municipi / Mejorar las ayudas sociales
que ofrece el municipio
6. Millorar l’administració del municipi / Mejorar la administración del municipio
7. Millorar altres temes que considerin oportuns / Mejorar otros temas que crean
oportunos

Pregunta 4
-

Què causa l’abstenció a Montcada i Reixac? / ¿Qué causa la abstención en Montcada i
Reixac?

Pregunta 5
-

Quines accions creuen que s’han de dur a terme per reduir l’abstenció? / ¿Qué acciones
creen que se deben llevar a cabo para reducir la abstención?
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Respostes dels Partits al qüestionari:

Esquerra Republicana de Catalunya
7 de febrer de 2011, Montcada i Reixac

Pregunta 1Republicà, d’esquerres, popular i radicalment democràtic.
Pregunta 2Regeneració democràtica. Un canvi en les maneres de fer que permeti desenvolupar el potencial
que té Montcada.
Pregunta 33.1 El Medi ambient és un tema transversal integrat en cadascun dels àmbits d’actuació
municipal. Abraça el model urbanístic, les infraestructures, la mobilitat, la productivitat... i
arriba a la concreció d’actuacions personals com RRR. Això implica actuacions com el trasllat de
la cimentera, fer una entrada de la C17 a l’autopista per derivar el trànsit... fins a portar a terme
la moció presentada per Esquerra fa uns anys i aprovada i incomplerta pel govern municipal
d’instal·lar plaques solars a totes les dependències municipals i noves edificacions per a la
utilització d’+energies renovables.
3.2 Sanitat pública i gratuïta de qualitat. Apostem pel nou Hospital Ernest Lluch alhora que cal
dotar els CAPS dels serveis assistencials bàsics que cobreixin les necessitats de la població amb les
especialitats professionals més quotidianes ( ginecologia, traumatologia, urologia, dermatòlegs
amb els serveis pertinents de radiografies, ecografies) alhora cal garantir els serveis que com els
de pediatria que tot i que es presten no es cobreixen amb normalitat.
3.3 Desenvolupar el potencial econòmic dels nostres polígons industrials, fent que el progrés
arribi a tota la població, i no haver de viure de prestacions i subvencions.
3.4 Posar al servei de les empreses tecnologia, internacionalització, logística... fent els nostres
polígons atractius per empreses innovadores i d’alt valor afegit.
3.5 Consolidar la xarxa d’assistència domiciliària creada des del Departament d’Acció Social i
Ciutadania i fer que aquesta arribi a tots els sector socials.
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3.6 Una administració àgil i lleugera al servei de la població i no basada en el nepotisme que
fomenta les xarxes clientelars.
3.7 La identitat i el sentit de pertinença, l’estima i l’orgull de ser Montcadencs. Valorar el
patrimoni cultural i compartir un futur comú amb tots aquells que fan de Montcada el seu lloc de
destí.
Pregunta 4Els casos de corrupció, de clientelisme, i la dinàmica portada a terme pels guanyadors de les
eleccions de repartir-se les administracions com si fossin un botí. La manera de fer d’aquests
darrers anys que ha comportat desencís i passotisme.
Pregunta 5Cal una regeneració democràtica que faci prendre consciència del seu poder a la ciutadania.
Esperit crític i exigència amb participació.
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Unión Progreso y Democracia
7 de febrer de 2011, Montcada i Reixac
Pregunta 1 -

Unión Progreso y Democracia (UPyD) se constituyó desde el principio en torno a un núcleo
programático muy definido, resumido en tres ejes: reforma de la Constitución y de la Ley
Electoral, e impulso de la regeneración democrática para mejorar la igualdad y libertad de las
personas en nuestro sistema político. Todas las personas que se han integrado en Unión Progreso
y Democracia comparten estas propuestas políticas y los principios en que se sustentan. Entre
nosotros, algunos pueden encontrarse más próximos a la izquierda y otros al liberalismo, o bien
se reconocen en diversos aspectos de una u otra tradición ideológica, pero nuestro partido se
define como transversal debido al amplio abanico de ideas del conjunto de personas que lo
formamos. Somos también un partido laico porque consideramos que el laicismo es un elemento
fundamental de la verdadera democracia, respetuosa con todas las creencias religiosas,
espirituales y humanistas compatibles con sus grandes principios de igualdad y libertad personal,
y por ese mismo respeto comprometida con la separación de las leyes e instituciones del Estado
de las creencias privadas de los ciudadanos y de las instituciones particulares que las sustentan.
Somos un partido comprometido a defender el mismo modelo político en todos los territorios,.
Consideramos la prioridad de un gobierno ha de ser velar por los ciudadanos, gestionando sus
recursos, no los territorios, asegurar los mismos derechos y condiciones residan donde residan, y
sean quienes sean.
Además, apoyamos la mejora de un Estado del bienestar compatible con el respeto y el estímulo
de la libre iniciativa privada, y el impulso de todas aquellas políticas sociales y económicas
conducentes al progreso tanto de la igualdad de oportunidades de los ciudadanos como de su
libertad personal. En sentido contrario, nos oponemos activamente a todas las amenazas contra
la igualdad y la libertad de las personas, de las derivadas de la degeneración del sistema
democrático que aleja a los ciudadanos de la política desanimando su participación.
Un partido comprometido con adquirir la responsabilidad de perpetuar y consolidar valores como
la solidaridad, la empatía, la abierta comunicación, la honradez, la confianza, la libertad, la
justicia, la EQUIDAD en mayúsculas, garantizar la igualdad, evitar los desequilibrios del poder
político, maximizar la participación ciudadana y la protección de la democracia, velar por la
protección de la salud, disminuir la violencia y crear y mantener las infraestructuras públicas.
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Pregunta 2El nacimiento de UPyD Montcada i Reixac surge de una ilusión y un objetivo: Dignificar la ciudad
en que vivimos, Montcada i Reixac. Que Montcada sea una ciudad digna de sus ciudadanos, que
le proporcione los servicios que necesitan y que su política sea por y para sus ciudadanos.
Somos un grupo de personas que cansados de ver como la política de nuestra ciudad es ajena a
nuestro día a día, a nuestros problemas, a nuestras necesidades; estamos decididos a romper esa
rutina y ser una alternativa.
Creemos en la introducción de nuestras preocupaciones y nuestras necesidades en la agenda
política del día a día, no sólo cada cuatro años. La mayoría de nosotros, hasta este momento,
hemos sido ajenos a la política, pero ahora estamos decididos a no resignarnos a la indiferencia
de nuestros políticos en relación con nuestras necesidades.
Cansados de debates estériles y disyuntivas que nos posicionan o como españolistas, o
catalanista, somos simples ciudadanos, bilingües y defensores de la igualdad de derechos,
oportunidades y condiciones. Detestamos el uso del odio y la confrontación hacia Cataluña, su
lengua y su cultura, puesto que es la nuestra propia, la crispación, así como el uso del conflicto y
la discusión con fines electoralistas. Pero priorizamos ante todo la libertad de elección y decisión
de cualquier ciudadano, incluida la lingüística en cualquiera de las dos lenguas oficiales.
Ciudadanos cansados y preocupados por la realidad actual, que creen que la democracia es la
forma política más colectiva e inclusiva que actualmente disponemos, y si la política es la gestión
colectiva del bien común, toda implicación en la construcción del bien común, de aquello que es
de todos, va a ser democracia. Y de igual modo que todos y cada uno de nosotros gestionamos
como buenamente podemos nuestra vida privada, debe existir un espacio colectivo donde
gestionar la vida común.
Secundamos la necesidad de una regeneración democrática donde se erradiquen las
controversias políticas actuales ajenas y extrañas, que nada tienen que ver con nuestro día a día,
con poder conservar el puesto de trabajo, con poder recibir un tratamiento médico adecuado con
diligencia y prontitud, con lidiar con el fracaso escolar de nuestros hijos y su desencanto absoluto,
con no sentir que los frutos del trabajo se exprimen en cuotas, pagos, multas para mantener una
administración pueril e imperativa.
Ofrecemos una Opción política donde los responsables políticos como gestores del bien común,
en mayúsculas, conozcan la realidad que les rodea, con parámetros objetivos, siendo capaces de
conocer y escuchar las diferentes propuestas de la ciudadanía, sus necesidades y conflictos, para
a partir de ahí, ser capaces de ir construyendo alternativas y trabajando para hacer que las
propuestas se hagan realidad, y eso solo es posible disponiendo de complicidad con la
ciudadanía, y compartiendo las propuestas colectivas. Pensando en el futuro, propuestas sin
miedos y hechas con rigor, fundamentadas, argumentadas, y UPYD es un claro ejemplo de ello..
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Y sobre todo, libres de hipotecas e intereses generados en años de influencias, pactos, débitos,
favores y compromisos de toda índole.
Pregunta 3 En su gran mayoría cualquiera de las propuestas incluidas en nuestro programa electoral pivotan
sobre tres ejes; La transparencia en la gestión de los recursos y en la toma de decisiones y la total
fluidez de información en todos los estados de las acciones gubernamentales, aspecto este del
cual se desprende el segundo eje.La participación de la ciudadanía en las acciones y decisiones
municipales pasando de un mero estado pasivo a una actitud proactiva de implicación en
cualquier acción gubernamental nadie mejor que los implicados y destinatarios de dichas
acciones para enriquecer el proceso. Y finalmente la ejemplificación de las acciones en la misma
administración. Debe ser empezando por el mismo gobierno donde se inicien la implementación
de las diferentes acciones.
Pregunta 4 Sin duda la falta total de confianza en nuestras instituciones, nuestra casta política y una total y
absoluta falta de esperanza frente a la adversa situación actual. El escepticismo sobre los
políticos sumado a la mala perspectiva económica, tiende incluso de algún modo a legitimar el
comportamiento corrupto, y el uso particular que los políticos hacen del Estado.
Añadido por supuesto una falta total y absoluta de información y transparencia de la gestión de
nuestros recursos así como de las decisiones y acciones que nos afectan a todos.
Pregunta 5 Transparencia e información primordialmente. Iniciativas como esta que faciliten la información,
y sobre todo la participación , sin ir más lejos, en una comunidad de vecinos por ejemplo se
toman decisiones importantes,y muchas veces las toman esa pequeñísima minoría que asiste a
las reuniones; se supone que los vecinos que no asisten reconocerán tácitamente, sin embargo,
las decisiones que adopte la minoría, porque supuestamente confían en quienes se han
interesado por acceder a la reunión y discutir el tema.Y en el caso contrario las decisiones se
tomarán y ejecutarán igualmente al margen del vecino ausente, el cual por otro lado, tendrá que
pagar esas decisiones, ¿O no? , pues no difiere en demasía en nuestra vida municipal.
Los ciudadanos de nuestro municipio tenemos que saber que podemos opinar y conocer las
acciones gubernamentales no solo a cosa hecha. Solo sintiéndonos partícipes de la vida municipal
en todas sus acepciones la abstención se reducirá.
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Gent per Montcada
15 de febrer de 2011, Montcada i Reixac

Pregunta 1 –
“Gent per Montcada” es una candidatura independiente sin ideología dogmática definida abierta
a la participación ciudadana.
Pregunta 2 –
Queremos devolver la ilusión a los ciudadanos de Montcada i Reixac, haciéndoles partícipes en los
proyectos de futuro de nuestra ciudad y que hasta ahora no ha sucedido.
Pregunta 3 –
(1) Con relación al Medio Ambiente, crearemos un puesto de Técnico medio ambiental, al objeto
de establecer controles a nivel municipal de todo tipo de industrias, así como del espacio forestal
y fluvial que nos rodea, además de controlar específicamente la contaminación atmosférica.
En el apartado de Medio Ambiente como en todos en general haremos que las entidades y
asociaciones del municipio participen activamente.
(2) Con relación al servicio sanitario velaremos por que sea un servicio de calidad y que se amplie
en ambos Centros de Atención Primaria los servicios que se están dando insuficientemente como
el caso de Urgencias en Pediatria y otros.
Al igual que en el caso anterior, intentaremos que las entidades y asociaciones colaboren de
manera muy activa.
(3) Con relación a la cohesión social, Gent per Montcada se establece como prioritario la atención
al ciudadano, por lo que consideramos un punto de total prioridad, y, para ello contaremos con la
aportaciones otra vez de las entidades y asociaciones y estudiaremos cada caso uno a uno al
objeto de ser justos y aprovechar los recursos de la manera más eficaz posible.
(4) Con relación a la economía municipal, Gent per Montcada, establecerá una escala de
necesidades y prioridades, evitando gastos superfluos y cargos de confianza a la vez que
adecuará el sueldo de los políticos y aportaciones a partidos políticos con una rebaja muy
sustancial.
Se contratará la figura del “Gerente Municipal”, que se elegirá mediante concurso público
garantizándonos la elección de la persona más cualificada para el puesto.
Realizaremos un estudio muy riguroso sobre las necesidades reales en todas y cada una de las
áreas.
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(5) Para mejorar las Ayudas Sociales, realizaremos un estudio y seguimiento de todas y cada una
de las solicitudes al objeto de evitar fraudes o ayudas innecesarias para poder atender a los
necesitados de verdad.
(6) Antes ya hemos comentado la creación de la figura del “Gerente Municipal” y otros temas
como el establecer necesidades reales, sueldos de políticos, aportaciones a partidos políticos, etc,
etc.
Todo ello con eficacia y transparencia total con publicidad en la web municipal.
(7) A la preguntas de qué hay que mejorar en Montcada, contestar que susceptible de mejora es
todo en mayor o menor medida.
Pregunta 4 –
La abstención en Montcada i Reixac es parecida al resto de municipios de nuestro entorno y la
causa que la origina posiblemente sea la poca credibilidad que tiene el ciudadano sobre la clase
política.
Pregunta 5 –
Para reducir la abstención, el ciudadano tiene que poder participar en todo ya que todo le afecta.
Por lo tanto abrir las instituciones a la ciudadanía, a entidades y asociaciones de manera que la
política no sea únicamente de partidos políticos, así se conseguirán gestión eficaz y transparencia
total que es lo que el ciudadano reclama.
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Iniciativa Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa
30 de març de 2011, Montcada i Reixac
Pregunta 1 Iniciativa per Catalunya Verds és una formació política democràtica, catalanista, republicana,
d’esquerres, ecologista, feminista, municipalista, d’homes i dones que fan seu el patrimoni i la
història del PSUC i de l’ENE i del moviment obrer, compromesa amb totes les persones que volen
transformar el món, superar el capitalisme i que comparteixen els valors de la justícia social, la
pau, la igualtat, la radicalitat democràtica, la llibertat, la laïcitat i la solidaritat i que vol construir
una societat basada en la democràcia i el socialisme. Iniciativa per Catalunya Verds és una força
ecosocialista, sobirana i plural.
A EUiA, com les nostres sigles indiquen, som d'esquerres, i estem per la unitat en la construcció
d'un Front Popular que agrupi a tota la esquerra nacional. Alternativa per que EUiA no es un
partit polític. EUiA és un moviment polític i social en el que participen entitats, partits i persones
individuals. Entenem que la política no ha de quedar en mans de una suposada classe política,
sinó que la política la fa tothom cada dia des de la feina, el carrer, la entitat, etc. EUiA és una
força d'esquerres, transformadora, anticapitalista, catalanista, republicana, federal,
internacionalista, solidaria, plural i unitària.
ICV-EUiA pretén la construcció d’una majoria nacional, social i política d’esquerres a Catalunya.
Pregunta 2 En Noviembre de 2009 lanzamos a la luz pública un documento que dimos a conocer en rueda de
prensa con la intención de dar comienzo a un proceso participativo que finalmente desembocara
en la elaboración final del programa. Allí consensuamos una serie de líneas estratégicas sobre las
que íbamos a trabajar, son los que a continuación os detallamos:
1. RECUPERACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN
La construcción de la Ciudad es una tarea y una responsabilidad que no se puede dejar en manos
de unos pocos (las consecuencias de eso siempre nos cuesta caro a los ciudadanos) es por eso que
le damos tanta importancia a la participación ciudadana, a su recuperación.
- Desde ICV-EUiA nos proponemos recuperar e impulsar los Consells Municipals en todas aquellas
áreas donde sea factible su funcionamiento.
- Nos proponemos revisar y actualizar, mejorándolo, el Reglamento Municipal de Participación
Ciudadana.
- Nos Proponemos crear un Consejo Consultivo con la participación de entidades ciudadanas para
explicar y debatir todas aquellas propuestas que tengan trascendencia e importancia para la
ciudad, desde las propuestas de crecimiento hasta la idoneidad de determinados equipamientos.
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- Nos proponemos discutir con las entidades a través del Consejo Consultivo qué tipo de
inversiones y donde se deben realizar, con los recursos económicos de libre disposición, es decir
proponemos Presupuestos participativos.
- Dado que consideramos que no es posible una auténtica participación sin una información real y
veraz sin los tamizados que imponen los controles y las presiones políticas, nos proponemos hacer
funcionar con capacidad y competencias el Consejo de Administración de Montcada
Comunicación.
2. SERVICIOS A LA PERSONA
- Nos proponemos desde ICV-EUiA recuperar como principal elemento de preocupación y trabajo,
situándolos como prioridad absoluta todas las tareas que tiene que ver con la atención a la
persona. A partir de aquí buscaremos las complicidades, las ayudas y las colaboraciones
necesarias que hagan posible que los Servicios Sociales, la Educación, la Atención a nuestros
Jóvenes, a nuestros Mayores, la Cultura, los Deportes, la Solidaridad, las Políticas de Integración,
la aplicación correcta de la Ley de Dependencia, las políticas hacia la mujer..., se sitúen como
decimos, en la primera línea de trabajo y de preocupación Municipal.
- Nos proponemos desmontar el aparatoso montaje creado por el actual Alcalde, apoyado por
socialistas y convergentes, en torno al Gabinete de presidencia y protocolo por inútil, ruinoso e
innecesario, desviando los recursos que se economicen, a aquellos departamentos de atención a
la persona que más los necesiten.
3. MODELO DE CIUDAD
Desde ICV-EUiA rechazamos rotundamente el modelo de Ciudad impulsado por CIU-PSC o PSC-CIU
( tanto monta, monta tanto) que consiste en la construcción incontrolada e intensiva de
viviendas, provocando con ello el encarecimiento de la Ciudad ( los ingresos por las nuevas
viviendas no compensan ni de lejos los costes de los servicios que hay que prestarles) haciendo de
esta forma que el ciudadano de Montcada tenga que asumir los desequilibrios económicos que
esto provoca, además de avanzar de manera alarmante hacia la transformación de Montcada en
una ciudad dormitorio.
En nuestro programa electoral de las pasadas elecciones Municipales ya manifestábamos este
peligro y le recordábamos al Gobierno del Sr. César y Sr. Maresma que “la importancia de una
ciudad no se mide porque tenga mas habitantes si no por la calidad de vida de sus ciudadanos y
ciudadanas”.
- Nos proponemos desde ICV-EUiA plantear como ya venimos haciendo reiteradamente, que se
ligue el crecimiento residencial con la creación de espacios para el desarrollo de actividad
económica, de manera que se mantenga el necesario equilibrio entre vivienda-puestos de
trabajo, haciendo además que sea la actividad económica y no el bolsillo del ciudadano el que
aporte los ingresos necesarios para corregir los desequilibrios que crea el mayor número de
viviendas.
- Nos proponemos impulsar una Montcada donde los impuestos no penalicen al ciudadano por el
hecho de vivir en ella. Los vecinos de Montcada sufren un encarecimiento de determinados
servicios como consecuencia de la dispersión territorial de nuestros Barrios, provocado
básicamente por el paso de sistemas generales al servicio de la gran ciudad (líneas de ferrocarril,
autopistas, carreteras) o por la confluencia de tres ríos en el centro urbano. El equilibrio
económico debe venir a través de una política racional del gasto y de unos ingresos cada vez más
importantes como consecuencia de la promoción de la actividad económica. En ese sentido
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proponemos impulsar una política fuerte y decidida en defensa del pequeño y mediano comercio,
de su promoción y potenciación frente a las políticas de guante blanco y facilidades ventajosas a
las grandes superficies.
- Nos proponemos desde ICV-EUiA impedir situaciones de enfrentamiento con los vecinos y
vecinas ante problemas tan importantes para el futuro y la convivencia de la ciudad como, los
errores cometidos por el Ayuntamiento a la hora de afrontar el soterramiento del Tren de Alta
Velocidad que obligó a los vecinos a movilizarse ante el conformismo mostrado por el
Ayuntamiento aceptando un soterramiento incompleto de la Línea de Francia.
Montcada tiene en el futuro inmediato un reto fundamental, la elaboración de su propio Plan de
Ordenación Urbanística Municipal, o la revisión profunda del Plan General Metropolitano, esa
será, desde nuestro punto de vista, la oportunidad más importante que haya tenido jamás
nuestro Municipio para organizar y racionalizar su espacio territorial, instrumento imprescindible
para el diseño de un modelo de ciudad más humano y menos especulativo. Depende del talante
de quien Gobierne tendremos una ciudad u otra.
Para desarrollar el ingente trabajo que implican nuestras propuestas, pretendemos conseguir una
amplia participación ciudadana, entendemos desde ICV-EUiA que la construcción de la ciudad, en
todos sus aspectos, no es sólo una tarea de unos pocos por muy legitimados que estén por las
urnas, es una tarea de todos. Sólo la participación ciudadana en la toma de decisiones es capaz
de evitar situaciones como las vividas recientemente en nuestros Municipios en las que gobernar
se convierte en un negocio para unos pocos, en lugar de un servicio para los ciudadanos y
ciudadanas.
Pregunta 3 1.
Millorar el medi ambient a Montcada és una qüestió de voluntat política. Primer de tot, el medi
natural ha de ser preferent en front al interès de les constructores, que tots aquests anys han
sigut prioritat primera pel govern municipal. També és imprescindible un major control sobre la
indústria, fent especial èmfasi en les industries més contaminants, com és el cas d'Asland.
Finalment, mesures que facilitin el deixar el cotxe a casa.
2.
Cal pressionar a la generalitat per a que dediqui més recursos al nostre municipi. Estem sense
ginecòleg a Montcada, només tenim servei de pediatra a un CAP, i no disposem de pediatre
d'urgències. També cal que continuem lluitant per la construcció de l'Hospital comarcal Ernest
Lluch.
3.
Entenem que la base de la cohesió social a un municipi ha de ser la igualtat i la participació. La
igualtat, per que es imprescindible que tots gaudim de les mateixes oportunitats i prestacions,
indiferentment del nostre origen, sexe, etc. La participació per que tots hem de ser partícips del
que passa al nostre municipi, per garantir una forma democràtica de fer política.
4.
Se necesita un acuerdo urgente entre el gobierno del Estado, Generalitat i entidades municipales
por un nuevo modelo de financiación local, que nos permita atender las necesidades básicas de la
ciudadanía. Pero también se necesita racionalizar el gasto, haciendo un ajuste a la baja de
aquellos gastos no imprescindibles. Es imprescindible una actitud responsable de realizar cada
año un presupuesto en base cero y detallado por programas. En el tema de las ordenanzas
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fiscales, si queremos avanzar en la equidad, es una condición necesaria la tarifación social, que se
ajuste para cada persona a su renta individual o familiar, así como a otras circunstancias
personales y/o familiares.
5.
Les bones intencions necessiten de una dotació econòmica real per fer-les realitat. La llei de
dependència és una gran oportunitat per ajudar a les famílies amb membres dependents, però la
mala financiació ha fet que no acabés de funcionar correctament. Es imprescindible invertir més
en ajudes socials.
6.
La desconfiança i desafecció de la ciutadania cap a la política també afecta en l’àmbit local. La
greu crisis que patim no ha fet més que accentuar aquests sentiments, i els casos de corrupció
descoberts no han fet més que alimentar-los. El govern municipal ha d’actuar de forma
transparent, ètica i oberta a la societat. Elaborarem codis d’ètica dels regidors, altres càrrecs i
organismes públics. Aprovarem una acció integral per a l’austeritat i el bon ús del diner públic.
Volem pluralitat política en els òrgans de gestió, així com la representació de les persones
usuàries. Volem una Administració austera, moderna, oberta a la participació i amb parets de
vidre. Una Administració que tingui en compte el que és el capital més important de
l’Administració Pública: els treballadors i les treballadores.
7.
Es per això que volem reivindicar la participació ciutadana i la millora de la qualitat democràtica
per dues grans raons. En primer lloc perquè volem una ciutadania activa i compromesa amb els
afers públics, perquè això conforma una societat més crítica, responsable, autònoma i, en
definitiva més lliure. I en segon lloc perquè representa un factor essencial per el progrés social i
econòmic de tota societat.
Cal ser més propers a la ciutadania, més àgils i més ràpids a donar solucions als nous reptes
socials. Cal establir canals reals de participació ciutadana, fins i tot en la presa de decisions. Els
serveis públics per a la nostra coalició són una inversió, no son una despesa.
Pregunta 4 –
L’abstenció a Montcada es causada per l'engany a que es sotmesa la població, eleccions rere
eleccions per els partits majoritaris. PSC, PP i CiU continuen incomplint promeses electorals dia
rere dia, governant sense comptar amb la participació de la ciutadania i buscant més l'interès
partidista que el benefici dels veïns i veïnes.
Pregunta 5 És necessària una nova forma de fer política, i la participació del veïnat es imprescindible per un
govern veritablement democràtic. Democràcia no es anar a votar cada quatre anys, democràcia
es participació activa en la política del municipi.
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Conclusions

Vam començar a fer la llista d’idees pensant en acabar-la quan les idees es repetissin i ens hem
fixat que sempre en surten de noves. Ens alegrem que aquesta tasca de recollir idees per
compartir-les tingui continuïtat. Per aquest motiu, hem volgut fer una primera edició de les
propostes recollides encara que en tenim més per passar-les a net.
A. Després de recollir idees, el més pràctic és recopilar-les.
Un cop tenim una idea recollida per afegir-la a la llista, el que intentem fer és recopilar-la amb les
que s’hi puguin semblar. Estudiant la relació que tenen unes idees amb les altres, per evitar fer
una llista massa repetitiva hem intentat complementar-les. Per exemple:
Exemple A:
Idees recollides:
-

Falten papereres a Mas Rampinyo.

-

Sobren papereres a La Ribera.

-

Falten papereres al carrer Major.

Idea recopilada en un marc integral:
-

Fer una distribució equitativa de les papereres a tot el territori montcadenc tenint en
compte les necessitats particulars de cada zona per evitar que en sobrin d’una banda com
a La Ribera, i que en faltin alhora en un altra com al carrer Major i a Mas Rampinyo per
citar-ne uns exemples.
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Exemple B:
Idea recollida:
-

Que l’Associació de discapacitats físics, psíquics i sensorials de Montcada i Reixac
(ADIMIR) estigui representada en els diferents projectes de ciutat i que puguin estar
presents amb veu i vot en el desenvolupament de les accions que es portin a terme vers
el col·lectiu de les persones amb discapacitat.

Idea recopilada en un marc integral:
-

Amb l’objectiu de tenir en compte els beneficis que pot aportar una cooperació entre
l’administració local i altres col·lectius, que els diversos públics afectats en els diferents
projectes que promogui l’Ajuntament, tinguin representants amb veu i vot per al
desenvolupament d’aquelles accions que els puguin afectar.

Amb aquests dos exemples, podem veure el salt qualitatiu que podem fer plegats a partir de
l’aplicació de procediments més actius de participació. Dialogant amb la mateixa ADIMIR vam
creure que amb la idea recollida de l’exemple B, es podrien tenir en compte moltes
consideracions pròpies de l’associació i que amb la idea recopilada del mateix exemple podríem
aconseguir molts més beneficis per a tothom.
Els avantatges que comporta tenir en un únic document una diversitat d’idees força àmplia i fins i
tot de contraposades, permet d’ajudar-nos en aquest camí cap a la integritat dels nostres
recursos, cap a l’excel·lència de la gestió de tot el que tenim al nostre abast siguem ciutadans,
associats, treballadors, empresaris o polítics.
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B. A prop de les eleccions municipals val la pena fer conèixer tot el seguit d’idees
El dia 22 de maig se celebraran les eleccions municipals i això ens fa pensar que ara és el millor
moment per posar sobre la taula tot un seguit de propostes de centenars de ciutadans, de més
de cinquanta associacions diferents entrevistades, d’empresaris, treballadors i altres persones
vinculades a Montcada i Reixac. Un fet que complementa la reflexió que pot fer la ciutadania i els
agents polítics per millorar la localitat montcadenca.
El passat 26 de març, vam fer la primera presentació del projecte fent conèixer un bon grapat
d’idees recopilades. La col·laboració de la Unió de Mas Rampinyo, que ens va cedir la seva sala
gran, va ser de gran ajuda per reunir-nos amb tots els interessats que aquell dia podien venir a
conèixer els resultats del projecte en primera persona. Entre el públic assistent van ser-hi
presents quatre caps de llista de diferents agrupacions polítiques. En el torn de preguntes, Marta
Aguilar, d’Esquerra Republicana de Catalunya de Montcada i Reixac, va comentar que les idees
que podem obtenir en la nostra recollida d’idees no serien les mateixes que obtindrien els
partits, pel fet que nosaltres ho fem de manera independent. Una opinió que la compartim i que
també l’hem rebuda d’altres partits i persones que han conegut el nostre projecte.
Tots els partits que ens han volgut rebre per lliurar-los el qüestionari, han vist la nostra iniciativa
amb bons ulls. Els partits són els següents: El Partit Socialista de Catalunya, Iniciativa Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya,
Unión Progreso y Democrácia i Gent per Montcada.
Esquerra Republicana de Catalunya, Unión Progreso y Democracia i Gent per Montcada van ser
els primers partits en contestar el qüestionari que els vam lliurar. Ahir, Iniciativa Catalunya Verds
– Esquerra Unida i Alternativa, ens va lliurar les seves respostes i seguim a l’espera del Partit
44

Socialista de Catalunya i de Convergència i Unió. Creiem plenament amb la paraula d’aquests dos
últims partits, que per processos interns encara no ens han pogut lliurar les respostes abans.
Com que voldríem la participació de tots els partits amb seu a Montcada i Reixac a dia d’avui,
confiem que l’únic que ens falta, tard o d’hora respongui la nostra sol·licitud d’entrevista.
C. Una conclusió final a l’aire: la millor continuïtat del projecte a estudi.
Per iniciativa de l’alcaldessa del municipi, Maria Elena Pérez ens va citar en una entrevista per
poder-nos conèixer el passat dia 31 de gener, ara fa dos mesos. Tenint en compte la situació del
moment, encara no havíem extret una conclusió final d’aquest projecte ni exposaríem les idees
recollides fins que no les féssim públiques per a tothom. La trobada va ser de gran interès per
part seva i per part nostra ja que la seva voluntat de disposar dels resultats del projecte va fer
que ens sentíssim molt satisfets per la feina que fem. El fet que el nostre treball vulgui ser
conegut des de la ciutadania montcadenca fins a la seva màxima representació local és per a
nosaltres tot un reconeixement.
Un cop tinguem el document final complet ens agradaria lliurar-lo a la Fundació Cultural
Montcada i a l’Ajuntament de Montcada i Reixac perquè pugui ser consultat des de les seves
respectives biblioteques. Pel motiu de fer conèixer els resultats del nostre treball, avui 31 de
març, amb la col·laboració de l’Associació Benèfica Instructiva en cedir-nos la seva sala gran,
volem presentar, de portes obertes per a tothom, aquest document que no deix de ser parcial
encara, però que ja pot ser consultat per a tots aquells que desitgen començar a conèixer les
idees recollides. És per això que volem agrair l’assistència de tots els presents i la dels membres
de la Fundació Cultural Montcada per lliurar-los aquest document. Amb l’Ajuntament de
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Montcada i Reixac estem parlant per veure com podríem fer-los arribar el document final. Molt
aviat, creiem que podrem complir aquest desig.
Mentrestant, a partir de demà, dia 1 d’abril, començarem a publicar, al bloc de la Recollida2011,
les idees recopilades fins aconseguir la seva totalitat per a la consulta des d’Internet i poder-les
comentar lliurament amb respecte i llibertat d’expressió per aprofundir encara més la reflexió de
tots.
Tot i aquesta primera edició de les idees recollides a paper, seguim passant a net idees que hem
apuntat al llarg del treball per a la pròxima edició, ja completada. Després de més d’un centenar
de dies treballats de manera voluntària i de conèixer centenars de persones, l’experiència i els
coneixements sobre el territori que hem adquirit fent aquest treball difícilment els hauríem
tingut d’una altra manera. És el nostre esperit integrador el que ha canalitzat en aquest projecte
la participació de totes les persones que han aportat lliurement les seves idees per fer-les
públiques. Desconeixem que un projecte com aquest s’hagi fet en un altre municipi de Catalunya
o del món. Ningú ens ha dit que en té constància de quelcom semblant.
Gairebé tots els ciutadans i entitats que els hem ofert l’oportunitat d’apuntar les seves idees per
fer-les públiques de manera anònima, ens han acceptat la invitació i han aportat moltes
propostes. Tots els participants han remarcat amb satisfacció el fet que hem creat un nou canal
d’interlocució independent dels partits polítics amb l’opció d’expressar-se anònimament.
Algunes persones ens han manifestat l’opinió que l’activitat que realitzem l’haurien de fer els
partits tot l’any, l’Ajuntament o una entitat independent. Si no fos aquest el cas, que seguíssim
amb la nostra activitat.
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Inicialment, abans de sortir al carrer a preguntar: “Quines idees té vostè per millorar Montcada i
Reixac?”, no sabíem quines serien les conclusions finals i volíem tenir tota la llibertat de decisió
possible que pogués comportar la nostra reflexió final a partir d’aquest projecte, amb totes les
idees sobre la taula. Les possibilitats de continuació són moltes, des de la possibilitat d’acabar a
casa deprimits sense fer res més, fins a formar part d’un partit o crear-ne un de nou.

Foto de Cristina Duarte, Montcada i Reixac, 2011

A mesura que van passant els dies, la nostra reflexió gira al voltant d’oferir als partits polítics, a
tots per igual, la possibilitat de defensar la necessitat d’una figura que s’ocupi a l’Ajuntament de
recollir propostes des del carrer, per canalitzar-les a les regidories corresponents a fi d’oferir
respostes. La transparència i la participació ciutadana ens pot produir a tots una satisfacció
conjunta que unifiqui ponts entre uns i altres. Això que hem promogut partint de la idea de
millorar, començant a escoltar-nos a tots per igual com uns interlocutors independents, creiem
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que pot continuar amb la força que disposa l’entitat que ja treballa amb tot el poder possible per
aconseguir la millora de Montcada i Reixac, l’Ajuntament de Montcada i Reixac.
L’essència del nostre treball, cercar la reflexió de manera conjunta com a poble, des de la
similitud i des de la diferència de diversa naturalesa d’unes idees, és un fet exportable a altres
poblacions. Tornant a l’àmbit local que estudiem, veient el llistat d’idees, llegim entre línies la
identitat montcadenca, el que ens identifica. Podem estar orgullosos perquè el montcadenc, la
montcadenca i tota persona que vol millorar Montcada i Reixac, és una persona que manifesta
les idees des de tot el sentit comú possible, amb la possibilitat que li oferim de fer-les compartir,
i també les vol escoltar per enriquir encara més la cultura de la que tots en som protagonistes dia
a dia. També val a dir, que algunes idees recollides ja són una realitat, una mostra que encara
queda feina per fer.
Volem agrair d’una manera especial a la Unió de Mas Rampinyo i a l’Associació Benèfica
Instructiva, per la cessió dels seus espais a fi de fer conèixer els primers resultats de la
Recollida2011.
Moltes gràcies a tots els que heu fet i feu possible aquesta iniciativa ciutadana, des de la
participació fins a la col·laboració.

Eduard Motos Auqué,
Promotor de la Recollida2011,
Iniciativa ciutadana de recollida d’idees per millorar Montcada i Reixac

Montcada i Reixac, 31 de març de 2011, a la sala gran de l’Associació Benèfica Instructiva (ABI).
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