
IDEARI GENERAL 

FEM Montmeló neix amb la voluntat d’esdevenir una plataforma política que 

tingui com a únic objectiu millorar la qualitat de vida de la ciutadania de 

Montmeló. 

− FEM Montmeló treballem per al progrés social, econòmic i cultural de 

Montmeló. 

− A FEM Montmeló cerquem impulsar un model de poble a gust de tots els que hi 

vivim, des de la pluralitat i la diversitat i un esperit crític i constructiu. 

− A FEM Montmeló apostem per un Montmeló ric en valors com el respecte, la 

solidaritat, la igualtat i la llibertat, que afavoreixi la cohesió social i el sentiment 

de pertinença.  

 

  
FEM Montmeló vol construir un Montmeló en positiu.  

− Les persones integrants de FEM Montmeló respectaran les opinions de la resta 

de grups polítics de la corporació local, prioritzant sempre els interessos de la 

ciutadania.  

− FEM Montmeló cercarà consensos socials amplis a l’hora de prendre decisions. 

− A FEM Montmeló creiem en la política com una eina eficaç per aconseguir un 

model de gestió municipal proper, honrat i sostenible. 

 

A FEM Montmeló trobem un gran valor que Montmeló pugui ser governat per una 

formació política només d’àmbit municipal, sense ingerències d’àmbit superior 

que puguin condicionar els interessos de Montmeló.   

− Les persones integrants de FEM Montmeló participaran i es mostraran crítics i 

reclamaran qui faci falta, les vegades que faci falta, per defensar els interessos 

de Montmeló. 

− FEM Montmeló és una formació política que actua només a Montmeló i que no 
està lligada a cap de les sigles dels partits polítics actuals de Catalunya. 

− El camí de FEM Montmeló el marquen els seus associats sense ingerències 

externes. 

 

 

FEM Montmeló pretén ser un moviment prou transversal com perquè la majoria 

de ciutadans de Montmeló s’hi puguin sentir còmodes. 

 

− A FEM Montmeló apostem pel respecte a les ideologies d’arrel democràtica i el 

pensament individual de cadascun dels membres de la formació, amb un mínim 

comú denominador: l’aspiració d’una societat més justa en tots els sentits, 



l’ambició d’un món més sostenible i el reconeixement del dret a decidir de 

Catalunya i dels pobles del món.  

 

A FEM Montmeló estem convençuts que la regeneració política i la participació 

ciutadana són la millor manera de preservar la transparència a les nostres 

institucions. 

− Les persones electes de FEM Montmeló seran el vehicle de les prioritats de la 
ciutadania de Montmeló, i no es mantindran en el mateix càrrec més de dues 
legislatures consecutives ni es dotaran de càrrecs de confiança. 

− FEM Montmeló cooperarà amb els sectors socials, les entitats del municipi i les 
institucions públiques i privades que siguin necessàries, per avançar en un 
projecte comú des d’una escolta activa de les necessitats de tothom. 

− A FEM Montmeló retrem comptes de la nostra activitat política a les persones 

associades a la formació i al conjunt de la ciutadania de Montmeló. 


