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Fem-ho possible!
El pla d’acció 2019-2023 que teniu a les mans és el reflex del que som Fem Montmeló Opció Municipal, un grup 
de montmelonines i montmelonins que fa temps treballen amb il·lusió i perseverança per poder fer possible que Montmeló 
pugui tenir una opció política diferent, un moviment transversal on la majoria de la ciutadania de Montmeló s’hi pugui 
sentir còmode, una formació només de caire municipal. El nostre interès és el de gestionar el municipi, com correspon al 
temps en que vivim i les necessitats reals d’aquest, de manera participativa i transparent, sense interessos de partit. Som 
gent amb valors i cultura de treball, respecte, solidaritat, igualtat i llibertat. Som oberts i plurals tant en el gènere com en la 
ideologia.

Així és com s’ha elaborat aquest pla, amb el convenciment clar que la regeneració política i la participació ciutadana són la 
millor manera de preservar la transparència a les institucions, desgranant cadascuna de les propostes, per tal que totes les 
persones interessades hi hagin pogut dir la seva, en un procés participatiu que ha tingut una resposta molt positiva. El pla 
d’acció dels propers anys de Fem Montmeló no tindria cap sentit ni cap raó de ser, sense aquestes aportacions.

Amb les actuacions que es proposen Fem un poble d’oportunitats, que fomenti la indústria, l’empresa i el comerç, amb 
formació i amb innovació; Fem un poble que es governa perquè la ciutadania intervingui i es comprometi amb les grans
decisions de Montmeló, i des de l’Administració, amb transparència i eficàcia; Fem un poble per les persones on les 
persones siguin el més important i on tothom tingui garantits els serveis bàsics i de qualitat; Fem un poble sostenible que 
basi el seu creixement en l’equilibri territorial i en la qualitat de vida de tots els montmelonins i montmelonines, i no en 
l’especulació ni en la destrucció irreversible de l’entorn; Fem un poble cohesionat i dinàmic que doni tot el suport a les 
entitats i associacions, on les persones siguin el més important. Un poble de tothom i per a tothom. 

Us convidem a llegir les nostres propostes i a enriquir-les amb les vostres opinions o suggeriments, que ens podeu fer 
arribar a través del correu de fem@femmontmelo.cat. 
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L’equip humà



Fem un poble d’oportunitats

FEM més passos per propiciar nova activitat econòmica,simplificant els tràmits per a les persones emprenedores. Cal 
invertir en els eixos comercials com a nuclis d’interrelació social i econòmica i proporcionar formació d’acord amb les 
empreses que permeti que les persones aturades trobin un nou camí.
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Oportunitats de negoci i ocupació

Indústria-Empreses
+ Fer una diagnosi o detecció de productes, serveis o   
 sectors estratègics amb potencial innovador que siguin  
 generadors de nous llocs de treball.

+ Potenciar l’àrea de Promoció Econòmica, comerç i   
 turisme.

+ Mancomunar serveis/programes d’ocupació dels   
 municipis del Vallès per afavorir una millor oferta   
 laboral.

+ Potenciar polítiques actives d’integració social dels   
 sectors més desfavorits, especialment els de risc   
 d’exclusió social.

+ Fomentar i donar suport a noves emprenedories per   
 garantir el seu vincle i establiment en el nostre municipi.

+ Establir contacte periòdic entre l’àrea de promoció   
 econòmica i empreses, comerços, unió de botiguers,   
 persones autònomes.

Petit comerç
+ Impulsar un pacte local pel comerç per generar un marc 
de consens destinat a orientar l’estratègia i línies d’actua-
ció amb l’objectiu de garantir un model de consum òptim i 
el creixement com a motor econòmic.

+ Promoure noves formes de comerç facilitant el desenvo-
lupament de normatives que permetin la seva implanta-
ció.

+ Estudiar la millora de la fiscalitat per al comerç local.

+ Facilitar la integració del comerç local en les noves 
tecnologies: espais webs, xarxes socials, promoció d’ofer-
tes a través d’una plataforma web i apps.

+ Promoure noves maneres de l’ús, serveis i ubicació del 
Mercat Setmanal.

+ Treballar conjuntament amb la UBCM per establir 
programes de dinamització de locals buits.

+ Establir una relació regular entre comerços i OMIC, amb 
comunicacions periòdiques, formació específica per 
sectors i campanyes informatives sobre noves normatives 
de protecció dels consumidors.
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Oportunitats d’estudi i formació 
per la inserció laboral
+  Dissenyar itineraris formatius en funció de la realitat i   
    les necessitats del teixit productiu local.

+ Potenciar la G2M com a centre de formació permanent   
    i afavorir l’ús per part de les empreses ampliant els   
 cursos de formació.

+ Potenciar el Centre de Treball per facilitar la inserció   
 social.

+ Fomentar la cultura emprenedora en el cicle superior   
 d’educació primària per desenvolupar valors, hàbits i   
 habilitats que capaciten les persones per impulsar   
 projectes professionals i vitals. 

+ Aprofitar les formacions que ens ofereixin fer al   
 municipi i que pugui fer que les persones s’insereixin   
 al món laboral.

Accions concretes
+ Realitzar formació del personal municipal de l’Àrea de   
   Promoció Econòmica segons les mancances o necessi-  
   tats del servei.

+ Crear un Carnet Jove Local amb avantatges pel consum   
local (estudi conjunt amb la UBCM).

+ Promoure acción com Premis a la clientela dels establi  
 ments del municipi  (segell a X locals)

+ Impulsar programes de dinamització dels locals buits:

 + Lloguer de l’aparador per a comerços de l’entorn.

 + Ús com a magatzem d’altres botigues.

 + Ús com a aparadors d’altres comerços, per a fires,   
     exposicions,...

+ Noves formes de comerç: showroom, pop-arts   
    (espais oberts en els quals les persones dissenyadores                      
     o les fabricants exposen les noves col·leccions a fi de 
     donar-les a conèixer).

+ Creació de cistella de comerç local, poder realitzar la   
 compra mitjançant aplicació on-line en els diferents   
 comerços del municipi i poder recollir la comanda   
 completa en un punt de recollida o la possibilitat   
 d’enviar al domicili.

+ Oferir plans d’ocupació per a persones majors de 52   
 anys prioritzant les persones aturades de llarga   
 durada.
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+ Crear formacions a mida a les empreses.

+ Crear una zona d’intercanvi i reutilització de productes.

+ Dissenyar un pla de polígons industrials: per vetllar per  
 la seguretat, neteja, enjardinament, efectes paisatgístics.

+  Evitar el tancament de negocis, mediant entre la   
 persona titular del comerç i la ciutadania interesada,   
 per tal de facilitar-ne el traspàs i garantir el mateix   
 tipus de negoci.  

+ Fomentar el cooperativisme per tal d’afavorir el   
 benefici col·lectiuons a mida a les empreses.

Fem 
un poble

d’oportunitats



Cal que la ciutadania intervingui en les grans decisions de Montmeló i per això han de prendre la paraula. S’ha dut a terme 
processos participatius en projectes estratègics que s’han de millorar com en els pressupostos. Tot això amb la màxima 
transparència vers la ciutadania com a garantia d’un bon govern.

Fem un poble que es governa
+ Creació de llocs de treball de persones/col·lectius amb   
   disminucions en equipaments municipals.

+ Crear formacions a mida a les empreses.

+ Crear una zona d’intercanvi i reutilització de productes.

+ Dissenyar un pla de polígons industrials: per vetllar per  
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+  Evitar el tancament de negocis, mediant entre la   
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 benefici col·lectiuons a mida a les empreses.
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Amb participació ciutadana
+ Dotar al Consell de Poble com a òrgan independent   
 amb l’objectiu de coordinació de processos participa  
 tius com podrien ser, pressupostos participatius,   
 processos participatius, consultes, iniciatives populars,   
    implicant a la ciutadania en les decisions importants.

+ Promoure processos i accions participatives que   
 permetin crear sinèrgies i obtenir millors resultats.

+ Impulsar espais de participació del jovent amb prou   
 autonomia que els permeti la implicació en la vida   
 local i la defensa dels seus interessos i inquietuds.

+ Promoure una plataforma digital on la ciutadania pugui  
 interactuar entre ells amb la creació de processos o   
 accions participatives semblant a un Fòrum.

+ Fomentar un diàleg entre institucions i teixit de la   
 societat.

+ Visualitzar exemples de participació positiva que es   
 duen a terme a altres municipis.

+ Crear pedagogia de la participació.

Amb administració oberta i transparent
+ Impulsar l’obertura de dades (open data), en formats   
 accessibles i interpretables per a la ciutadania.

+ Utilitzar les noves tecnologies per facilitar el pagament  
 dels impostos, taxes i tràmits municipals.

+ Augmentar la informació i gestions dels tràmits   
 municipals a través del portal web com una eina per a   
 la modernització de l’Administració i d’apropament a   
    la ciutadania, facilitant-ne l'accés a les persones amb   
   dificultats per fer-ho.

+ Aplicar mecanismes d’especial transparència en els   
 criteris d’adjudicació d’ajudes, beques i/o subvencions   
    municipals.
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Amb administració e�caç i transversal
+ Apostar per un Ajuntament amable, honest, eficient i   
 que treballi, de manera transversal, al servei de la   
 ciutadania.

+ Simplificar els tràmits administratius per fer-los molt   
   més àgils, reduint càrregues burocràtiques.

+ Establir bonificacions fiscals per a les empreses que   
 fan millores mediambientals i socials.

+ Facilitar la informació a tota la població de les bonifi  
 cacions i exempcions de les ordenances fiscals munici  
 pals i de les possibilitats de fraccionaments de pagaments.

+ Fomentar el coneixement compartit entre els departaments i   
    regidories per a compartir informació i projectes   
 sumant sinèrgies.

+ Potenciar el treball transversal dins l’ajuntament que   
 permeti engegar projectes de manera més complerta i   
    alhora evitar la segmentació de la informació a les   
 persones usuàries.

+ Promoure la figura dels caps d’àrea que coordinin i   
 faciltin la visió estratègica, impulsant-ne la seva   
 formació i reconeixent el treball que realitzen.

Accions concretes
+ Creació de Consell d’Infants i un Consell de Joves.

+ Creació d’espais comuns per fomentar la cohabitació   
 d’entitats i la vida de poble com un Centre social /   
 Ágora, amb un espai central com un ateneu per facilitar   
    la relació entre totes elles de manera informal.

+ Elaboració i desenvolupament d’un Reglament de   
 Participació Ciutadana 

+ Creació d’una Taula de Cultura per promoure la funció   
   d’espai de trobada d’entitats, de coordinació de les   
 activitats culturals i de debat.

+ Creació de la Coordinadora d’entitats o Oficina d’atenció a  
 les Entitats com eina d’intercanvi de projectes i   
 coneixences entre les diferents entitats que tenen   
 objectius diferents, i de cohesió i riquesa de la vida   
 associativa. Donar suport, formació i informació a les   
 entitats.

+ Estudiar la possibilitat de crear un servei de gestoria   
 mancomunada amb l’objectiu de facilitar el correcte   
 funcionament de les entitats.

+ Potenciar el servei de mediació ciutadana i comunitaria
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+ Aplicar mecanismes d’especial transparència en els   
 criteris d’adjudicació d’ajudes, beques i/o subvencions   
    municipals.

+ Introducció de l’administració online per facilitar els   
 tràmits i recursos que ofereix l’administració, així com  
 l’accés a la ciutadania en el procés en el qual es troba   
 aquests recursos.

+ Elaboració i desenvolupament el Pla d’infraestructura   
   ètica de l’administració pública.

+ Elaboració de plans interdepartamentals que impliquin  
 diferents regidories.

+ Formació i reciclatge del personal de l’administració   
 dins l’horari laboral, tant per a la seva promoció   
 personal com per a la imatge i eficàcia de l’atenció vers  
    la ciutadania.
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La planificació s’ha d’adaptar sempre a les persones i a les seves diverses realitats. Hem de seguir superant barreres de tot 
tipus perquè la ciutadania pugui accedir fàcilment als serveis i gaudeixi d’un espai públic fet per viure’l col·lectivament. Cal 
crear eines per tal que els veïns i veïnes puguin participar en la gestió municipal de forma directa. Els representants polítics 
no poden decidir al marge de la ciutadania, per això des de FEM volem desenvolupar un nou model de 
gestió participativa en la que els veïns i veïnes seran els qui decideixin la direcció de les qüestions que ens defineixen com a 
poble i que a més poden marcar les futures generacions.

Fem un poble per les persones
+ Elaboració de plans interdepartamentals que impliquin  
 diferents regidories.

+ Formació i reciclatge del personal de l’administració   
 dins l’horari laboral, tant per a la seva promoció   
 personal com per a la imatge i eficàcia de l’atenció vers  
    la ciutadania.
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Un poble amb civisme i seguretat 
ciutadana
+ Revisar, consensuar i desenvolupar el Reglament de   
   convivència (Ordenança espais públics i civisme) amb   
    la participació de la ciutadania.

+ Establir programes de sensibilització en la resolució   
 pacífica de conflictes, cultura i educació per a la pau   
 com a eines de prevenció i valor de la ciutadania.

+ Fomentar la prevenció i denuncia del vandalisme urbà,   
    la violència de gènere, prevenció d’accidents i les   
 persones en situació de risc.

+ Potenciar el Servei de Mediació municipal amb suport   
 d’altres administracions (Diputació) per l’atenció   
 personalitzada, confidencial, àgil i gratuïta, oberta a   
 tota la ciutadania.

+ Implicar els diferents serveis municipals i a les entitats   
    ciutadanes en la promoció de la convivència i el   
 civisme.

+ Fomentar el respecte i coneixement vers als animals   
 domèstics per millorar la relació i la convivència en   
 espais compartits amb la ciutadania

Un poble amb joventut
+ Adequar l’ús dels equipaments i espais a les necessitats   
    i horaris dels joves fent-los participar per conèixer la   
 seva realitat.

+ Estudiar nous models per facilitar l’accés a l’habitatge   
   als joves del municipi. 

+ Impulsar la participació del jovent amb prou autonomia   
    que els permeti la implicació en la vida local i la   
 defensa dels seus interessos i inquietuds.

+ Habilitar espais d’expressió i difusió artística juvenil   
 en els diferents àmbits. 

Un poble inclusiu/amb benestar 
social
+ Mediar i col·laborar amb entitats financeres per poder   
   disposar d' habitatges en lloguer social.

+ Lluitar contra la pobresa i afavorir la inclusió social.

+ Treballar de manera conjunta amb Càritas i altres   
 organitzacions solidàries, per que no hi hagi cap infant   
    en la pobresa. 

+ Donar suport a les famílies que tenen al seu càrrec   
 persones amb dependències.

+ Treballar per reduir l'aïllament de persones grans,                      
 fomentant el voluntariat, la detecció precoç i el treball   
    coordinat amb els  serveis de salut.

+ Detectar a temps les situacions de risc de consum de   
 substàncies psicoactives entre població jove.

+ Garantir el dret a l’alimentació bàsica de tota la   
 ciutadania amb el suport del Banc d’aliments, i   
 impulsar accions per evitar el malbaratament alimentari.

+ Potenciar el protocol d’acollida i benvinguda perquè   
 tota persona nouvinguda a Montmeló trobi la informació   
     necessària.

+ Fomentar una societat en valors.

+ Definir l’estratègia orientada a millorar la situació de   
 dones i homes en les esferes vitals que envolten la   
 seva quotidianitat

Un poble amb gent gran
+ Fomentar la participació de la gent gran en els   
 diferents processos participatius dirigits a la ciutadana,   
    i en les diferents  entitats del municipi aprofitant la   

 seva disponibilitat de temps.

+ Potenciar el desenvolupament d’activitats físiques per  
 a la gent gran (ball, esports...)

+ Promoure espais d'intercanvi intergeneracional. 

+ Detecció i actuació per atendre a les persones grans   
 que viuen soles, i els casos de maltractament.

Un poble esportiu
+ Elaborar o adequar un correcte pla de manteniment de   
 les instal·lacions esportives.

+ Dinamitzar la pràctica física i esportiva als espais   
 públics.

+ Facilitar les ajudes necessàries per a què els col·lectius   
 més vulnerables puguin accedir a les activitats esportives. 

+ Donar suport als esports minoritaris per facilitar tant la   
    pràctica com la difusió.

+ Revisar i adequar a la realitat els criteris de subvencions   
    a les entitats esportives

Un poble amb civisme i seguretat 
ciutadana
+ Donar suport i orientació a les famílies de persones   
 afectades per  malalties cròniques.

+ Continuar amb la supressió de barreres arquitectòni-                   

    ques.

+ Incrementar els recursos destinats a la prevenció i la   
 promoció de la salut i dels hàbits saludables.

+ Treballar per a la millora del serveis mèdics, establint   
   diàleg  amb les organitzacions i institucions supra-         
   municipals responsables de la gestió sanitària.
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Un poble amb civisme i seguretat 
ciutadana
+ Revisar, consensuar i desenvolupar el Reglament de   
   convivència (Ordenança espais públics i civisme) amb   
    la participació de la ciutadania.

+ Establir programes de sensibilització en la resolució   
 pacífica de conflictes, cultura i educació per a la pau   
 com a eines de prevenció i valor de la ciutadania.

+ Fomentar la prevenció i denuncia del vandalisme urbà,   
    la violència de gènere, prevenció d’accidents i les   
 persones en situació de risc.

+ Potenciar el Servei de Mediació municipal amb suport   
 d’altres administracions (Diputació) per l’atenció   
 personalitzada, confidencial, àgil i gratuïta, oberta a   
 tota la ciutadania.

+ Implicar els diferents serveis municipals i a les entitats   
    ciutadanes en la promoció de la convivència i el   
 civisme.

+ Fomentar el respecte i coneixement vers als animals   
 domèstics per millorar la relació i la convivència en   
 espais compartits amb la ciutadania

Un poble amb joventut
+ Adequar l’ús dels equipaments i espais a les necessitats   
    i horaris dels joves fent-los participar per conèixer la   
 seva realitat.

+ Estudiar nous models per facilitar l’accés a l’habitatge   
   als joves del municipi. 

+ Impulsar la participació del jovent amb prou autonomia   
    que els permeti la implicació en la vida local i la   
 defensa dels seus interessos i inquietuds.

+ Habilitar espais d’expressió i difusió artística juvenil   
 en els diferents àmbits. 

Un poble inclusiu/amb benestar 
social
+ Mediar i col·laborar amb entitats financeres per poder   
   disposar d' habitatges en lloguer social.

+ Lluitar contra la pobresa i afavorir la inclusió social.

+ Treballar de manera conjunta amb Càritas i altres   
 organitzacions solidàries, per que no hi hagi cap infant   
    en la pobresa. 

+ Donar suport a les famílies que tenen al seu càrrec   
 persones amb dependències.

+ Treballar per reduir l'aïllament de persones grans,                      
 fomentant el voluntariat, la detecció precoç i el treball   
    coordinat amb els  serveis de salut.

+ Detectar a temps les situacions de risc de consum de   
 substàncies psicoactives entre població jove.

+ Garantir el dret a l’alimentació bàsica de tota la   
 ciutadania amb el suport del Banc d’aliments, i   
 impulsar accions per evitar el malbaratament alimentari.

+ Potenciar el protocol d’acollida i benvinguda perquè   
 tota persona nouvinguda a Montmeló trobi la informació   
     necessària.

+ Fomentar una societat en valors.

+ Definir l’estratègia orientada a millorar la situació de   
 dones i homes en les esferes vitals que envolten la   
 seva quotidianitat

Un poble amb gent gran
+ Fomentar la participació de la gent gran en els   
 diferents processos participatius dirigits a la ciutadana,   
    i en les diferents  entitats del municipi aprofitant la   

 seva disponibilitat de temps.

+ Potenciar el desenvolupament d’activitats físiques per  
 a la gent gran (ball, esports...)

+ Promoure espais d'intercanvi intergeneracional. 

+ Detecció i actuació per atendre a les persones grans   
 que viuen soles, i els casos de maltractament.

Un poble esportiu
+ Elaborar o adequar un correcte pla de manteniment de   
 les instal·lacions esportives.

+ Dinamitzar la pràctica física i esportiva als espais   
 públics.

+ Facilitar les ajudes necessàries per a què els col·lectius   
 més vulnerables puguin accedir a les activitats esportives. 

+ Donar suport als esports minoritaris per facilitar tant la   
    pràctica com la difusió.

+ Revisar i adequar a la realitat els criteris de subvencions   
    a les entitats esportives

Un poble amb civisme i seguretat 
ciutadana
+ Donar suport i orientació a les famílies de persones   
 afectades per  malalties cròniques.

+ Continuar amb la supressió de barreres arquitectòni-                   

    ques.

+ Incrementar els recursos destinats a la prevenció i la   
 promoció de la salut i dels hàbits saludables.

+ Treballar per a la millora del serveis mèdics, establint   
   diàleg  amb les organitzacions i institucions supra-         
   municipals responsables de la gestió sanitària.
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Fem 
un poble per
les persones

Un poble amb civisme i seguretat 
ciutadana
+ Revisar, consensuar i desenvolupar el Reglament de   
   convivència (Ordenança espais públics i civisme) amb   
    la participació de la ciutadania.

+ Establir programes de sensibilització en la resolució   
 pacífica de conflictes, cultura i educació per a la pau   
 com a eines de prevenció i valor de la ciutadania.

+ Fomentar la prevenció i denuncia del vandalisme urbà,   
    la violència de gènere, prevenció d’accidents i les   
 persones en situació de risc.

+ Potenciar el Servei de Mediació municipal amb suport   
 d’altres administracions (Diputació) per l’atenció   
 personalitzada, confidencial, àgil i gratuïta, oberta a   
 tota la ciutadania.

+ Implicar els diferents serveis municipals i a les entitats   
    ciutadanes en la promoció de la convivència i el   
 civisme.

+ Fomentar el respecte i coneixement vers als animals   
 domèstics per millorar la relació i la convivència en   
 espais compartits amb la ciutadania

Un poble amb joventut
+ Adequar l’ús dels equipaments i espais a les necessitats   
    i horaris dels joves fent-los participar per conèixer la   
 seva realitat.

+ Estudiar nous models per facilitar l’accés a l’habitatge   
   als joves del municipi. 

+ Impulsar la participació del jovent amb prou autonomia   
    que els permeti la implicació en la vida local i la   
 defensa dels seus interessos i inquietuds.

+ Habilitar espais d’expressió i difusió artística juvenil   
 en els diferents àmbits. 

Un poble inclusiu/amb benestar 
social
+ Mediar i col·laborar amb entitats financeres per poder   
   disposar d' habitatges en lloguer social.

+ Lluitar contra la pobresa i afavorir la inclusió social.

+ Treballar de manera conjunta amb Càritas i altres   
 organitzacions solidàries, per que no hi hagi cap infant   
    en la pobresa. 

+ Donar suport a les famílies que tenen al seu càrrec   
 persones amb dependències.

+ Treballar per reduir l'aïllament de persones grans,                      
 fomentant el voluntariat, la detecció precoç i el treball   
    coordinat amb els  serveis de salut.

+ Detectar a temps les situacions de risc de consum de   
 substàncies psicoactives entre població jove.

+ Garantir el dret a l’alimentació bàsica de tota la   
 ciutadania amb el suport del Banc d’aliments, i   
 impulsar accions per evitar el malbaratament alimentari.

+ Potenciar el protocol d’acollida i benvinguda perquè   
 tota persona nouvinguda a Montmeló trobi la informació   
     necessària.

+ Fomentar una societat en valors.

+ Definir l’estratègia orientada a millorar la situació de   
 dones i homes en les esferes vitals que envolten la   
 seva quotidianitat

Un poble amb gent gran
+ Fomentar la participació de la gent gran en els   
 diferents processos participatius dirigits a la ciutadana,   
    i en les diferents  entitats del municipi aprofitant la   

 seva disponibilitat de temps.

+ Potenciar el desenvolupament d’activitats físiques per  
 a la gent gran (ball, esports...)

+ Promoure espais d'intercanvi intergeneracional. 

+ Detecció i actuació per atendre a les persones grans   
 que viuen soles, i els casos de maltractament.

Un poble esportiu
+ Elaborar o adequar un correcte pla de manteniment de   
 les instal·lacions esportives.

+ Dinamitzar la pràctica física i esportiva als espais   
 públics.

+ Facilitar les ajudes necessàries per a què els col·lectius   
 més vulnerables puguin accedir a les activitats esportives. 

+ Donar suport als esports minoritaris per facilitar tant la   
    pràctica com la difusió.

+ Revisar i adequar a la realitat els criteris de subvencions   
    a les entitats esportives

Un poble amb civisme i seguretat 
ciutadana
+ Donar suport i orientació a les famílies de persones   
 afectades per  malalties cròniques.

+ Continuar amb la supressió de barreres arquitectòni-                   

    ques.

+ Incrementar els recursos destinats a la prevenció i la   
 promoció de la salut i dels hàbits saludables.

+ Treballar per a la millora del serveis mèdics, establint   
   diàleg  amb les organitzacions i institucions supra-         
   municipals responsables de la gestió sanitària.



Accions concretes  
Un poble amb civisme i seguretat 
ciutadana
+ Promoure la intervenció socioeducativa a través   
 d’educador/a de carrer o agent cívic.

+ Estudiarem el control de seguretat en les èpoques de   
 “botellón”.

+ Analitzarem la possibilitat d’ instal·lació de càmeres de   
   vigilància en les zones més problemàtiques del municipi.

+ Promoure el cens de gossos per la formula del ADN.

Un poble amb gent gran
+ Mantenir els cursos de formació específics i tallers per   
    a la gent gran en matèria d’informàtica, internet i   
 noves tecnologies.

+ Establir campanyes de prevenció de riscos de salut.

+ Estudiar la possibilitat de mancomunar amb pobles   
 veïns una nova residència per a la gent gran.

+ Ampliar la residència de Can Dotras condicionada a   
 l’ampliació de places públiques.

+ Analitzar el millor sistema de gestió del servei de Can   
 Dotras.

Un poble amb juventud
+ Construir una zona amb equipaments pensats per a   
 joves (skatepark, BMX, patinets, rocòdrom, gimnàs   
 urbà, etc...)

+ Creació dels “Intercanvis” on es puguin intercanviar   
 bens i serveis amb una periodicitat trimestral.

+ Definir i promocionar espais de lleure juvenil.

Un poble esportiu
+ Dotarem de suport tècnic a aquelles entitats que   
 promouen l’esport per persones amb discapacitat com   
a eina d'integració  social.

+ Promoure juntament amb les entitats esportives la   
 realització de la Jornada Olímpica.

+ Donar suport als esports minoritaris per facilitar tant   
 la pràctica com la difusió.

+ Dotarem de formació i suport tècnic a aquelles persones   
   que assumeixin responsabilitats en l’esport base.

+ Implantar un sistema automàtic de control d’accés a   
 les piscines municipals.

Un poble inclusiu/amb benestar 
social
+ Ampliar els serveis d'ajuda a domicili, facilitant grups   
   de suport al cuidador, promovent recursos de suport,   
 àpats a domicili o serveis de menjador i facilitant el   
 servei de teleassistència.

+ Fomentar la interrelació de infants i joves amb la gent   
   gran amb la possibilitat de poder intercanviar         
   coneixements.

+ Redactar un pla d’igualtat de gènere de la ciutadania,   
 amb la  participació de la ciutadania i entitats que   
 reculli mesures i  actuacions concretes a desenvolupar   
   per garantir que es resolen les debilitats i es reforcen   
 els punts forts.

+ Fer les accions necessàries per poder disposar de pisos    
    tutelats pels col·lectius amb discapacitat.

+ Estudiar la distribució dels recursos per a gestionar   
 serveis socials.

+ Potenciar els Fons de Contingència social Municipal al   
    cobriment de les necessitats bàsiques.

Un poble amb salut i benestar
+ Fomentar la comunicació i col·laboració entre els   
 serveis sanitaris i la pròpia administració. 

+ Donar una millor informació de com utilitzar els   
 recursos sanitaris existents i reforçar l’educació   
 sanitària com a potenciadora de l’autonomia personal.

+ Donar suports a les diferents campanyes de prevenció   
    de les malalties cròniques i empreses col·laboradores   
 per endegar campanyes divulgatives.

+ Mantenir la supervisió de salubritat en diferents   
 àmbits (habitatges, espais físics, establiments).

+ Garantir un servei de neteja de la via pública de qualitat.

+ Incrementar els recursos destinats a la prevenció i la   
 promoció de la salut i dels hàbits saludables.

+ Treballar per a la millora del serveis mèdics, establint   
   diàleg  amb les organitzacions i institucions supra-         
   municipals responsables de la gestió sanitària.
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Fem un poble
per les persones

Accions concretes  
Un poble amb civisme i seguretat 
ciutadana
+ Promoure la intervenció socioeducativa a través   
 d’educador/a de carrer o agent cívic.

+ Estudiarem el control de seguretat en les èpoques de   
 “botellón”.

+ Analitzarem la possibilitat d’ instal·lació de càmeres de   
   vigilància en les zones més problemàtiques del municipi.

+ Promoure el cens de gossos per la formula del ADN.

Un poble amb gent gran
+ Mantenir els cursos de formació específics i tallers per   
    a la gent gran en matèria d’informàtica, internet i   
 noves tecnologies.

+ Establir campanyes de prevenció de riscos de salut.

+ Estudiar la possibilitat de mancomunar amb pobles   
 veïns una nova residència per a la gent gran.

+ Ampliar la residència de Can Dotras condicionada a   
 l’ampliació de places públiques.

+ Analitzar el millor sistema de gestió del servei de Can   
 Dotras.

Un poble amb juventud
+ Construir una zona amb equipaments pensats per a   
 joves (skatepark, BMX, patinets, rocòdrom, gimnàs   
 urbà, etc...)

+ Creació dels “Intercanvis” on es puguin intercanviar   
 bens i serveis amb una periodicitat trimestral.

+ Definir i promocionar espais de lleure juvenil.

Un poble esportiu
+ Dotarem de suport tècnic a aquelles entitats que   
 promouen l’esport per persones amb discapacitat com   
a eina d'integració  social.

+ Promoure juntament amb les entitats esportives la   
 realització de la Jornada Olímpica.

+ Donar suport als esports minoritaris per facilitar tant   
 la pràctica com la difusió.

+ Dotarem de formació i suport tècnic a aquelles persones   
   que assumeixin responsabilitats en l’esport base.

+ Implantar un sistema automàtic de control d’accés a   
 les piscines municipals.

Un poble inclusiu/amb benestar 
social
+ Ampliar els serveis d'ajuda a domicili, facilitant grups   
   de suport al cuidador, promovent recursos de suport,   
 àpats a domicili o serveis de menjador i facilitant el   
 servei de teleassistència.

+ Fomentar la interrelació de infants i joves amb la gent   
   gran amb la possibilitat de poder intercanviar         
   coneixements.

+ Redactar un pla d’igualtat de gènere de la ciutadania,   
 amb la  participació de la ciutadania i entitats que   
 reculli mesures i  actuacions concretes a desenvolupar   
   per garantir que es resolen les debilitats i es reforcen   
 els punts forts.

+ Fer les accions necessàries per poder disposar de pisos    
    tutelats pels col·lectius amb discapacitat.

+ Estudiar la distribució dels recursos per a gestionar   
 serveis socials.

+ Potenciar els Fons de Contingència social Municipal al   
    cobriment de les necessitats bàsiques.

Un poble amb salut i benestar
+ Fomentar la comunicació i col·laboració entre els   
 serveis sanitaris i la pròpia administració. 

+ Donar una millor informació de com utilitzar els   
 recursos sanitaris existents i reforçar l’educació   
 sanitària com a potenciadora de l’autonomia personal.

+ Donar suports a les diferents campanyes de prevenció   
    de les malalties cròniques i empreses col·laboradores   
 per endegar campanyes divulgatives.

+ Mantenir la supervisió de salubritat en diferents   
 àmbits (habitatges, espais físics, establiments).

+ Garantir un servei de neteja de la via pública de qualitat.
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La perspectiva mediambiental ha d’estar present, de forma transversal, en la major part de les tasques de les diferents 
àrees de gestió municipal. Conceptes com estalvi energètic, protecció de la biodiversitat, o sostenibilitat de les despeses 
corrents han d’estar presents de forma general.
Les noves normatives mediambientals fan preveure polítiques orientades a penalitzar aquells municipis que no assoleixin 
els objectius fixats en els propers anys, per aquest motiu des de FEM Volem realitzar els estudis necessaris per assolir-los 
en matèria de recollida de residus, eficiència energètica i cicle de l’aigua.

Fem un poble sostenible
Un poble amb salut i benestar
+ Fomentar la comunicació i col·laboració entre els   
 serveis sanitaris i la pròpia administració. 

+ Donar una millor informació de com utilitzar els   
 recursos sanitaris existents i reforçar l’educació   
 sanitària com a potenciadora de l’autonomia personal.

+ Donar suports a les diferents campanyes de prevenció   
    de les malalties cròniques i empreses col·laboradores   
 per endegar campanyes divulgatives.

+ Mantenir la supervisió de salubritat en diferents   
 àmbits (habitatges, espais físics, establiments).

+ Garantir un servei de neteja de la via pública de qualitat.
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Sostenible en l’urbanisme, l’habi-
tatge i la via pública
+ Treballar per actualitzar el Pla d’Ordenació Urbanística  
 Municipal amb la participació de la ciutadania.

+ Treballar per la total integració urbana del soterrament.

+ Planificar el condicionament periòdic de carrers i   
 voreres amb una partida anual per inversió a la via   
 pública.

+ Primer el benestar de les persones, després el creixement   
   del municipi.

+ Promoure iniciatives públiques de lloguer.

Sostenible en la mobilitat
+ Adaptar carrers per mobilitat a persones amb discapacitat   
o amb mobilitat reduïda.

+ Habilitar pàrquings propers però fora del centre.

+ Evitar vehicles al centre.

+ Reordenar i adequar calçada de carrers com: Anselm   
   Clavé, Maragall i Mossèn Cinto Verdaguer.

Sostenible respecte al medi am-
bient
+ Assolir els objectius imposats per la UE en política de   
 residus amb la finalitat de reducció de impostos, i   
 sobretot impacte ambiental.

+ Incrementar qualitat i quantitat de totes les fraccions   
 de la recollida selectiva de residus.

+ Implementar sistemes més eficients.

+ Planificar l’ acondicionament dels accessos al riu per a   
    vianants i bicicletes.

Sostenible en les noves tecnologies 
i polítiques energètiques
+ “Wifi real”. Internet per les persones.

+ Il·luminació i xarxa intel·ligent

+ Equipaments municipals eficients i sostenibles.

+ Evolució cap al model Smart City ( ciutat intel·ligent )
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Accions concretes
+ Prioritzar l’habitatge social, principalment per la gent jove.

+ Assolir consens amb totes les formacions polítiques   
 municipals per treballar per la total integració urbana   
    del soterrament. 

+ Fer un estudi de creixement per acollir una població de   
   8000 a 10000 habitants, que caldria preveure.

+ Fomentar la creació de camins escolars saludables   
 (bici, patinets, caminant)

+ Suprimir les barreres arquitectòniques per facilitar   
 l’accés a les persones amb mobilitat reduïda.

+ Fer un estudi global de la mobilitat dels carrers de   
 Montmeló.

+ Adequar el parking de la plaça Federica Montseny.

+ Realitzar un pla de substitució i manteniment del   
 material municipal.

+ Realitzar un pla de manteniment anual d’asfaltat de la   
   vía pública, infraestructures, voreres, etc…

+ Fer un seguiment del POUM 2012, i realitzar les modifi  
    cacions puntuals necessàries per adaptar-les a les   
 necessitats del moment.

+ Potenciar i Reforçar l’oficina local d’habitatge.

+ Mediar les situacions de desnonaments per a ajudar a   
 evitar-los, a més de penalitzar i sancionar els pisos   
 buits que siguin propietat de bancs i caixes.

+ Recolzar i col.laborar amb la PAH davant la situació de   
    desnonaments.

+ Fer les accions necessàries per poder disposar de pisos   
    compartits entre joves, i de joves amb gent gran.

+ Impulsar una xarxa informativa per compartir pis.

+ Tancar l’accés al trànsit rodat els caps de setmana a la   
   zona central del municipi. 

+ Racionalitzar el mobiliari urbà pensant a facilitar la   
 mobilitat de les totes les persones, especialment les   
 que tenen alguna dificultat.

+ Implantar sistemes amb tecnologies d’ energies   
 renovables i eficiència energètica amb l’objectiu   
 d’assolir equipaments municipals autosuficients.

+ Facilitar els processos perquè les empreses i particulars  
 puguin instal·lar energies renovables.

+ Realitzar passera en el riu Congost per dotar d’accés   
 als horts del Raiguer.

Sostenible en l’urbanisme, l’habi-
tatge i la via pública
+ Treballar per actualitzar el Pla d’Ordenació Urbanística  
 Municipal amb la participació de la ciutadania.

+ Treballar per la total integració urbana del soterrament.

+ Planificar el condicionament periòdic de carrers i   
 voreres amb una partida anual per inversió a la via   
 pública.

+ Primer el benestar de les persones, després el creixement   
   del municipi.

+ Promoure iniciatives públiques de lloguer.

Sostenible en la mobilitat
+ Adaptar carrers per mobilitat a persones amb discapacitat   
o amb mobilitat reduïda.

+ Habilitar pàrquings propers però fora del centre.

+ Evitar vehicles al centre.

+ Reordenar i adequar calçada de carrers com: Anselm   
   Clavé, Maragall i Mossèn Cinto Verdaguer.

Sostenible respecte al medi am-
bient
+ Assolir els objectius imposats per la UE en política de   
 residus amb la finalitat de reducció de impostos, i   
 sobretot impacte ambiental.

+ Incrementar qualitat i quantitat de totes les fraccions   
 de la recollida selectiva de residus.

+ Implementar sistemes més eficients.

+ Planificar l’ acondicionament dels accessos al riu per a   
    vianants i bicicletes.

Sostenible en les noves tecnologies 
i polítiques energètiques
+ “Wifi real”. Internet per les persones.

+ Il·luminació i xarxa intel·ligent

+ Equipaments municipals eficients i sostenibles.

+ Evolució cap al model Smart City ( ciutat intel·ligent )

+ Elaborar i desenvolupar estudi per adaptar el model  
 de recollida de residus amb l’objectiu d’ incrementar  
 la quantitat i qualitat de totes les fraccions objectes  
 de la recollida selectiva.

+ Estendre progressivament els sistemes per paga 
 ment per generació, coneguts també com a pagament  
 just, generar un  incentiu entre la ciutadania per 
  millorar els nivells de reducció i reciclatge.

+ Rehabilitar l’espai de la muntanya de les tres creus.

+ Editar itineraris naturalistics amb la col.laboració  
 d’estudiants de medi ambient i persones  voluntàries.

+ Fer un manteniment i neteja dels espais naturals 

+ Implantar infraestructures, xarxes i dispositius  
 intel·ligents que permetin tenir  dades en línia amb  
 els quals gestionar de manera interactiva i eficient   
 el poble.
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Accions concretes
+ Prioritzar l’habitatge social, principalment per la gent jove.

+ Assolir consens amb totes les formacions polítiques   
 municipals per treballar per la total integració urbana   
    del soterrament. 

+ Fer un estudi de creixement per acollir una població de   
   8000 a 10000 habitants, que caldria preveure.

+ Fomentar la creació de camins escolars saludables   
 (bici, patinets, caminant)

+ Suprimir les barreres arquitectòniques per facilitar   
 l’accés a les persones amb mobilitat reduïda.

+ Fer un estudi global de la mobilitat dels carrers de   
 Montmeló.

+ Adequar el parking de la plaça Federica Montseny.

+ Realitzar un pla de substitució i manteniment del   
 material municipal.

+ Realitzar un pla de manteniment anual d’asfaltat de la   
   vía pública, infraestructures, voreres, etc…

+ Fer un seguiment del POUM 2012, i realitzar les modifi  
    cacions puntuals necessàries per adaptar-les a les   
 necessitats del moment.

+ Potenciar i Reforçar l’oficina local d’habitatge.

+ Mediar les situacions de desnonaments per a ajudar a   
 evitar-los, a més de penalitzar i sancionar els pisos   
 buits que siguin propietat de bancs i caixes.

+ Recolzar i col.laborar amb la PAH davant la situació de   
    desnonaments.

+ Fer les accions necessàries per poder disposar de pisos   
    compartits entre joves, i de joves amb gent gran.

+ Impulsar una xarxa informativa per compartir pis.

+ Tancar l’accés al trànsit rodat els caps de setmana a la   
   zona central del municipi. 

+ Racionalitzar el mobiliari urbà pensant a facilitar la   
 mobilitat de les totes les persones, especialment les   
 que tenen alguna dificultat.

+ Implantar sistemes amb tecnologies d’ energies   
 renovables i eficiència energètica amb l’objectiu   
 d’assolir equipaments municipals autosuficients.

+ Facilitar els processos perquè les empreses i particulars  
 puguin instal·lar energies renovables.

+ Realitzar passera en el riu Congost per dotar d’accés   
 als horts del Raiguer.

Fem 
un poble

sostenible

+ Elaborar i desenvolupar estudi per adaptar el model  
 de recollida de residus amb l’objectiu d’ incrementar  
 la quantitat i qualitat de totes les fraccions objectes  
 de la recollida selectiva.

+ Estendre progressivament els sistemes per paga 
 ment per generació, coneguts també com a pagament  
 just, generar un  incentiu entre la ciutadania per 
  millorar els nivells de reducció i reciclatge.

+ Rehabilitar l’espai de la muntanya de les tres creus.

+ Editar itineraris naturalistics amb la col.laboració  
 d’estudiants de medi ambient i persones  voluntàries.

+ Fer un manteniment i neteja dels espais naturals 

+ Implantar infraestructures, xarxes i dispositius  
 intel·ligents que permetin tenir  dades en línia amb  
 els quals gestionar de manera interactiva i eficient   
 el poble.



L’educació és per a nosaltres una prioritat, i defensem una educació de qualitat perquè tothom tingui les mateixes oportu-
nitats. Així, més montmelonins i montmelonines accediran a treballs qualificats i els ingressos de les famílies pujaran. És 
indispensable també enfortir les xarxes socials de la vida real i donar suport a la vida associativa i la cultura de base.

FEM un poble cohesionat i dinàmic
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Cohesionat en la cultura/ Cohesionat 
amb les entitats 
+ Vetllar i dinamitzar el casal jove.

+ Assolir un espai comú per les entitats per poder   
 compartir experiències i recursos.

+ Posar en valor que Montmeló és molt més que un   
 Circuit.

+ Fomentar el patrimoni històric del municipi.

Dinàmic en les festes i les tradicions 
+ Incentivar la cohesió social i cultural entre les diferents  
 cultures residents (activitats, reunions, trobades)

+ Treballar per la recuperació i preservació de les tradicions   
    culturals del poble.

+ Fer entendre que les festes majors són una forma de   
 cohesionar la ciutadania a banda d’oferir uns dies   
 d’entreteniment i diversió.

Cohesionat i dinàmic en l’ensenya-
ment/educació
+ Educar en valors amb plans educatius a nivell de poble.

+ Vetllar per un model educatiu de qualitat.

+ Millorar les instal.lacions escolars.

+ Implicar famílies, Ampes i alumnat com agents educatius   
    socials.
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Accions concretes
+ Fer possible el centre Àgora, on s’hi integri el servei   
 d’atenció a les entitats. 

+ Recuperar mitjans de comunicació locals com Radio   
 Montmeló o plataformes digitals, gestionats per   
 voluntaris o estudiants locals de periodisme.

+ Crear itineraris de rutes històriques locals en col·laboració   
   amb el Centre d’Estudis de Montmeló i altres entitats   
 implicades.

+ Premiar els treballs de recerca de Batxillerat que versin   
   sobre temes d’àmbit local.

+ Engegar la recerca i la divulgació de la memòria de la   
 immigració a Montmeló, com a mostra que reflecteix      
    un procés del nostre passat i la nostra realitat col·lectiva.

+ Millorar la localització de la festa Major com un únic   
 espai, un espai comú pels diferents col·lectius.

+ Realitzar l’ampliació de la Biblioteca Municipal fent   
 participar als seus usuaris habituals i a tota la ciutadania.

+ Mancomunar amb els municipis de l’entorn una oferta   
    conjunta d’espectacles (teatre, dansa, concerts,...)

+ Vetllar per la continuïtat de l’Escola de Música i estudiar  
 la seva millor ubicació.

+ Reforçar els serveis d’orientació i l’oferta formativa del  
 Centre de Formació de Persones Adultes.

+ Adequar les instal·lacions esportives del Escola Sant   
 Jordi d’acord amb la direcció i l’AMPA del centre.

+ Lluitar contra l’abandonament escolar.

+ Estudiar amb el departament d’Ensenyament la   
 possibilitat de canviar els centres de primària a Instituts  
 escola per tal d’evitar la saturació de l’INS Montmeló.

+ Acordar amb els centres escolars les possibles millores.

+ Realitzar actuacions per la detecció del bulliyng i   
 fomentar la mediació en la resolució dels conflictes.

+ Optimitzar la relació amb el circuit en benefici del   
 municipi amb la participació de la ciutadania

FEM un poble cohesionat i dinàmic
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Accions concretes
+ Fer possible el centre Àgora, on s’hi integri el servei   
 d’atenció a les entitats. 

+ Recuperar mitjans de comunicació locals com Radio   
 Montmeló o plataformes digitals, gestionats per   
 voluntaris o estudiants locals de periodisme.

+ Crear itineraris de rutes històriques locals en col·laboració   
   amb el Centre d’Estudis de Montmeló i altres entitats   
 implicades.

+ Premiar els treballs de recerca de Batxillerat que versin   
   sobre temes d’àmbit local.

+ Engegar la recerca i la divulgació de la memòria de la   
 immigració a Montmeló, com a mostra que reflecteix      
    un procés del nostre passat i la nostra realitat col·lectiva.

+ Millorar la localització de la festa Major com un únic   
 espai, un espai comú pels diferents col·lectius.

+ Realitzar l’ampliació de la Biblioteca Municipal fent   
 participar als seus usuaris habituals i a tota la ciutadania.

+ Mancomunar amb els municipis de l’entorn una oferta   
    conjunta d’espectacles (teatre, dansa, concerts,...)

+ Vetllar per la continuïtat de l’Escola de Música i estudiar  
 la seva millor ubicació.

+ Reforçar els serveis d’orientació i l’oferta formativa del  
 Centre de Formació de Persones Adultes.

+ Adequar les instal·lacions esportives del Escola Sant   
 Jordi d’acord amb la direcció i l’AMPA del centre.

+ Lluitar contra l’abandonament escolar.

+ Estudiar amb el departament d’Ensenyament la   
 possibilitat de canviar els centres de primària a Instituts  
 escola per tal d’evitar la saturació de l’INS Montmeló.

+ Acordar amb els centres escolars les possibles millores.

+ Realitzar actuacions per la detecció del bulliyng i   
 fomentar la mediació en la resolució dels conflictes.

+ Optimitzar la relació amb el circuit en benefici del   
 municipi amb la participació de la ciutadania
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5- Lluis Maria Roig 6- Mireia Catafal 7- Marta Fanés 8- Toni González

9- Xavier Vilà 10- Cisco de Sande 11- Àfrica Pérez 12- Xavi Estudillo



13- Josep Maria Fité 14- Enric Soler 15- Yolanda Gordón 14- Concepcion Román

15- Enric Liévana 16- Khalid El Ars 17- Antonio Romeda 18- Sole Casamian

19- Gerard Tarrés 20- Carmen Cornejo 21- Aina Casanovas
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FEM UN POBLE...

d’oportunitats
que es governa

per les persones
sostenible

cohesionat i dinàmic

La nostra defensa pel medi ambient i uns recursos limitats ens 
han dut a fer pocs exemplars d’aquest llibret. 

Comparteix-lo amb la teva gent!



www.femmontmelo.cat

@femmontmelo
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