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Referents a Montornès per seguir endavant

EL BUTLLETÍ DE MONTORNÈS EN COMÚ

Comencem el nou mandat amb un nou 
govern amb l’alcaldia de José Montero. 
Per tercer cop, una majoria molt desta-
cada de veïns i veïnes ens ha donat la 
confiança per continuar amb el projecte 
que es va iniciar el 2011. Aprofitem per 
donar les gràcies a tothom que ens va 
votar. Seguim endavant amb vuit regidors 
i regidores que treballaran per a complir 
els compromisos que tenim amb tots els 
montornesencs i montornesenques. És 
un equip amb experiència i renovat que té 
empenta i il·lusió per treballar per aconse-
guir un Montornès encara millor.

Assumim l’enorme responsabilitat per 
continuar amb les polítiques públiques 
necessàries per millorar el benestar de 
les persones, construir equipaments molt 
demanats, millorar els carrers i places i 
cuidar els espais naturals del poble. Se-
guirem treballant de la mà del veïnat, de 
les entitats i dels professionals municipals. 

En aquests quatre anys caldrà dialogar 
i acordar els temes que s’aprovin al Ple 

municipal amb la resta de grups represen-
tats. Treballarem per aconseguir acords 
necessaris des de la fermesa de les pro-
postes responsables amb les quals ens 
hem compromès amb la població. Caldrà 
que l’oposició també assumeixi respon-
sabilitats, superi la negativa sistemàtica a 
tot el que el govern pugui proposar i faci-
liti que els projectes desitjats per la ciuta-
dania tirin endavant per millorar el nostre 
poble. Ens ha sorprès l’actitud negativa 
d’algun d’ells davant de, per exemple, els 
l’urbanització de Can Xec o l’obertura del 
nou teatre. Nosaltres continuem treballant.
REFERENTS TAMBÉ PER LES ELECCIONS 
GENERALS DEL 10 N

Tornem a tenir eleccions generals el 10 
de novembre. La ciutadania està cansada 
i frustrada pel fracàs del possible govern 
d’esquerres que Pedro Sánchez no desi-
tjava veritablement. Però només podem 
recompondre’ns i seguir treballant, recu-
perar la il·lusió i anar a votar el pròxim diu-
menge. La gent de dretes tenen clar que 
ho han de fer i correm el risc que sumin 

per formar govern PP, Ciudadanos i VOX. 
També hem d’evitar que el PSOE governi 
en solitari amb el suport de Cs o PP.

Sabem que no és fàcil però des d’En 
Comú Podem i Unidas Podemos ens es-
forçarem al màxim per ser decisius i forçar 
a formar un govern d’esquerres per fer po-
lítiques que beneficiïn la gent treballadora 

Cal millorar l’ocupació i reduïr els con-
tractes precaris. Hem de desenvolupar un 
pla d’accés a l’habitatge urgent i garan-
tir les pensions i prestacions a persones 
amb dependències. Hem d’apostar per 
més polítiques d’igualtat per acabar amb 
la violència contra les dones. Calen invertir 
en Rodalies i una aposta decidida per la 
transició energètica, així com un govern 
central disposat a arribar a acords polítics 
per resoldre la situació a Catalunya.

Us animem a votar a En Comú Podem 
amb Jaume Asens i Joan Mena al Con-
grés i Rosa Lluch, filla d’Ernest Lluch, al 
senat, amb la mateixa il·lusió que voteu a 
Montornès en Comú i José Montero! Tre-
ballem en la mateixa direcció!
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Incrementem els pressupostos participatius 
joves, eina clau per a la democràcia directa
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El pressupost destinat a les activitats juve-
nils s’ha augmentat en 5.000€ pel 2020, 
de manera hi haurà 25.000 euros disponi-
bles amb la intenció d’arribar a 40.000 en 
acabar el mandat. 

Aquesta és la segona edició dels pres-
supostos participatius KOSMOS. Són els i 
les joves d’entre 12 i 30 anys els que han 
de presentar les propostes i liderar-les per 
dur-les a terme. A més, totes les iniciati-
ves es votaran en l’Assemblea Jove. Així 
es consolida aquest òrgan de participació 
que es va posar en marxa l’any passat.
     

Des de Montornès en Comú creiem 
fermament en els pressupostos participa-

Sergio Carrillo, regidor de Juventut: 
“Estem convençuts i convençudes de la 
necessitat de promoure els valors demo-
cràtics en la societat i apostem perquè els 
i les joves de Montornès tinguin un espai 
més per exercir-la. 
     Des de l’any passat el jovent té la capa-
citat d’incidir directament en les polítiques 
que es desenvolupen. Una oportunitat, 
però també una responsabilitat, que està 
sent un èxit”

PARTICIPACIÓ

tius com a eina de participació directa que 
implica empoderar al jovent i implicar-los 
en les decisions que s’han de prendre. La 
co-governança és clau en el nostre pro-
jecte, i aquesta és la nostra aposta estrella 
apropar la democràcia al jovent.

Un altre clar exemple de governança 
compartida és el Pla d’Actuació Municipal 
(PAM). Des del govern i  l’equip tècnic de 
l’Ajuntament s’està treballant per posar 
en marxa el segon PAM que recollirà els 
objectius del mandat i les diferents ac-
cions i inversions que es planificaran per 
dur a terme durant els pròxims anys. És 
necessària la vostra implicació dins del 
procés de participació per fer propostes 
d’actuacions en diferents àmbits. Entre 
tots i totes farem de Montornès un poble 
encara millor per viure-hi. Us seguirem in-
formant!
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Ja tenim el nou teatre 
Margarida Xirgu amb 
més oferta cultural! 
L’obra del teatre ha trigat més temps del 
previst. Com ja sabeu, el projecte es va 
aturar per poder fer front a dificultats tèc-
niques però teníem clar que era important 
ampliar l’alçada del sostre de la planta in-
ferior per poder utilitzar aquest espai i que 
tingués molta més capacitat.

Ara el nou teatre Margarida Xirgu ja és 
obert al públic. Volem agrair a les gaire-
bé 1.200 persones que van assistir i a les 
entitats que van participar en les portes 
obertes. I si encara no hi has anat, no et 
perdis les propostes culturals que s’han 
començat a oferir! Aquesta reforma per-
metrà augmentar l’oferta cultural i d’oci a 
Montornès.

@MontornesEnComu     www.montornesencomu.cat     montornesencomu2019@gmail.com

Mercè Jiménez, regidora de Cultura:    
“El nou teatre amplia el ventall d’actvitats 
culturals al nostre poble. El Margarida Xir-
gu té més capacitat envers l’antic i dispo-
sa de diverses sales on les entitats tindran 
un paper important. La ciutadania gaudirà 
d’activitats que fins ara teníem limitats.

3

CULTURA
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Redistribució i progressivitat 
per garantir les polítiques 
socials i públiques

ORDENANCES

Els impostos, les taxes i els preus pú-
blics són el principal instrument per a fi-
nançar les polítiques públiques. Els veïns 
i veïnes contribuïm per a fer possible que 
els serveis puguin funcionar i en global 
percebem molt més del que aportem, so-
bretot amb allò que des dels ajuntaments 
es posa al servei de la comunitat. Amb 
aquests anys de crisi, altres governs han 
apujat els impostos que més afecten les 
classes populars com l’IVA al 21% per 
part del Ministre Montoro, mentre han fet 
amnisties per perdonar impostos als més 
rics. 

––––––
“L’IBI a grans empreses 

han permès una redistribució 
de la riquesa i un desplega-
ment de polítiques socials”

               ––––––
A Montornès la cosa ha estat diferent. 

En els darrers anys els impostos no han 
pujat i hem tingut una tendència general 
de congelació, atesos els efectes de la 
crisi que hem patit. S’han fet petites ac-
tualitzacions de l’IBI principalment a grans 
empreses que han permès una redistri-
bució de la riquesa i un desplegament de 
polítiques socials centrades en la infància, 
la gent gran, persones dependents o per-
sones en risc d’exclusió social, entre d’al-
tres, apostant per l’educació i la igualtat. 

A banda del ja conegut i crònic mal 
finançament dels Ajuntaments, hem vist 
com la Generalitat continua sense fer-se 
càrrec de les seves obligacions. És el cas 
de l’Escola de Música o l’Escola Bressol, 
on l’Ajuntament aporta prop de 500.000 € 
a l’any. A més, l’Estat ha reduït les seves 
aportacions uns 300.000 € en els darrers 
anys. 

Davant d’aquest escenari, volem esta-
blir una política tributària més justa i pro-
gressiva: que pagui més qui més té. Ja ho 
hem fet amb els preus de l’Escola Bressol 
i l’Escola de Música Dansa i Teatre. Es van 
establir tarifes socials segons la renda i si-
tuació de cada família. 

Pel que fa als impostos, poc marge 
tenim: l’Impost d’Activitats Econòmiques 

està al límit i l’impost de vehicles també. 
L’IBI és un impost vinculat al valor cadas-
tral de propietat i que, generalment, té re-
lació amb la renda familiar. Per això creiem 
que és necessària una revisió d’aquest 
impost per cercar una major progressivi-
tat. El plantejament seria petites pujades 
d’entre 3 i 20 euros anuals per rebut que 
no afecten la quotidianitat de la majoria de 
la població de Montornès, i que en total 
suposaria incrementar la recaptació uns 
250.000 a 300.000 € per any on podríem 

destinar un percentatge a ajudar famílies 
que no puguin assumir les pujades de l’IBI. 

––––––
“Defensem els serveis cent 

per cent públics, universals i 
de qualitat”

  ––––––
Aquest plantejament s’estan fent a 

molts ajuntaments d’arreu i de tots colors 
perquè de no fer-lo la perspectiva a mig 
termini serà molt complexa. Amb aquesta 
actualització, podríem garantir el desenvo-
lupament de les polítiques socials. 

Defensem els serveis cent per cent 
públics, universals i de qualitat, i volem 
blindar les polítiques d’acompanyament 
escolar, de la promoció i prevenció juvenil i 
infantil i una cobertura social perquè ningú 
es quedi enrere.

––––––
“Parlem de petits incre-

ments que no afectarien 
l’economia de les famílies”

           ––––––
Hem intentat fer veure aquesta reflexió 

a la resta de grups municipals però no 

Natalia Segura, regidora delegada de 
l’Àrea de Gestió Econòmica: 
“Això forma part de la solidaritat com a co-
munitat: allà on no arriben algunes perso-
nes, arriben unes altres i entre totes tirem 
endavant.”

s’han mostrat favorables a treballar per 
fer-ho possible. Nosaltres persistirem en 
aquest missatge: serien petits increments 
que no afectarien l’economia de les famí-
lies i junts suposen molts recursos per fer 
polítiques públiques i redistribuir la riquesa 
entre tota la ciutadania. 

A continuació, us presentem les prin-
cipals modificacions de les ordenances 
fiscals pel 2020.

IBI. Congelació a l’urbà i pujada del 
2% de l’industrial. Sanció amb un 50% de 
recàrrec als pisos i habitatges de bancs i 
grans tenidors buits durant 2 anys.

Aigua. Congelació del preu. Hi ha 
marge per millores i noves inversions.

Preus públics de les activitats d’es-
tiu. Pujada de 5 € a la setmana per mante-
nir l’aposta per tenir uns casals inclusius i 
amb ràtios per infant correctes. S’amplien 
les bonificacions.

Preus públics de les consumicions 
als Casals d’Avis. Revisió mínima i acor-
dada per aplicar l’IPC acumulat de dos 
anys seguits sense revisar preus.

Respecte a les taxes hem de lamentar 
el vot de bloqueig que l’oposició ha exercit 
i que ha impedit la revisió de dues taxes 
significatives com són la d’escombraries i 
la d’instal·lacions esportives. Alguns grups 
municipals van canviar l’orientació del vot 
durant les discussions prèvies al Ple.

Taxa Instal·lacions esportives. La 
nostra proposta es va acordar amb la 
taula de participació de Complex Espor-
tiu, on els usuaris estan representats i hi 
tenen veu. Suposava un augment de 3 € 
mensuals pels usuaris i usuàries majors de 
30 anys. S’equiparava la consideració de 
joves de les persones que tenen entre 25 i 
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29 anys, i per tant se’ls reduïa el preu. S’in-
crementava la taxa als no residents amb 
100 € anuals, una reclamació de fa temps, 
per contribuir a pal·liar el dèficit del servei 
i l’esforç d’inversió i manteniment que fa 
tot el poble i que se’n beneficien també 
els usuaris  i usuàries d’altres municipis. 
Gràcies al vot de bloqueig de l’oposició els 
no residents seguiran pagant igual que els 
residents i només els joves de fins a 24 
anys es beneficiaran de les bonificacions.

Escombraries. La gestió de residus 
cada vegada és més complicada i està 
lligada a un increment constant de costos 
atesa la situació de saturació d’abocadors 
i del tractament de residus. I més encara 
si ho posem en el context de l’emergència 
climàtica en què ens trobem a nivell glo-
bal, la perspectiva continuarà amb aug-
ments d’aquest tipus i sancions a partir 
del 2020. Aquests increments que ens 
vénen donats per tercers i la proposta su-
posaven un increment de la taxa d’un 6%, 
uns 3 euros per rebut/any. Tot i aquesta 
pujada, cal recordar que el rebut de Mon-

tornès és inferior a la majoria de municipis 
de la nostra mida i entorn.

A més, introduíem elements per di-
ferenciar els rebuts segons les distàn-
cies de recollida o el volum de residus 
generats per habitatges unifamiliars. Les 
activitats econòmiques o les mides dels 
establiments eren altres criteris introduïts 
que permetien també desgranar la taxa i 
penalitzar aquells que ho estan fent pitjor. 
Amb les empreses passava el mateix, ha-
víem proposat nous criteris per calcular els 
impactes de la gestió de residus, la gra-
vació del fort impacte amb un increment 
del 100% a la discoteca Bora-Bora que no 
han prosperat. 

––––––
“Ens hem trobat un vot de 

bloqueig, cap proposta més 
enllà de congelació sense ar-
guments”

  ––––––
Tot això ha suposat una feina tècnica 

importantíssima i una tasca política d’ex-
plicar-ho a tots els grups inclús fora dels 
òrgans. Enfront ens hem trobat un vot de 
bloqueig, cap proposta més enllà de con-

gelació sense arguments o la retirada de 
les bonificacions a locals buits perquè hi 
hagi una major activitat econòmica. Això 
demostra que l’oposició en bloc ha anat 
al debat sense analitzar ni la proposta tèc-
nica dels equips que ho han treballat, ni 
la situació climàtica  i el que és més greu, 
sense valorar l’impacte dels increments 
que els mateixos grups (especialment 
PSC i ERC) aproven i gestionen als orga-
nismes del Consorci de Residus del Vallès 
Oriental i que després en el seu municipi 
no mantenen. Una mica incongruent, no?

Un cop passat el debat de les orde-
nances fiscals, hem trobat a faltar pro-
posta política, voluntat i valentia de voler 
incidir a la política municipal. Això vol dir 
alçar la vista, mullar-se i gestionar-ho co-
munitàriament i posar l’interès general 
del municipi per sobre dels interessos de 
partit i de la repercussió a l’opinió pública. 
Ens hem mostrat oberts al diàleg, a ex-
plicar-nos amb total transparència. El que 
no entenem és perquè vam poder debatre 
sobre l’IBI i sobre taxes no. Per la nostra 
part no quedarà i seguirem esforçant-nos 
a millorar la nostra gestió.
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“Cuanto más fuertes estén 
Unidas Podemos y ECP,  
más difícil tendrá el PSOE 
un acuerdo con PP y Cs”
Hablamos con Joan Mena, militante de EUiA y diputado de En Comú Podem  
(Unidas Podemos) en el Congreso hasta la última legislatura
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¿Cómo crees que afectará a la partici-
pación la repetición de elecciones?

Entiendo que la ciudadanía esté can-
sada y harta de tantas elecciones, pero 
deberíamos transformar ese cansancio en 
energía para cambiar las cosas. El bipar-
tidismo ya no va a volver y nos jugamos 
si el futuro del país lo dirigen las políticas 
de izquierdas o lo hacen las derechas; por 
eso es importante que la frustración de no 
haber conseguido un gobierno no sirva 
como segunda oportunidad para las de-
rechas. Es una irresponsabilidad de Pedro 
Sánchez convocar estas elecciones, pero 
deben servir para reforzar a la izquierda.

¿Qué dirías a las personas que vota-
ron en las últimas generales pero están 
pensando en abstenerse?

Entiendo el cansancio y hasta el en-
fado de mucha gente. Pero la abstención 
no es la solución. Lo que quieren los po-
derosos es que la ciudadanía nos canse-
mos de ir a votar para que ellos acaben 
haciendo lo que les dé la gana. Y diría 
una cosa más: por desgracia, la mayoría 
de los días de nuestras vidas, la gente de 
clase popular no contamos para el poder. 
Influye más un poderoso haciendo una lla-
mada por teléfono al gobierno de turno. 
Pero el día de las elecciones, con el de-
recho al voto que tantos años les costó 
recuperar a nuestros abuelos, el voto mío 
o el de cualquier vecino de Montornès vale 
lo mismo que el de Amancio Ortega o el 
de Patricia Botín. Hay que votar, y votar 
una opción que garantice la justicia social 
y que nos haga iguales a todos y a todas. 
Los Urdangarín, los Koplowitz o los Pujol 
no tienen por qué tener más derechos que 
los Fernández, los García o los Bellpuig. 
La democracia va de eso.

Si el PSOE no ha querido pactar con 
Unidas Podemos, ¿crees que lo hará des-
pués del 10N o preferirá a Ciudadanos?

Por desgracia, el PSOE en estos me-
ses de negociación ha dedicado más 

energía a intentar que PP o C’s se abs-
tuvieran en su investidura que en conse-
guir un gobierno de progreso. Nos hemos 
vuelto a encontrar al PSOE que, cada vez 
que puede, mira a su derecha. El 10N te-
nemos ese mismo riesgo; que el PSOE 
intente otra vez pactar con PP o Cs. Por 
eso, necesitamos que la gente vote lan-
zando también un mensaje a Sánchez, el 
mismo que le dijeron sus bases el 28 de 
abril con aquello de ‘Con Rivera, no’.

¿Cómo piensas que afectará la sen-
tencia del procés en los resultados? ¿Será 
“Catalunya” un problema para pactar?

A la mayoría de la sociedad catalana 
no nos gusta la sentencia del procés, y 
también la mayoría entendemos que aho-
ra es responsabilidad de la política encon-
trar soluciones. Apostamos por la libertad, 
el diálogo y las soluciones. Sin estos tres 
elementos será difícil recuperar la norma-
lidad en Catalunya. El diálogo es funda-
mental, el Govern de la Generalitat y el 
Gobierno de España tienen la obligación 
de hablar, porque representan a todos.

Catalunya no debe ser un problema 
para un acuerdo de progreso, todo lo con-
trario. Catalunya es la oportunidad de que 
se acuerde un gobierno que entienda la 
plurinacionalidad del estado, que apueste 
por el entendimiento entre los pueblos de 
España y no por la confrontación como 
hacen PP, Cs o VOX, y que gobierne pen-
sando en las clases populares de todo el 
Estado. Yo estoy convencido de que el 
político que no esté dispuesto a sentarse 
a dialogar con su adversario debería reti-
rarse de la primera línea política. Porque la 
política y el diálogo deben ser la solución 
a nuestros problemas. Y, en cambio, tene-
mos algunos líderes políticos que hacen 
más de pirómanos que de bomberos.

¿Qué propuestas de En Comú Podem 
le diferencian del resto de partidos?

Queremos acabar con las puertas gi-
ratorias que son una forma legal de co-

rrupción del poder político; queremos 
rebajar las tasas universitarias hasta ga-
rantizar una universidad gratuita para que 
los hijos y las hijas de los trabajadores 
no estén expulsados de su derecho a la 
educación; hay que incrementar las pen-
siones y el salario mínimo para que todo 
el mundo pueda vivir con dignidad, ade-
más de que se lo han ganado las mareas 
pensionistas con su lucha ejemplar; hay 
que hacer políticas ecologistas y una au-
téntica transición energética, que ayudaría 
además a rebajar el recibo de la luz, ya 
que no tenemos un planeta B y el cuidado 
del medio ambiente tiene que ver también 
con las condiciones de vida de la gente; y 
proponemos también acabar con la pre-
cariedad laboral, los falsos autónomos, 
la asfixia que sufren los autónomos de 
verdad o la concatenación de contratos 
precarios y, con eso, hay que acabar de-
rogando la reforma laboral y haciendo una 
política de empleo diferente a la que han 
hecho PP y PSOE.

¿Por qué es importante votar a En 
Comú Podem?

Es importante por tres motivos dife-
rentes. Primero, para evitar que la derecha 
gobierno. Puede llegar si ganan las elec-
ciones o también si suman con el PSOE. 
Cuanto más fuerte esté Unidas Podemos 
y En Comú Podem, más difícil tendrán los 
socialistas llegar a un acuerdo con el PP o 
con Cs. Segundo, porque nuestro espa-
cio político ha sido la garantía de que en 
España se apliquen políticas pensando en 
la mayoría social. Donde nosotros gober-
namos, gana la gente. Hemos conseguido 
subir el SMI, cuando el PSOE no quería, 
actualizar las pensiones al IPC e hicimos 
un acuerdo de presupuestos, que no se 
pudo aprobar por el veto de ERC y PDe-
CAT, que era bueno para los españoles. 
Sin nosotros ganan los poderes y los ri-
cos. Si ganamos nosotros, gana también 
la gente.
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¿Un paso hacia el fin de 
la impunidad franquista?

El 24 de octubre fue un día histórico. El 
verdugo de miles de mujeres y hombres 
que lucharon por la libertad, la democracia 
y los derechos sociales y civiles ha sido 
exhumado del Valle de los Caídos. Pero 
este hecho no supone un punto y final a 
una vergüenza histórica que se manten-
drá hasta que no se defienda una Memo-
ria Democrática plena, se saque a la luz la 
verdad, haya justicia, se repare a quienes 
sufrieron la dictadura en sus carnes o a 
sus familiares y se ponga fin a la impuni-
dad franquista.

Siguen quedando en nuestro país mi-
les de personas que lucharon por la de-
mocracia y la libertad enterradas en fosas 
comunes, cunetas o desaparecidas que 
merecen el mismo interés que se ha dedi-
cado ahora a los restos Franco siendo las 
instituciones públicas las que se respon-
sabilicen de todas estas exhumaciones. 
Nos parece vergonzoso que se permitan 
ceremonias a un dictador y que los grupos 
fascistas campen a sus anchas. Necesita-

mos un gobierno que condene firmemen-
te el franquismo y no permita su apología. 
Desde Montornès en Comú nos compro-
metemos con la recuperación de la me-
moria democrática y damo las gracias a 
las víctimas de la dictadura franquista, a 
sus familias y a las asociaciones por su 
incansable lucha y su impagable esfuerzo.

Emilio Sánchez, historiador y candi-
dato número 16 en Montornès en Comú: 
“La exhumación de Franco debería haber 
sido un acto de justicia y reparación con 
las víctimas de la dictadura. Finalmente, y 
con la presencia del gobierno socialista, 
se transformó en un aquelarre fascista con 
toda la ritualidad franquista y la presencia 
de personajes como el golpista Antonio 
Tejero.”

EXHUMACIÓN DE FRANCO

Problema jutjat, però 
no resolt: llibertat, 
diàleg i solucions

Des de Montornès en Comú conside-
rem que la sentència del Tribunal Suprem 
sobre el procés és dura judicialment i po-
líticament excessiva i que pot tenir greus 
conseqüències amb la criminalització de 
qualsevol protesta amb les lleis que tenim. 
És criticable però també legítima perquè 
el 6 i 7 de setembre de 2017 es van posar 
en perill les institucions catalanes. Malgrat 
això creiem que la presó agreuja més el 
conflicte. El problema està jutjat però no 
resolt. Cal desbloquejar la política: el go-
vern català i l’espanyol fins al moment han 
estat incapaços de governar i dialogar.

Respectem i entenem les protestes 
pacífiques però no podem donar suport 
al moviment independentista que formula 
el conflicte com si fos l’enfrontament entre 
una Catalunya homogènia on tota la seva 
població vulgui trencar amb l’Estat i una 
Espanya autoritària. S’obliden de la meitat 
de la població. Tampoc podem donar su-
port a postures que judicialitzen el conflic-
te i apliquen la suspensió de l’autonomia 
com a solució, ambdós cantons treuen un 
rèdit electoral de mantenir viu el conflicte, i 
on Ciutadans troba la raó d’existir. Ara tor-
na a ser moment de la política, d’acabar 
amb la judicialització, però també amb la 
propaganda d’impossibles, ara toca obrir 
espais de diàleg honestos per solucionar 
el conflicte, hi ha marges dins la legalitat 
que ho poden fer possible si hi ha voluntat.

Per últim, volem solidaritzar-nos amb 
les persones condemnades i les seves 
famílies, cridar a la calma i la serenor ciu-
tadanes i demanar a tots els partits que 
seguin, dialoguin i cerquin solucions polí-
tiques que cohesionin el conjunt de la so-
cietat catalana, en el treball, el diàleg i la 
cerca de solucions ens hi trobaran.

SENTÈNCIA DEL PROCÉS
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Nuestros mayores en lucha
Incansables en su lucha por unas pen-
siones dignas, nuestros mayores siguen 
inundando calles de pueblos y ciudades 
del país, culminando en octubre con una 
gran manifestación en el Congreso.

Cada lunes siguen protestando ante 
ayuntamientos y plazas, también en Mon-
tornés, con el lema “Gobierne quien go-
bierne, las pensiones se defienden”.

Sus medidas pasan por revalorizar las 
pensiones en base al IPC real, pensión mí-
nima de 900€ (hasta 1.084€ la próxima le-
gislatura), garantizar los servicios básicos 
como la luz, el agua y el gas a los y las 
pensionistas, retirar el pago de medica-

Pedro Hernández, jubilado y candi-
dato número 21 en Montornès en Comú: 
“Es importante que las pensiones estén 
recogidas y garantizadas en la Constitu-
ción para evitar que ningún partido político 
pueda modificarlas cuando gobierne.”

PENSIONES

mentos, y acabar con la actual diferencia 
de género en pensiones, situada hoy en 
día en el 37%.
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