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ERC vol que Montcada i Reixac també lideri
l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Els representants d’Esquerra de Montcada i Reixac, Jordi Sanchez i Montse
Ribera, s’han trobat amb l’alcaldable d’Esquerra per Barcelona, Ernest Maragall
i amb els candidats d'Esquerra dels 36 municipis de l'Àrea Metropolitana de
Barcelona, per fer una roda de premsa conjunta sobre la visió estratègica
metropolitana.
La trobada s’ha produït després de diverses jornades de treball conjunt sobre
habitatge, mobilitat, seguretat, i visió estratègica i futur de l’AMB. Afrontem els
reptes ciutadans de futur per què hi ha polítiques com l'habitatge que superen
l'àmbit municipal i cal treballar-hi de manera coordinada.
Montcada i Reixac, massa cops menystinguda com a pati de darrera de
Barcelona, ha de participar i liderar també el futur metropolità. Cal saber
treballar en xarxa amb tots els municipis del país. Això és important en camps
com el de les infraestructures, la distribució de mercaderies, o l’accés i
producció de l’alimentació. Però actualment té una rellevància molt especial
davant dels principals reptes que haurà d’afrontar el país els propers anys, com
són les transformacions del model energètic i de la mobilitat.
I afrontar aquests nous reptes serà impossible sense un govern municipal que
disposi d’una visió marcadament metropolitana. Cal una governança conjunta
des d’una visió metropolitana, per Barcelona, per Montcada, per a la resta de
municipis i per al conjunt del país.
Des de Montcada reivindiquem la màxima capacitat transformadora en els
espais limítrofs entre municipis veïns, en especial amb Barcelona. On abans
parlàvem de frontera, barrera i límit, ara cal parlar de transformació en espais
de trobada que permetin articular humanament la metròpolis. Així ho hem estès
en barris com Can Sant Joan i Vallbona, o Can Cuiàs i Ciutat Meridiana.
Esquerra farem que des de Barcelona es comparteixi aquesta visió.
L’AMB és una realitat territorial, una ciutat de ciutats, on 36 Municipis
comparteixen un territori i un seguit de competències. Per Esquerra
Republicana de Catalunya aquesta institució ha de servir per construir un nou
model en el que es posi en el centre de totes les seves accions allò més
important que reivindica el republicanisme d’esquerres: les persones.
Amb la voluntat de millorar el benestar i la qualitat de vida de la població i la
protecció del medi, dins un territori cohesionat i sostenible, amb els valors
d'equitat i justícia social, apostem per a què l'ÀMB tingui un govern
metropolità fort amb autonomia política real, que exerciti una nova governança

amb formes més flexibles, on la coordinació entre l'ens metropolità i els ens
municipals permeti una altra manera de governar en la qual no només hi
participin les administracions locals, sinó totes les administracions públiques, el
sector privat, el tercer sector els ciutadans individuals.
Per tant, ens comprometem a:
-Participar activament en la substitució del Pla General Metropolità per un
nou pla, que ja no pot esperar més. L’Autoritat Metropolitana ha començat a
treballar i volem ser actors compromesos en aquesta feina. Des de ERC
Montcada estem treballant i treballarem en la redacció del nou Pla Director
Urbanístic (PDU), per fer que Montcada no quedi relegada a un subjecte
passiu en la presa de decisions. I on Montcada es reivindiqui com a espai de
nova centralitat, on el seu territori no sigui malbaratat amb una cimentera que
actuï com a incineradora.
-Fer de l'ÀMB un autèntic govern local supramunicipal, i el
reconeixement de la institució metropolitana escollida a través d’unes
eleccions directes i no des de la representació de les diferents opcions
polítiques dels 36 municipis que l’agrupen.
-Crear sinergies entre els pols d’oportunitat metropolitans per activar-los i
impulsar-ne la transformació com a nodes de productivitat en xarxa, al voltant
de sectors emergents com les TIC o les energies renovables, la salut,
l’esport, el lleure, la cultura, la logística o els negocis.
-Teixir recorreguts d’àmbit metropolità per tal de crear relat i paisatges
comuns, com el Canal de la Infanta, la B-23, les rondes, el litoral, ,
els deltes, les tres xemeneies, el Morrot o, a Montcada, el Besós, el Ripoll o la
N150.
-Treballar per la visió metropolitana en els reptes següents:
* La planificació urbanística metropolitana: els espais lliures, l'habitatge i
la lluita contra l'exclusió residencial.
*Residus: estratègies per la reducció de la generació de residus
municipals i l'augment dels nivells de recollida selectiva.
*El cicle integral de l'aigua: la gestió pública i metropolitana del servei.
*Mobilitat i transport: eficàcia mediambiental i sostenibilitat social
*Contaminació: la millora de la qualitat de l'aire com a part del dret
universal a la salut
*La seguretat i la convivència en la gestió metropolitana
*La cultura: una eina més del desenvolupament econòmic metropolità
Montcada i Reixac, 14 de maig de 2019.

