ÀREA SOCIAL
SERVEIS SOCIALS

1. Incorporació d’una nova figura al servei d’ajuda a domicili: Educadora social,
novembre 2015.
2. Pla d’ocupació per atendre casos d’absentisme escolar. Novembre 2015 –
Abril 2016. Contractació d’una educadora social.
3. Creació del treball en grups des dels serveis socials. Primer amb un grup de
dones i posterior amb un d’homes en situació d’aïllament. Abril-juliol 2016.
4. Campanya Més a Prop, conjuntament amb la Diputació de Barcelona, per a
la detecció de situacions de necessitats de persones majors de 80 anys que
viuen soles i per a informar-les dels recursos que tenen al seu abast.
Actualment més de 210 persones.

5. Ampliació del tram de persones que no paguen el servei de teleassistència
(increment de 18 persones, amb data juny 2016 i previsió de 60 més fins a
finals d’any).

6. Augment de les places d’arranjament d’habitatges per a persones grans i
persones amb discapacitat. Per aquest any tindrem 21 domicilis, en aquest
moment ens trobem en la fase de selecció dels candidats. Aquest projecte
es desenvolupa conjuntament amb la Diputació de Barcelona.
7. Creació d’un Grup de Suport i Ajuda mútua per a cuidadors de persones
amb Alzheimer. Setembre 2016, ja s’ha començat la selecció de candidats.
8. Treball per reubicar a diferents persones que vivien als horts de Collserola.
9. Programa SARA, conjuntament amb la Fundació Secretariat Gitano per
l’apoderament de dones gitanes.
10. Protocol de violència a les persones grans. Actualment hem redactat el
protocol i ens trobem en la fase de supervisió per part de la Diputació de
Barcelona i de definir la forma d’implementar-lo al territori.
11. Des del mes d’octubre els serveis socials gestionen el servei de tarda de la
Muntanyeta de Can Sant Joan, adreçat a joves, del qual està a punt
d’aprovar-se una nova licitació oberta amb ampliació d’hores d’atenció i
gestió.
12. Increment partida de beques de menjador per tal d’arribar a més nombre de
gent o amb més quantitat econòmica.

EDUCACIÓ, INFÀNCIA I JOVENTUT

1. Consell d’Infants. Vol ser un òrgan de participació infantil, un espai on els
nens i nenes de la ciutat puguin exercir el seu dret, com a ciutadans que són,
a reflexionar, expressar la seva opinió, debatre, prendre decisions i elevar al
Plenari Municipal les seves propostes, a fi de millorar aquells aspectes de la
seva ciutat que considerin necessaris.
Aquest projecte pretén donar als infants el paper de protagonistes per a
aconseguir que les actuacions que es facin a la ciutat tinguin com a
baròmetre les seves necessitats.
Enguany s’està duent a terme una prova pilot anomenada EMPLAÇA’T amb
els alumnes delegats/des dels 5è de totes les escoles públiques i concertades

del municipi per tal de veure la seva viabilitat. Amb aquesta experiència pilot
els infants estan participant en la proposta de remodelació de la Pl. Lluís
Companys.

2. Can Tauler als barris. És un projecte d’acció social i d’acompanyament
socioeducatiu, destinat a joves amb edats compreses entre els 12 i els 18
anys. El projecte treballa aspectes en el temps de lleure dels joves amb la
intenció d’afavorir la capacitat crítica, la participació, el creixement social i la
transmissió de valors positius de ciutadania i solidaritat.
Una de les particularitats del projecte és el treball amb els joves al carrer. Això
permet incidir més directament, detectar problemàtiques i fer derivacions a
altres serveis comunitaris.

3. Pla Educatiu d’Entorn (PEE). El Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament
de Montcada i Reixac han signat un conveni per implementar a partir d’aquest
curs un Pla Educatiu d'Entorn (PEE). L’objectiu del PEE és aconseguir l’èxit

educatiu de tot l’alumnat i contribuir a la cohesió social mitjançant l’equitat,
l’educació intercultural, el foment de la convivència i l’ús de la llengua
catalana.
Per dur a terme aquest pla cal la corresponsabilitat de l’administració
municipal i del Departament d’Ensenyament, així com la complicitat del major
nombre possible d’escoles, entitats i serveis locals.
En aquest moment, s’ha fet la diagnosi inicial, s’ha constituït la comissió
operativa i s’estan creant els grups de treball (lleure i esport, promoció de la
lectura, estudi assistit i família) que començaran a treballar a partir del proper
curs.

4. Aula d’estudi assistit a l’estiu. Es tracta d’una acció educativa al mes de juliol
plantejada com a recurs per millorar l’èxit acadèmic, millorar les competències
instrumentals i bàsiques dels alumnes i acompanyar-los en la transició de
l’educació primària a la secundària.
Les escoles de primària faran el traspàs dels continguts a treballar, així com
la tria dels alumnes, que seran nens i nenes de 6è de primària amb
capacitats, però amb dificultats ( de tipus socioeconòmic, etc) que els
dificulten la motivació, la implicació, el seguiment acurat dels deures durant
l’any, etc. Són alumnes que no poden perdre el tren de l’estudi a l’estiu i que
amb aquest reforç de juliol podran començar un 1r ESO, al setembre, amb
uns coneixements més consolidats i frescos.
Aquesta intervenció vol ser el punt de partida d’una de les actuacions més
significatives del Pla Educatiu d’Entorn que enguany es posa en
funcionament. A partir del curs vinent es realitzaran tallers d’estudi assistit
durant el curs per als alumnes de 1r d’ESO i 6è de primària amb l’objectiu de
fer l’acompanyament en la transició de primària a secundària dels alumnes
amb dificultats però que amb aquest acompanyament poden consolidar els
aprenentatge de cara a la secundària. També s’està estudiant la possibilitat
de fer reforç a altres nivells educatius.
5. Contes encadenats. És un projecte de les escoles públiques del municipi per
promoure una activitat per estimular la millora de la competència
comunicativa lingüística impulsant el treball competencial i l'aprenentatge

cooperatiu, fent ús de les noves tecnologies. Enguany es faran set contes
encadenats i que , en l'elaboració de cada conte, hi participarien vàries
escoles. En l’activitat hi participen els i les alumnes de 3è a 5è de primària.
Montcada Comunicació ha enregistrat tot el procés, que quedarà recollit en un
vídeo que es presentarà públicament coincidint amb la cloenda del projecte,
que es farà aquest curs per primera vegada i tindrà lloc el 10 de juny al Teatre
Municipal. Una altra de les novetats d’aquesta edició és la teatralització
radiofònica dels contes a càrrec dels alumnes que els han escrit. La regidoria
d’Educació, per mitjà del Pla Educatiu d’Entorn, dóna suport a l’acte de
cloenda que es farà al Teatre Municipal.

6. Taller de Soldadura. El Projecte Aprendre i Emprendre, taller de soldadura
s’adreça a joves d’ambdós sexes en edats compreses entre 16 i 20 anys,
l’objectiu és la formació i ocupació dels col·lectius més desafavorits trencant
amb l’estigma del fracàs escolar i ajudar-los a créixer en la seva autoestima i
motivació per aprendre.
El projecte posa l’accent en la gestió personal dels nois per posar en marxa
una activitat d’emprenedoria, on hi ha implicats diversos grups d’interès clients, proveïdors, administració, ciutadania -.
L’objectiu d’aquest projecte és interrelacionar la formació per a la inserció
amb accions en benefici de la comunitat, que té resultats efectius i visibles per
a la ciutadania i generar un canvi d’actituds passives per actituds actives, de
compromís i de participació en la comunitat des d’una metodologia
d’Aprenentatge Servei (ApS). Entre altres accions els alumnes han fet
baranes de protecció a la deixalleria municipal, el rètol de l’escola bressol
municipal Camí del Bosc i la reparació i construcció de mobiliari del Servei de
Promoció econòmica.
Aquest projecte té un marcat sentit transversal ja que necessita per a la seva
implementació de la intervenció de diverses regidories i serveis municipals i
de la participació de la xarxa DiLTET on hi participen centres educatius,
empreses, administracions i entitats.

7. L’espai de l’infant. Dintre del marc de la Ciutat dels Infants que està
promovent l’Ajuntament, està previst creat un espai infantil a la sala d’espera
de l’OAC.

8. Més suport als infants de NEE de les escoles bressol. En la nova licitació per
a la gestió indirecta de tres de les cinc escoles bressol municipals s’han
incorporat 45 hores més específiques per atendre els casos de necessitats
educatives especials.

9. Batukada en família. L'objectiu d'aquest taller de percussió és que les
famílies (pares, mares, filles i fills) gaudeixin d'una activitat que reforçarà la
participació i els vincles familiars i que també pot servir per fer un treball
d'integració al barri, tot i que l'activitat està oberta a tot el municipi.

ESPORTS (IME)

Al Ple d’octubre es va portar l’aprovació de les taxes d’ús de les instal·lacions
esportives, mantenint el preus de l’any 2015 i incorporant noves modalitats
d’accés a la piscina d’estiu com abonaments mensuals, abonament de 10
banys i entrades diàries de tardes. També s’incorporen descomptes addicionals
a famílies nombroses i monoparentals.
Al mes de novembre s’instal·len bancs reciclats del mobiliari urbà a camp de
Futbol-7 de l’Estadi, arran de la demanda dels pares del equips de futbol base.
Al mes de març s’ha instal·lat una tanca perimetral a les Pistes de Petanca del
Parc del Turó Blau.
- PROJECTE RIUS
Control Flora i fauna del riu Ripoll i el Torrent del Cargol (Collserola)
Si hi ha voluntaris, es poden fer individualment, es a dir triar un tram o bé els
dos. La durada de l’activitat del Ripoll és de 2 hores aprox. i el Torrent del
Cargol 1.30 hores.
Organitza: El Cim
- XXXVI RONDA VALLESANA
Parc de la Serralada de Marina. Dificultat moderada.
Recorregut llarg 23.42 km Recorregut curt 15.34 km

- DIA INTERNACIONAL DEL DISCAPACITAT
Organitza: Regidoria Ciutadania
Col·labora: IME (200 participants)

- I TORNEIG DE PETANCA MASCULÍ
Lloc: Pistes petanca Pla d’en Coll
Organitza: Club petanca Montcada
Col·labora: IME ( 90 participants)
- El Cim
Sortida de Festa Major: poblat Ibèric de les Maleses
Organitza: El Cim
- TIR AMB ARC
Lloc: pati Exterior Pavelló Miquel Poblet
Organitza: Club Català Tir amb Arc Can Piqué
Col·labora: IME

- I OPEN POPULAR TENNIS TAULA FESTA MAJOR
Lloc: pavelló Miquel Poblet
Categories: adult ( a partir de 13 anys) infantil (de 6 a 12 anys)
Organitza: Club Tennis Taula La Unió Mas Rampinyo

CULTURA I PATRIMONI
Nous programes:
D’ESTIU
Amb l’objectiu d’oferir una sèrie d’activitats a l’estiu, s’ha dissenyat aquesta
oferta molt centrada en el cinema i en el carrer.
Programa:
- Dia 1 de juliol a les 22h – Cinema D’ESTIU a la plaça de l’Església
- Dia 8 de juliol a les 22h – Opera D’ESTIU Es projectarà LA BOHEME a la
plaça
de l’Església. Amb la col·laboració de la Fundació del Liceu
- Dia 15 de juliol a les 22h - Cinema D’ESTIU a la plaça de l’Església
- Dia 16 de juliol a les 22h – Teatre D’ESTIU companyia Vitó-Vania amb l’obra
EL BON PARE.
S’ha fet una enquesta a la xarxes socials per tal d’escollir les pel·lícules que es
projectaran.

LA RIBERA
Amb motiu de la reactivació del Pla de Desenvolupament Comunitari al barri de
la Ribera, des de la Regidoria s’ha proposat una sèrie d’activitats de caire
familiar com a prova pilot de cara a una futura programació estable d’activitats
de carrer al barri.
Programa:
- 24 d’abril Animarius, un espectacle de ball amb coreografies
- 22 de maig Karaoke, on la canalla podia cantar els millors èxits musicals.

Programació de festes:
1. Finalització de la Cavalcada de Reis amb un acte d’acomiadament
multitudinari a l’Àgora de l’Aqua.
2. Cohesió territorial de la Festa Major de Montcada amb la millora dels espais,
les infraestructures i la proximitat de la Fira d’atraccions.
Patrimoni
1. Col·laboració estreta amb la regidoria de Comerç i Turisme amb propostes
d’activitats tals com l’Itinerari Modernista per Montcada, amb final de trajecte
a la Casa de les Aigües.

2. Recuperació de peces i documentació de patrimoni històric provinent de la
família dels Montcada.

Arts escèniques
1. Potenciació de les estades artístiques al teatre Municipal de grups com La
Pegatina que ha beneficiat directament el públic escolar i el públic per part
d’entitats municipals, per mitjà de dues actuacions gratuïtes.
2. Inici de programació d’espectacles musicals i teatrals per a infants de la
franja 0-3.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Fomentar la participació cívica i democràtica de la ciutadania i del teixit
associatiu
1. Implementar la figura dels regidors/es de barri

S’ha implementat des del 14 de desembre de 2015. Els regidors atenen la
ciutadania a: Espai Cultural Kursaal, Centre Cívic Can Cuiàs, Casa de la Vila,
Montcada Aqua, Centre Cívic la Ribera, Centre Comercial El punt de Montcada,
Centre Cívic l’Alzina, Centre Cívic i de serveis antigues escoles de Mas
Rampinyo, Local Associació de veïns Font Pudenta Muntanyeta. Hi ha un
calendari fixat i penjat al web montcada.cat amb els dies i horaris d’atenció.
També s’ha habilitat una adreça de correu electrònic específica per a cada
regidor/a de barri. (NOU)

2. Impulsar processos participatius amb el conjunt de la ciutadania sobre temes
d’interès general de la ciutat.
S’ha donat suport i assessorament a per a la realització de projectes/processos
participatius, impulsats per diferents regidories de l’Ajuntament (actualment
estan en diferents fases de realització
• Consulta sobre obertura o no al trànsit del carrer major en horari de tarda.
• Projecte actuació solar antiga cerveseria
• Recollida de propostes sobre el transport públic (TMB)
• Projecte d’usos de local municipal ubicat a la plaça Joan Fuster
• Creació de la taula d’habitatge
• Pressupostos participatius
S’ha sol·licitat a la Diputació de Barcelona que l’Ajuntament de Montcada i
Reixac sigui escollit per a una prova pilot (inici a partir de setembre de 2016)
per a instal·lar en el webs municipal un Portal específic per promoure la
participació ciutadana. (pendent de confirmació)
S’ha sol·licitat un curs de formació sobre participació ciutadana per a l’equip de
govern a la Diputació de Barcelona (pendent de confirmació)

3. Modificar el Reglament Orgànic Municipal (ROM) i el Reglament de
Participació Ciutadana
S’ha iniciat el projecte de renovació i actualització del Reglament de
Participació Ciutadana. Fins a la data s’ha fet un treball tècnic de revisió del
reglament. En el ple de juny de 2016 està previst presentar a aprovació la
creació de la comissió de treball per a la renovació i actualització del
Reglament de Participació Ciutadana. Per dur a terme el procés participatiu
també s’ha demanat recurs tècnic i econòmic a la Diputació de Barcelona.

2. Posar en marxa un portal de transparència on quedin inserides les entitats.
S’ha instal·lat el portal de transparència al web municipal, que s’ha d’anar
ampliant. Pel que fa la a inserció de la informació de les entitats, s’ha demanat
un recurs a la Diputació de Barcelona per, bé incloure la informació de les
entitats al portal d’entitats municipals, bé per donar-los suport per la gestió de
les seves pròpies webs.
3. Millorar la transversalitat i coordinació entre entitats i entre entitats i
Ajuntament.
S’ha començat a treballar coordinadament amb l’AVV de Terra Nostra, en el
marc de la comissió mixta del Casino de Terra Nostra, per a la dinamització de
l’equipament i del barri.

Gent Gran
1. Millorar la qualitat de vida i la participació de la gent gran, amb la continuïtat
del pla d’envelliment actiu amb programes de salut, de formació i participació.
S’ha treballat en l’estudi i redacció del “Pla de millora de la participació en el
Casal de Gent Gran Casa de la Mina” un recurs tècnic sol·licitat a la Diputació
de Barcelona (actualment en la fase de revisió tècnica)
S’ha ampliat l’oferta formativa en noves tecnologies per a gent gran al Centre
Cívic de Can Cuiàs i al Centre Cívic L’Alzina.

2. Vetllar per la promoció d’hàbits saludables de manera que contribueixin al
manteniment de l’autonomia personal al llarg de la vida
S’ha programat activitats físiques al Casino de Terra Nostra.
4. Fomentar projectes intergeneracionals, com una xarxa de voluntariat de gent
gran per aprofitar i posar en valor la seva experiència professional i vital.
S’ha treballat amb la Regidoria d’Educació, Infància i Joventut en un projecte
per a l’adequació d’un hort a l’INS de la Ribera, en què gent gran
voluntàriament ensenya als alumnes les tècniques hortícoles.

Equipaments i infraestructures
1. Fomentar els usos compartits com a mesura de racionalització dels espais i
alhora garantir la cohesió i cooperació entre entitats.
S’ha començat a treballar en la racionalització i en el bon ús dels espais de
l’Hotel d’Entitats de Can Sant Joan.
S’ha consensuat la revisió i actualització de normatives d’ús del Casino de
Terra Nostra. Està prevista la seva aprovació en el tercer trimestre de l’any.
S’ha acabat la revisió i actualització de les normatives d’ús del Centre Cívic
Can Cuiàs, Centre Cívic La Ribera i Espai Cultural Kursaal. Està prevista la
seva aprovació en el tercer trimestre de l’any.

COOPERACIÓ I SOLIDARITAT
Foment i difusió de la solidaritat i la cultura de la Pau

Treballar conjuntament amb les regidories de Cultura i Patrimoni i Oficina
d’Atenció a la Dona i Polítiques d’igualtat, etc. per tal d’incorporar activitats
lúdiques i participatives dins del calendari festiu de la nostra ciutat.
S’ha començat a treballar amb la regidoria de cultura i patrimoni, Diada de Sant
Jordi. (NOU)

7. Consolidar la campanya de joguines i endegar altres iniciatives solidàries.
S’ha iniciat un servei de menjador solidari per alumnes d’ESO. Aquest servei
(finançat en gran part per una col·laboració de l’Obra Social de la Caixa) dóna
servei a 25 alumnes de l’ESO amb dificultats sòcio-econòmiques. (NOU)

Cooperació internacional

S’ha creat un enllaç permanent al web per la problemàtica dels refugiats.(NOU)
S’ha reprès el projecte “Vacances en Pau”, d’acolliment de nens sahrauís dels
campaments de Tindouf, per part de famílies del municipi. (NOU)
2. Potenciar les accions de cooperació amb aquells països on hi hagi fluxos
migratoris importants amb Montcada i Reixac
Arran de l’emergència humanitària a conseqüència del terratrèmol a l’Equador
s’ha donat suport logístic i de difusió a les accions liderades per l’entitat
ASERM per a banda de fer una aportació econòmica de 3.000 al FCCD.
Activitats commemoratives
S’han implementat, per primer cop, accions en motiu del dia internacional de
les persones discapacitades, com a mitjà de sensibilització.(Nou)
S’ha programat, per primer cop, accions en motiu del dia Mundial de les
persones refugiades, com a recurs de sensibilització i reflexió. (NOU)

CONSUM
1. Celebrar el Dia Internacional del Consumidor
S’ha celebrat posant una parada de l’OMIC en el mercat no sedentari de Can
Sant Joan. (nou)
2. Millorar la difusió i gestió de la informació via web. Blog i bases de dades.

POLÍTIQUES D’IGUALTAT
1.Elaborar el III Pla d’Igualtat.

S’ha elaborat el III Pla local d’igualtat de Montcada i Reixac. S’ha comptat amb
el suport tècnic de la Diputació de Barcelona. Està previst presentar per la seva
aprovació al Ple el mes de juny. Està agendada la seva presentació a la
ciutadania el 14 de setembre de 2016.
3. Actualitzar el Protocol d’actuació municipal de la violència masclista.
S’ha actualitzat el Protocol local per a l’abordatge integral de la violència
masclista. S’ha comptat amb el suport tècnic de la Diputació de Barcelona. En
aquest moment s’està fent la revisió tècnica. Està previst presentar la seva
aprovació al Ple en el tercer trimestre de l’any.
4. Fer un procés participatiu amb els grups i el Consell de dones per revisar i
modificar el reglament del Consell.
S’ha plantejat en els dos darrers consell de dones la proposta de revisió de
reglament. Està pendent de decidir el procediment i l’articulació de la seva
revisió.
S’ha iniciat la itinerància del Consell Municipal de dones per diferents barris.

La defensa dels drets de les persones discriminades per orientació sexual o
identitat de gènere
1. Establir un conveni entre l’Ajuntament i l’Observatori contra l’homofòbia que
reculli els drets i deures d’aquest col·lectiu.
S’ha aprovat en el ple del mes de febrer la signatura per a un conveni amb
l’Observatori contra l’homofòbia. S’ha signat el conveni i han començat les
actuacions de l’OCH al municipi.
2. Donar suport municipal al dia de l’Orgull Gai i a la celebració del Dia contra
l’homofòbia.
Per primer cop al municipi s’ha fet un acte de sensibilització en contra la LGTBI
fòbia consistent en la lectura del manifest i una xerrada explicativa.
Montcada i Reixac forma part dels municipis impulsors de la creació de la
Xarxa de Municipis contra la LGTBIQ fòbia.
3. Treballar amb les escoles la prevenció de l’homofòbia.
S’han recollit en el conveni signat amb l’OCH accions per dur a terme als
centres escolars del municipi. Previst l’inici de la seva implantació durant el
curs 2016-2017.
Creació de la Mesa contra la LGTBIQ fòbia. Al consell escolar municipal es va
fer una formació en aquest àmbit.
Violència masclista
1. Incrementar l’atenció psicològica i els grups de teràpia. Donar suport a la
recuperació de les víctimes.
Amb l’adjudicació per al servei d’atenció psicològica de l’OAD, s’ha passat de
tres hores d’atenció directa setmanal a 8 hores i s’ha introduït el servei

d’atenció terapèutica grupal. També s’ha iniciat la coordinació i seguiment de
casos.
S’ha treballat en la posada en marxa en un pis d’inclusió temporal per a dones o
famílies monomarentals. Esta prevista la signatura del conveni i l’inici de
funcionament durant el segon semestre de l’any.

