Em dic Montserrat Casals Serrano.
Nascuda a les Borges Blanques, on he viscut sempre.
Sóc mare de fill i filla.
Sóc titulada superior i he exercit fins el curs passat de docent
en diferents instituts de Formació professional com a
professora d’informàtica.
Actualment per encàrrec del Delegat d’Educació, sóc la
Coordinadora Territorial de Formació Professional a la
província de Lleida.
Sóc també regidora de l´ajuntament del meu poble aquesta
darrera legislatura.
He intentat sempre formar part del teixit social del meu poble.

Tinc el desig de continuar com a regidora del nostre consistori perquè crec en UNA
REPÚBLICA CATALANA DE BENESTAR AMB DRETS I OPORTUNITATS PER A TOTHOM. I per
aconseguir-ho també es pot i s’ha d’empènyer des dels ajuntaments.
Ens cal una ciutat amb dones i homes lliures, en
igualtat de condicions, compromesos a construir
una societat més justa i solidària amb tots els
pobles del món, i, sobretot, amb. els nouvinguts
que també ens aporten el seu treball i ganes de
prosperar.

Empènyer per fer República des d´un ajuntament
és una oportunitat per bastir una altra manera de
fer política, basada en el dret dels ciutadans de
decidir, en democràcia participativa, tots els
assumptes que els afecta i on la ciutadania es faci
coresponsable del bon funcionament del seu
consistori.

Els representants del poble a l’ajuntament ens hem d’esforçar en tornar la política a les
veïnes i veïns, ens cal insistir en una altra forma de fer política en el nostre poble que es basi
en la transparència, retiment de comptes i apoderament de la ciutadania. Per mi Són
premisses irrenunciables que han de regir el dia a dia del nostre ajuntament. No hem de
permetre que només 13 persones decideixin, durant 4 anys, com es gasten els nostres
impostos, en quins llocs del poble s’inverteix, quines partides es destinen a una associació o
altra, quins projectes es tiren endavant i quins es desestimen.
Com ho faria? Garantint l´aplicació rigorosa i efectiva de la Llei de transparència, implantant
polítiques de participació ciutadana, respectant el compromís de temps de resposta a les
peticions i escrits dels ciutadans i oferint la creació de taules de participació amb els diferents
moviments socials, associacions i entitats del nostre poble per decidir-ho pràcticament tot.
Per crear una República de Benestar i Drets hem d’estar amatents a l'educació de les nenes,
nens i joves dels nostres pobles. Aquesta ha de ser una responsabilitat compartida de tota la

ciutadania. Ens cal promoure projectes educatius de poble per consensuar i transmetre uns
valors que ens ajudin a entendre d´on venim i ens preparin pels reptes del futur, usant les
estratègies educatives com puguin ser els plans educatius d'entorn, obrint les escoles al
poble, interactuant i fent activitats amb les entitats i associacions. Hem de coresponsabilitzar
també els mitjans de comunicació local i sobretot al mon de l´esport en l'educació en valors.

En la República que jo anhelo, les i els joves han de
tenir l’oportunitat de tenir una feina adequada amb un
sou digne, un accés fàcil a l’habitatge a preus populars
(amb polítiques d’ajuts) per poder emancipar-se, han de
poder gaudir en el mateix poble, d’un model d’oci i de
lleure alternatius basat en la cultura i un consum
sostenible i saludable. Per tant hem d´apostar, des de
l’ajuntament, per fer un poble que sigui un veritable pal
de paller de la nostra comarca, tant econòmicament
com d’oci i de lleure, un lloc per viure l´esport, un lloc
on venir a estudiar, un poble on poder instal·lar-se i auto ocupar-se fins i tot. Tot això només
podrà ser si s’inverteix en creativitat, en innovació, en emprenedoria, en telecomunicacions,
en infraestructures i en ajuts a les noves modalitats de compartició del treball. És a dir: que
una part del pressupost municipal ha de incloure polítiques reals dirigides als joves.
En la República que jo anhelo, el nostre poble ha
d’exercir de cap de comarca, cal que des de les
polítiques municipals es promocioni, mitjançant
línies d’ajuts, el petit comerç, l’oleoturisme, el sector
serveis, l’economia sostenible. Hem d’aconseguir
que la comarca vingui a les Borges a proveir-se de
bens i serveis.
Ens cal potenciar l’oblidat sol industrial perquè les
empreses vegin com de ben comunicats estem i li
puguem facilitar d’instal·lar-se, i així, crear llocs de
treball que fixin la gent al territori i evitin el despoblament. No cal dir que, ens cal donar un
enfocament més tècnic i comercial a la fira del nostre producte estrella l’oli d’oliva, així com
cercar mecanismes per apuntalar el sector agrícola, ajudant amb polítiques locals creatives
el relleu generacional per evitar l’abandonament dels nostres camps.
En la República que jo anhelo, la gent gran i les persones amb diversitat funcional són totes
importants en la nostra societat. No només per la seva aportació en experiència i memòria
històrica o perquè contribueixen a crear i enfortir les xarxes familiars i veïnals, sinó
fonamentalment perquè la sensibilitat davant la diversitat permet construir un poble inclusiu
amb veïns amb fort sentiment de pertinença al poble.
El model de poble que vull, ha de ser garant de que les persones grans i amb discapacitat
visquin amb autonomia i dignitat personal. Ens caldrà implementar programes d’assistència
personal que permetin a les persones amb discapacitat i dependència dur a terme una vida
independent i digna. Fins i tot des de l’ajuntament ens caldrà gestionar subvencions i
aconseguir capital per una nova residència o altres models com ho poden ser els pisos amb
serveis compartits.

