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Els municipis del Moianès fa 20 anys que treballem junts. Així, els ciutadans, empreses,
entitats i ajuntaments d'aquest territori han pogut gaudir de més i millors serveis que han
donat resposta a les seves necessitats.
Aquesta col·laboració s'ha instrumentat, durant aquest temps, a través del Consorci del
Moianès. Ara, canvis legislatius han provocat que aquesta entitat tingui importants dificultats
en seguir prestant els serveis que fins ara oferia al territori.
El reconeixement de la comarca del Moianès és un pas endavant pel territori i per la seva
gent i proporciona l'eina que permetrà als municipis continuar col·laborant en benefici dels
seus ciutadans, empreses, entitats i ajuntaments, així com oferir noves oportunitats de
desenvolupament.
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Què cal saber?
El reconeixement de la comarca NO suposa cap canvi en la vida quotidiana de les
persones. Anirem al mateix metge, hospital, escola, institut i jutjat on anem actualment
ja que aquest serveis no són competència dels Consells Comarcals
El reconeixement de la comarca NO suposarà més despesa pel ciutadà, simplement es
tracta d'una nova distribució dels recursos
El reconeixement de la comarca NO suposa pagar el deute de cap ajuntament .
Els Consells Comarcals no paguen el deute dels Ajuntaments que en formen part
El reconeixement de la comarca NO representa una qüestió de sentiments sinó una
qüestió econòmica i social que repercutirà directament en la qualitat de vida dels
ciutadans del territori
El model del Consorci del Moianès està esgotat jurídicament i econòmicament.
Cal canviar d'instrument per a mantenir els serveis que l'entitat oferia
El Consell Comarcal és l'eina que proporciona competències i finançament

10 Raons per dir SÍ a la comarca
Per cont inuar APOSTANT pels serveis de proximitat, prestant-los de forma
descentralitzada a cada poble del Moianès. Si el servei pot anar a un poble, no té sentit
que l'usuari es desplaci.
Per MANTENIR els serveis del Consorci del Moianès, que han contribuït a la millora
de la qualitat de vida dels ciutadans del territori (servei d'ocupació, suport als emprenedors
i a les empreses, turisme, formació i educació, oficina local d'habitatge, ludoteques,
suport als casals de la gent gran i als casals de joves,...)
Per GESTIONAR els serveis que presta un Consell Comarcal, amb criteris de proximitat
i pensats del i pel territori (gestió del transport i menjador escolar i ajudes, serveis socials,
atenció a la infància i a la dona, immigració, joventut, consum,...)
Per AMPLIAR els serveis que prestem mancomunadament els deu Ajuntaments,
generant estalvis econòmics que beneficiaran al ciutadà (parlem de mancomunar
serveis d'arquitectes, enginyeria, medi ambient, inventari i gestió de camins, gestió
energètica, compres conjuntes,...)
Per TENIR L'OPORTUNITAT de gestionar més de 3 milions d'euros des del Moianès
(fons de cooperació comarcal, recursos per programes d'educació i serveis socials,
subvencions obtingudes per presentació de projectes, estalvis potencials dels ajuntaments
per mancomunació de serveis)
Per CONTINUAR dissenyant i executant projectes pioners i adequats a les necessitats
específiques del nostre territori, que permetin entre d'altres, mantenir la taxa d'atur
del Moianès (11,16%) molt per sota de la de Catalunya (20,30%)
Per TENIR competències i disposar del finançament adequat per a poder prestar el
màxim de serveis al territori
PERQUÈ els pobles petits del Moianès continuem decidint el nostre futur dins d'una
comarca en la que tots els pobles som importants
PERQUÈ el Consell Comarcal del Moianès és viable econòmicament igual que les
altres petites comarques que existeixen a Catalunya (existeixen 5 comarques amb menys
població que el Moianès). La reduïda dimensió és una avantatge a l'hora de gestionar
un territori.
PERQUÈ el dia 22 de març és un moment històric pels pobles del Moianès. L'oportunitat
de fer un pas endavant pel territori és ARA o mai.
En definitiva, al Moianès ja fa 20 anys que, de forma ininterrompuda, representants
dels deu Ajuntaments (pertanyents a diferents partits polítics), treballen colze a colze
i en consens en benefici del territori. El dinamisme i la força innovadora del Moianès
és obra de tots i el Consell Comarcal l'eina que permetrà donar-li continuïtat.

