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Montgat, seu de la final del
Campionat de Catalunya
de vòlei platja 2011
www.montgat.cat
TEMA DEL MES

MOBILITAT, SEGURETAT I PREVENCIÓ

Nova organitzaci
dins del cartips
municipal

Ms mesures per la
seguretat ciutadana i la
millora de la mobilitat

Tema del mes

breus
CULTURA

ENSENYAMENT

La histria de Montgat
en tres DVD

S'inicia un programa de qualificaci professional

Històries de la guerra civil, de la
postguerra, de les transformacions
del poble i dels costums i tradicions
que s’han desenvolupat a Montgat
des que es va segregar de Tiana, al
1933, són alguns dels temes que
toquen els tres DVD emmarcats
en el projecte de recuperació de
la memòria històrica del poble.
Cada DVD tracta un àmbit
temàtic: Montgat, l’empremta de la
guerra, Montgat, l’evolució d’un poble,
i Montgat: festes tradicions i costums.
Amb abundants documents
visuals, tant fotografies com
filmacions, i testimonis de veïns
i veïnes de la vila, aquests DVD
tenen un cost de 6€ cada un, i es
poden adquirir al centre cívic Les
Mallorquines.

Amb la matriculació de preinscrits a l’Espai Jove entre el 12 i 15 de setembre,
aquest mes s’inicia a Montgat un Programa de Qualificació Professional Inicial
(PQPI) organitzat en xarxa pels ajuntaments de Montgat, Tiana, Alella i El
Masnou, i del qual Montgat és l’ens gestor. Aquest programa acollirà 30 alum·
nes entre 16 i 21 anys sense Graduat en Educació Secundària (GES), i estaran
distribuïts en 2 perfils professionals: Auxiliar de vendes, oficina i atenció al
públic, i Auxiliar d’Hoteleria, cuina i serveis de restaurant i bar. Els 2 perfils
professionals es realitzaran en equipaments municipals de Montgat i d’Alella.
ENTITATS

L’Aula d’Extensió Universitària TIMÓ inicia el seu primer curs complert, 201112, adscrita a la Universitat Pompeu Fabra. D’aquesta procediran la majòria
dels ponents per a les conferències que es programaran quinzenalment. Les
xerrades són gratuïtes i obertes a tothom, però es fan mercès les aportacions
dels socis i sòcies. L’entitat ja en compta amb 40, que paguen una quota de 30€
anuals. Aquells que s’hi vulguin fer socis, i així introduir temes per a futures
xerrades, poden adreçar-se al 686 174 006 (Beatriu).

Ajuntament

934694900

Policia local

934690707

policiamontgatdiba.cat

Acció Social

934690808

ssocialsmontgat@diba.cat

Poliesportiu

934690296

esportsmontgat@diba.cat

Promoció econòmica

934693737

promecomontgat@diba.cat

Cultura

934690737

culturamontgat@diba.cat

Biblioteca

934690098

b.montgat.tb@diba.cat

Espai Jove

934691685

joventutmontgat@diba.cat

Casal de gent gran

934693587

casaljmaragall@diba.cat

www.montgat.cat

934694930

Organisme de Gestió
tributària
934691004

Edita:

orgt.montgat@diba.cat

Jutjat de Pau

934692864

jutjatmontgat@diba.cat

Deixalleria TianaMontgat

933953588

mambientmontgat@diba.cat

Platges de Montgat

934692223

Escola bressol Els
Montgatets

934694453

edumontgat@diba.cat

Escola Salvador
Espriu

934690715

policiamontgat@diba.cat

Escola Marina

934694266

IES Thalassa

934693185

Escola d’adults Timó

934690172

Oficina d’Informació al
Consumidor (OMIC)

934694930

timo@diba.cat

La informació del poble i l’agenda d’activitats actualitzades al web municipal. Entra-hi:
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ORGANITZACIÓ PER ÀREES

Alcalde: Francesc Garcia
Gabinet d’Alcaldia

Regidories: Comunicació, Protocol, Imatge i Promoció del Municipi

Coordinació entre àrees i Alcaldia: Àfrica Roigé

Serveis de Manteniment Serveis Econòmics
Serveis Centrals
Serveis a les Persones
Urbà i Territori
Coordinador d’àrea:
Coordinador d’àrea:
Coordinador d’Àrea:
Coordinadora d’àrea:
Francesc Garcia
Juan Carlos Esgueva
Tomàs Cabrejas
Rosa Funtané
Regidories: Urbanisme,
Via Pública, Sostenibilitat

Regidories: Hisenda,
Finançament Econòmic i
Recerca, Promoció Econòmica

Regidories: OAC,
Regidories: Benestar
Mobilitat, Seguretat i
Social i Família, Salut, Consum,
Prevenció, Recursos Humans Ensenyament, Cultura, Participació
Ciutadana, Esports i Joventut

CARTIPÀS MUNICIPAL
Jordi Chimisanas 4t Tinent d’Alcalde i Regidor delegat de

Francesc García

Alcaldia, urbanisme i sostenibilitat

Rosa Funtané

(Esquerra-AM)

Promoció Econòmica i Joventut

1a Tinent d’Alcalde i Regidora delegada
d’Ensenyament, Cultura, i Consum

Àfrica Roigé
(CiU)

Regidora delegada de Comunicació, Protocol,
Imatge i Promoció del Municipi i OAC

Josefina Verdera

2a Tinent d’Alcalde i Regidora delegada
de Benestar Social i Família, i Via Pública

Regidor delegat d’Hisenda, Finançament
Econòmic i Recerca

Tomàs Cabrejas

3r Tinent d’Alcalde i Regidor delegat de
Mobilitat, Seguretat, Prevenció i Recursos
Humans

Juan Carlos
Esgueva
Marc Guaita

Regidor delegat d’Esports i Participació
Ciutadana

(CiU)

(Esquerra-AM)
(CiU)
(CiU)

www.montgat.cat
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L’estructura organitzativa de l’Ajuntament presenta la novetat d’agrupar les regidories en àrees

L'associaci Aula d'Extensi Universitria inicia el
curs adscrita a la Universitat Pompeu Fabra

Equipaments i serveis municipals

Centre d’Atenció
Primària (CAP)

Nova organitzaci del cartips municipal

(CiU)
(CiU)

editorial d’alcaldia
Francesc
Garcia

Benvolguts
montgatins
i
montgatines, cre·
iem que la nova estructura del car·
tipàs municipal permetrà millorar
la comunicació entre les diferents
regidories i serà un motor per faci·
litar l´intercanvi de idees i el treball
transversal.
Poc a poc i amb la total col·
laboració del personal de l’ajunta·
ment, hem començat a posar en
pràctica algunes de les nostres pro·

postes de govern. Per citar alguns
exemples i des del departament de
Policia hem iniciat el traspàs al mo·
del de proximitat. Des de Comuni·
cació estem treballant el circuit de
resposta dels missatges que rebem
des del web municipal i s’ha iniciat
la renovació de la imatge corporati·
va. Des d’Esports hem avançat per
recuperar el vòlei platja en albergar
durant el mes d’agost la final del
Campionat de Catalunya d’aquest
esport. La regidoria d’Ensenya·
ment ha formalitzat un programa
de qualificació professional inicial
(PQPI) que donarà resposta a les

necessitats formatives de 30 joves
entre 16 i 21 anys. Montgat en serà
el municipi gestor amb la partici·
pació d´Alella, El Masnou i Tiana.
A nivell intern, hem encarregat un
estudi de la nostra estructura admi·
nistrativa que ens permetrà detectar
oportunitats per millorar la nostra
gestió i des de la regidoria d’Hisen·
da, s’ha iniciat l’estudi dels diferents
contractes de servei que té l’ajun·
tament amb l’objectiu d’optimitzar
els recursos públics. Tot un seguit
d’accions que ens permetran, poc a
poc i entre tots, mirar cap al futur
amb confiança.
INFORMATIU MUNICIPAL
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informació municipal

informació municipal

ESPORTS

MOBILITAT, SEGURETAT I PREVENCIÓ

Montgat s la seu del campionat de vlei platja 2011
Els dies 13 i 14 d’agost es va celebrar a Montgat el Màs·
ter Final del Campionat de Catalunya Vòlei Platja 2011,
l’única competició oficial en aquesta disciplina a través
de la qual els jugadors/es federats poden optar al títol de
Campió de Catalunya.
Ubicades a la zona de l’espigó, el campionat va comp·
tar amb 5 pistes, una d’elles central, amb una grada per a
500 persones. El diumenge, dia de la final, entre grades
i platja hi havia 800 persones, i al llarg de les 2 jornades
de competició, l’afluència de públic a les infraestructures
montgatines va ser de 2.000 persones.
Tant les finals com semifinals van ser enregistrades pel
canal Esport 3 (Televisió de Catalunya). L’Ajuntament pen·
jarà els vídeos al web municipal per tal que tothom pugui
gaudir del gran joc que es va viure a la platja de Montgat.
Els guanyadors masculins van ser la parella cubana Yamil
Yanes i Juan Miguel Rosell, i Marta García i Carla Martínez
van guanyar a la categoria femenina. Al Màster Final va
participar-hi un montgatí, Bruno Roxlo que va poder jugar
a casa i gaudir d’un públic totalment entregat.
El Campionat va comptar amb l’organització i suport
de la Federació Catalana de Vòlei Platja, l’Ajuntament de
Montgat, la Generalitat de Catalunya i Platges de Mont·
gat, SL i amb el patrocini de diferents negocis del poble
com: Bar Verge del Carme, Bar-Restaurat Emporium,
Xiringuito de la Paquita, Xiringuito l’Espigó, Xiringuito

Per tal de millorar la seguretat ciutadana
i la qualitat de vida a Montgat, i tot
tenint en compte l’afluència de
visitants a l’estiu, la regidoria de
Mobilitat, Seguretat i Prevenció, a

Amb samarreta verda, voluntariat de Montgat amb alguns participants,
i Francesc Garcia, Alcalde de Montgat (quart per l’esquerra de la
imatge), Rosa Funtané, 1a tinent d’Alcalde (esquerrra), i Marc Guaita,
regidor d’Esports (dreta). FOTO: Jordi Abad

Original Luna de Luxe, Xiringuito Mystic, Restaurant el
Mirall, Restaurant Can Faba, Bar-Cafeteria la Perla, Ta·
lleres Pérez, Bar La Placeta, Condis Turó, Condis Bateri·
es, Condis del carrer Marina, Bar-estació Montgat Nord,
Floristeria Mainada, Veterinari Emili Ferrer, Construcci·
ons Sabater, La Caixa, Catalunya Caixa, Parxet, Grupo M.
Automoción i Immobiliària Niu.cat.
Amb aquest esdeveniment el municipi recupera l’es·
perit del vòlei platja i revifa la il•lusió per aquest esport
de tots aquells que en el seu moment van practicar-lo a la
platja de Montgat.

ALCALDIA I CULTURA

Montgat celebra la Diada Nacional de Catalunya amb la
tradicional ofrena floral al Monument 11 de setembre

El proper 11 de setembre a les
12h es durà a terme l’ofrena de
flors al Monument 11 de setembre
INFORMATIU MUNICIPAL
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Ms mesures per la seguretat
ciutadana i la millora de la mobilitat

amb motiu de la
Diada Nacional
de Catalunya. Les
entitats que hi
vulguin participar
poden contactar
amb l’Ajuntament
fins al divendres,
9 de setembre, a
través del telèfon d’Alcaldia 93
469 06 48 (Maria Martínez), amb
la finalitat de poder organitzar el

protocol de l’acte institucional
La fira de la Diada
Tanmateix, des de les 10 i fins
les 15h, a la zona del Passeig
Marítim que queda a tocar del
monument, també podreu gaudir
de la fira artesana organitzada
per la regidoria de Cultura. Com
cada any, aquesta comptarà amb
parades d’alimentació, bijureria i
diversos productes artesans.

través de la policia local, ha establert
el seguit de mesures que aquí es
destaquen. Aquestes desenvolupen
el model de policia de proximitat al
voltant de 4 objectius globals.

Per millorar la seguretat ciutadana:
Increment dels recorreguts a peu de la policia, sobretot a les zones
de més concentració urbana, com Les Mallorquines o el Turó del Mar.
Control específic de joves a places públiques, com la d’Alcanar, on
s’havia detectat un increment de les molèsties veïnals. S’ha aconseguit
desplaçar la concentració a zones on no es genera molèstia.
Vigilància nocturna als parcs públics.
Increment dels serveis de seguretat a la platja. S’han reajustat horaris
per augmentar els serveis policials i apropar la vigilància a la sorra.
Per millorar la seguretat viària
Increment dels controls d’alcoholèmia.
Canvi del sistema de control de bicicletes al Passeig Marítim per ferlo més efectiu. Els controls abans eren a hores determinades a entrada
sortida, i ara són aleatoris, per tal que no es pugui controlar la franja
horària del dispositiu policial.
Per millorar la mobilitat
Augment del control d’estaciona·
ment de vehicles, sobretot a zones re·
servades per a vehicles amb distintiu.
Per millorar la qualitat de vida
Des de l’11 de juliol i durant tot el mes d’agost, coincidint amb la
campanya de control de sorolls de vehicles del Servei Català de Trànsit,
a Montgat s’han establert 15 punts estratègics on s’han fet controls
acústics als vehicles, alternant torns de matí, tarda i nit.
Algunes xifres

Denúncies per alcoholèmia

Retirades de vehicles
Denúncies a vehicles sense distintiu

De l’11-6-2010 De l’11-6-2011
a 18-7-2010
a 18-7-2011
2
13
De l’11-6-2010 De l’11-6-2011
a 20-7-2010
a 20-7-2011
15
97
280
420

SALUT

El CAP canvia
d'horaris aquest mes
A partir de l’1 de setembre, el
Centre d’Atenció Primària (CAP)
de Montgat-Tiana canviarà el seu
horari d’atenció que passarà a
ser:
De dilluns a divendres: 8 a 20h
Dissabtes: 9 a 17h
Les urgències, fora d’aquest
horari, seran ateses per un
equip
d’atenció
telefònica
professionalitzada (061), que
avaluarà cada cas i farà la selecció
i priorització del servei a domicili
del metge o bé el desplaçament de
l’ambulància medicalitzada. Aquest
canvi es deu a la reformulació
del model dels centres d’atenció
primària que s’ha dut a terme des
de la Generalitat a tot Catalunya.
L’Ajuntament de Montgat ha
demanat de manera explícita i
amb compromís d’assistència el
correcte funcionament del 061,
per tal d’eliminar les incidències
detectades fins al moment, i
assegurar una bona cobertura de
les urgències als veïns i les veïnes
del municipi a través del 061.
Col·laboració ciutadana pel seguiment
Amb l’objectiu de tenir unes dades
més acurades i fer un seguiment
exhaustiu de la prestació del 061,
l’Ajuntament i la regidoria de
Salut Pública preguen que les
persones que facin ús del servei
al 061 comuniquin com han
estat atesos via telèfon, a través
del 93 469 08 08 (M. Àngels) o
bé per escrit, ja sigui entrant-lo
per registre o a través de l’adreça
electrònica estebanga@diba.cat.
INFORMATIU MUNICIPAL
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d’agenda

Breus
JOVENTUT

Agenda d’activitats - setembre 2011

01 dijous

>A través de facebook o correu electrònic

L'Espai Jove obre l'Aula d'Estudi
aquests mes de setembre
Durant la primera quinzena d’aquest mes de
setembre (fins al divendres 16), l’Espai Jove ofereix
el servei d’Aula d’Estudi, amb connexió wi-fi i
accés a l’aula d’informàtica. Amb l’objectiu d’oferir
un espai adient a tots aquells i totes aquelles que
necessitin preparar-se els exàmens, l’Aula d’Estudi
de l’Espai Jove romandrà oberta en els següents
horaris:
De dilluns a divendres

de 9 a 14h

De dilluns a divendres

de 16:30 a 21h
de 17 a 21h

Dissabtes

Concurs de la Viatgeteca

Presentació de fotografies gaudint de la lectura durant les
vacances fins al 16 de setembre. Premis per sorteig: 3 lots
de llibres i CD’s.
Organitza: Biblioteca Tirant lo Blanc i Regidoria de Cultura

>A partir de les 9h a l’Espai Jove

Aula d’Estudi

Fins al 16 de setembre. Horaris de dilluns a divendres: de
9 a 14h, i de 16:30 a 21.
Organitza: Regidoria de Joventut

>A partir de les 16h a l’Av. Jordana amb Vilares

Deixalleria Mòbil

Tots els dijous de setembre a la tarda,
a l’Estació de Montgat Nord a les 17h,
avinguda Turó amb Buenos Aires a les 18h i
avinguda Mediterrània a les 19h i fins a les 20h.
Organitza: Regidoria de Sostenibilitat

06 dimarts

>De 18 a 20h a l’Espai Jove

CULTURA

La biblioteca organitza un
concurs de fotografies d'estiu
Llegeixes durant l’estiu? La biblioteca Tirant lo Blanc
proposa que enviïs una fotografia gaudint de la
lectura durant les vacances per participar al Concurs
de la Viatgeteca. Hi haurà tres persones guanyadores,
triades per sorteig, que rebran com a premi un lot de
llibres i CD’s.
Les fotos s’han de fer arribar a l’organització
en format digital i el termini d’entrega és fins al
divendres 16 de setembre. Podeu enviar les vostres
fotografies a través de:
Correu electrònic
b.montgat@diba.cat,
Pàgina de facebook de la Biblioteca Tirant lo Blanc
http://www.facebook.com/biblioteca.tirantloblanc

Taller: Danses
de Bolywood

Activitat gratuïta.
Cal inscripció prèvia
a l’Espai Jove (93 469 16 85).
Dins del Tastet de danses de l’Estiu Jove.
Organitza: Regidoria de Joventut

07 dimecres

>De 18 a 20h a l’Espai Jove

Taller: Dansa del ventre

Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia al mateix Espai
Jove (93 469 16 85).
Dins del Tastet de danses de l’Estiu Jove.
Organitza: Regidoria de Joventut

08 dijous

>De 18 a 20h a l’Espai Jove

Taller: Flamenc

Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia al mateix Espai
Jove (93 469 16 85).
Dins del Tastet de danses de l’Estiu Jove.
Organitza: Regidoria de Joventut

11 diumenge

>De 10 a 15h al Passeig Marítim

Fira d’artesania

Dins dels actes
de la Diada Nacional
de Catalunya
Organitza: Regidoria de Cultura

>A les 12h al Monument 11 de setembre

Acte institucional i ofrena floral de
la Diada Nacional de Catalunya
Organitza: Ajuntament de Montgat

17 dissabte

>A partir de les 10h a la plaça Les Mallorquines

Mercat ecològic i artesanal
Organitza: Regidoria de Promoció econòmica

>A partir de les 10h a l’Av. Jordana amb St. Jaume

Deixalleria Mòbil

També a plaça de la Mare a les 11h;
avinguda Turó amb Buenos Aires a les 12h
i plaça Les Mallorquines a les 13h i fins les 14h.
Organitza: Regidoria de Sostenibilitat

>A partir de les 20h al parc del Vaixell

Festa comiat de l’estiu

Amb sopar.
Preu per a socis de l’AV Pla de Montgat: 1€.
Preu per a no socis: 8€.
Organitza: AV Pla de Montgat

25 diumenge
>A partir de les
10:30h al parc de
la riera d’en Font

XXIV Aplec de
la sardana

També a la tarda, a partir de les 17h.
Amb les cobles La flama de Farners, Marinada i Ciutat
de Cornellà.
Dinar popular al mateix parc. Preu: 13€ (inclou
macarrons, pollastre amb patates, gelat i begudes).
Per reserves i més informació,: 635 40 07 38 (Alfred
Matamala) i 327 98 67 54 (Miquel Baterno).
Organitza: Agrupació Sardanista de Montgat

26 dilluns

>A partir de les 17h al casal Joan Maragall

Exposició: Consum, com som?

Fins al 5 d’octubre.
Activitat dins de la I Setmana de la Gent Gran
Organitza: Regidoria de Benestar Social i Família

>A les 17:30h al casal Joan Maragall

Xerrada: Hàbits saludables

Activitat dins de la I Setmana de la Gent Gran
Organitza: Regidoria de Benestar Social i Família

28 dimecres

>A partir de les 17h al casal Joan Maragall

Xerrada: Seguretat dels aliments
a la llar
Activitat dins de la I Setmana de la Gent Gran
Organitza: Regidoria de Benestar Social i Família

30 divendres

>A partir de les 18.30h al casal Joan Maragall

Cinema: “La vida empieza hoy”

Activitat dins de la I Setmana de la Gent Gran
Organitza: Regidoria de Benestar Social i Família

agenda

agenda

ENSENYAMENT

Arriben els perodes de matriculaci per al
centre de formaci d'adults Tim

Les inscripcions per l’etapa instrumental i el Graduat d’Educació
Secundària (GES) són fins al 8 de setembre al mateix centre, tots els
matins de 10 a 14h, i les tardes del 17 i el 18, de 16 a 20:30h. Tanmateix, a
més dels cursos de català, el centre Timó ofereix dos cursos d’informàtica
de 20 hores i dos de 8 hores amb els horaris que aquí es detallen.
Informàtica. Horaris de matí: dilluns i dimecres, d’11 a 13h
Nivell 2 d’informàtica Organització de viatges Creació d’un àlbum
per Internet
digital
del 19 de setembre al
del 2 al 14 de
del 16 al 28 de
24 d’octubre
novembre
novembre
Informàtica. Horaris de tarda: dimecres i divendres, de 16 a 18h
Nivell 1 d’informàtica
Nivell 2 d’informàtica
del 21 de setembre al 26 d’octubre del 28 d’octubre al 30 de novembre
Altres formacions pel curs 2011-12. Grups i horaris
Etapa instrumental
Graduat d’Educació Secundària
Neolectors: de dilluns a dijous, de
Grup de matí: dimarts, dijous i
15 a 16:30h
divendres, d’11 a 13h
Certificat: de dilluns a dijous, de 16 Grup de tarda: de dilluns a dijous,
a 17:45h
de 18 a 20h

Catal amb el CNL
Els cursos de català són impartits pel
Consorci de Normalització Lingüística
(CNL), el qual estableix el pagament
d’una matrícula. Tot i així, hi ha
reduccions del 50% i 70% en funció
de la situació econòmica i familiar de
l’alumnat (família nombrosa, jubilats,
persones en situació d’atur, etc).
Cursos i horaris
Nivell intermedi (B): dimarts i
dijous, de 19 a 21h.
Nivell de suficiència (C):
dilluns i dimecres, de 19 a 21h.
Inscripcions
Prova de col·locació: 14 de
setembre a les 18h.
Inscripcions antics alumnes:
14 de setembre de 18 a 20h
Inscripcions de nous alumnes:
19 i 20 de setembre, de 18 a 20h.

CULTURA

S'obren les inscripcions als cursos del
centre cvic Les Mallorquines
Amb Anglès per moure’t i Ceràmica com a novetats, el proper mes d’octubre s’inciaran les classes dels cursos
que es desenvoluparan al centre cívic Les Mallorquines al 2011-12. És per això que durant tot el mes de
setembre us hi podeu inscriure al mateix centre cívic, de dilluns a divendres, de 9 a 21h. Tanmateix, podeu
ampliar la informació que aquí s’ofereix a través dels fulletons editats per la regidoria de Cultura o bé adreçarvos al 93 469 07 37, a l’adreça electrònica culturamontgat@diba.cat, o podeu consultar www.montgat.cat.
Cursos del centre cívic Les Mallorquines
Informàtica
Música
Office i Multimèdia
Piano
Iniciació a l’ofimàtica
Cant
Fotografia digital (Photoshop)
Guitarra
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Altres
Anglès per moure’t
Ceràmica
Ioga
Batuka

BENESTAR SOCIAL

Montgat celebra la I Setmana de la Gent Gran

Arran del Dia Internacional de la Gent Gran, que és dissabte 1 d’octubre, durant els darrers dies de setembre
es durà a terme a Montgat la primera Setmana de la Gent Gran. Amb activitats obertes a tothom, el conjunt
de xerrades estan organitzades per la regidoria de Benestar Social i Família, en col·laboració amb les regidories
de Consum, Esports i Salut, i l’Assemblea local de Creu Roja Montgat-Tiana.
Totes les activitats es faran al Casal de gent gran Joan Maragalll

Programa d’activitats

26 de setembre
>Fins al 5 d’octubre

Exposició:
Consum, com som?
>A les 17h

Inauguració i xerrada:
Hàbits saludables

Inauguració a càrrec de Francesc
Garcia, Alcalde de Montgat, i Fina
Verdera, regidora de Benestar Social

28 de setembre
>A les 17h

Xerrada:
Seguretat dels
aliments a la llar
30 de setembre
>A les 18:30h

Cinema:
“La vida empieza hoy”

1 d’octubre
>A les 10h

Celebració del Dia
Internacional de la
Gent gran

amb passejada pels voltants de
Montgat i esmorzar.
Per a aquesta activitat cal inscriure’s
al Casal Joan Maragall o a la regidoria
de Benestar Social

ESPORTS

Apunta't a les activitats del poliesportiu

Ja us podeu inscriure a les activitats dirigides que oferta el
poliesportiu municipal durant tot el curs 2011-12. Els preus
públics per adults són de 25,35€/mes per a residents, i
28,55€ per a no residents. Les activitats per a gent gran
costen 7,90€/mes per a residents i 10,60€ per a no residents.

Tanmateix, el poliesportiu ofereix gimnàstica rítmica
per a nenes, que s’hi poden apuntar per fer 2 hores
setmanals (preu: 15,40€/mes per a residents, i 18,20€
per a no residents), i 4 hores setmanals (preu: 30,80€/
mes per a residents, i 34,10€ per a no residents).

Activitats dirigides
09:30 - 10:30
10:30 - 11:30

Dilluns
Tonificació
Gimnàstica
Edat d’Or

15:30 - 16:00
16:00 - 16:30
16:30 - 17:00
17:00 - 17:30

Tonificació

19:30 - 20:30

Step

Dimarts
Step
Gimnàstica
Edat d’Or

Dimecres
Pilates
Gimnàstica
Edat d’Or

Dijous
Tonificació
Gimnàstica
Edat d’Or

TBC

Pilates

Tonificació

Pilates
Body mind

Tono Step

Pilates
Body mind

TBC

Aeròbic

Tonificació

Divendres
TBC
Gimnàstica
Edat d’Or

TBC

Inscripcions al poliesportiu municipal, de dilluns a divendres, de 9 a 14h. Telèfon: 93 469 02 96
INFORMATIU MUNICIPAL

9

política local

política local

GRUPS MUNICIPALS

GRUPS MUNICIPALS

Inici poc transparent del nou govern
El passat ple del mes de juliol el nou govern
de CiU i ERC presentava la proposta sobre les retribucions
dels seus membres per a la seva aprovació. La proposta,
gens transparent i poc específica, donava a entendre que els
regidors i l’alcalde percebrien un sou més o menys semblant
al de l’anterior legislatura però per treballar tan sols la meitat
de la jornada. Davant aquesta situació, el grup Socialista ens
vàrem posicionar totalment en contra, donat que, a priori,
es tractava d’un augment dels sous de manera encoberta.

Encara més curiós va ser veure com l’equip de govern
rectificava sobre la marxa, durant el propi transcurs del ple,
la dedicació proposada inicialment, augmentant-la al 80%
de la jornada laboral.
Malgrat la insòlita rectificació de l’equip de govern,
alguns dels sous, com el de la 1ª tinent d’alcalde i dels
regidors delegats, presenten un augment molt discutible.
Això sí, l’Alcalde cobrarà menys: ¡136 € menys l’any! Per
més informació, podeu consultar montgat.socialistes.cat.

Un nyap en les retribucions a l'equip de govern
Al Ple Municipal del 21 de juliol, el
govern de CiU i ERC va presentar una proposta de
retribucions pels regidors de l’equip de govern, que
suposa que la majoria cobrin més. Si bé la quantitat
total pressupostada no es modifica, com que hi ha una
regidora jubilada amb una pensió pública incompatible
amb un sou municipal, i a més se suprimeix l’assignació
als càrrecs de confiança, hi ha un sobrant aproximat de
20.000 €/any què podrien ser destinats a altres finalitats

desateses. Lluny d’això, la resta de regidors de CiU i
ERC es reparteixen aquesta quantitat. Però a més ho
volien fer amb una “dedicació mínima del 50%”, és a
dir, una pujada encoberta del 50%. Gràcies a l’oposició
ferma dels grups d’esquerres, la dedicació es va fixar en
el 80%. Recordem com CiU va criticar amb vehemència
l’any 2007 les retribucions fixades a l’anterior mandat,
qualificant-les de “divines”. Visiteu www.facebook.
com/icvmontgat i www.iniciativa.cat/montgat.

El Partit Republic d'Esquerra - Izquierda Republicana en Montgat
El PRE quiere agradecer a tod@s los
Montgatinos el apoyo recibido en las elecciones de Mayo.
Nuestro grupo tiene el compromiso de aportar un aire
fresco, republicano de izquierdas a la vida política de Montgat,
aportando iniciativas y apoyando aquellas que bajo nuestro
criterio mejoren Montgat, independientemente de quien las
presente. En este corto espacio de tiempo se han sucedido
tres plenos, dos ordinarios y uno extraordinario que han
dado lugar a un nuevo cartapacio municipal, con su equipo

de gobierno, sus juntas, sus informativas, la foto de grupo de
rigor y el contacto con la realidad más candente. Aunque para
nosotros el punto más caliente se dio en el último pleno donde
se subió las retribuciones de los regidores y donde nosotros
fuimos contundentes por lo inapropiado, ya que en tiempos
de crisis y de recortes, donde las familias subsisten en muchos
casos con apenas 600 euros los regidores lo suban ni uno solo.
Nuestro
email
de
contacto:
oficina.
premontgat@gmail.com

Dates i horaris del Ple Municipal

Informaci poltica

Les sessions ordinàries del ple municipal de l’Ajuntament de Montgat pel que resta de 2011 se celebraran al Saló de
Plens del consistori, sempre a partir de les 20h, durant el darrer dijous de cada mes, excepte al desembre, quan amb
motiu de les vacances de Nadal s’avança el dia del ple. Per tant, els plens seran:
Dijous, 29 de setembre
Dijous, 27 d’octubre
INFORMATIU MUNICIPAL
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Dijous, 24 de novembre
Dijous, 22 de desembre

Aprovats per unanimitat els sous del nou equip de govern
En el ple extraordinari del passat 21 de juliol
es van aprovar, entre d’altres punts, els sous del nou equip
de govern. Es va presentar la mateixa bossa retributiva de
l’última legislatura amb una distribució diferent, feta en
funció de quatre graons retributius. El punt es va aprovar
per unanimitat al modificar, en el mateix ple, el punt de la
dedicació mínima, tema que l’equip de govern no va tenir
cap recança en reflectir, doncs els sous ja s’havien calculat
sobre el 80% de dedicació que demanava la oposició.

En el ple va regnar el desconcert i la tensió, provocats
sobretot per les intervencions del PSC que, sota una
estratègia premeditada per buscar un titular llaminer com
“pujada encoberta de sous”, va quedar en evidència al
votar a favor de quelcom que era obvi: la congelació de
salaris del nou equip de govern. Esperem que la oposició
compleixi amb el que van proclamar en la constitució
de l’Ajuntament i ajudin, de veritat i sense fer perdre el
temps, a tirar endavant el municipi.

Esquerra manifesta la voluntat de treballar amb i per al poble
ERC ha signat un pacte de govern amb
CiU, la força més votada. Estem al govern per afavorir la
governabilitat, per a que l’equip que governa tingui una
cohesió programàtica i una majoria relativa que permeti
prendre decisions. És l’opció més estable per al govern
municipal, fet que afavorirà una millor gestió dels problemes
del poble. Un dels objectius d’ERC és impulsar una manera
de treballar transversal, amb un govern cohesionat que
treballi pels interessos del poble, no partidistes. S’ha negociat

Repassem el

acords programàtics necessaris en la crisi actual. Hem pactat
els compromisos bàsics adquirits amb els i les nostres votants
i els montgatins/es en especial en les polítiques d’educació,
afers socials i promoció econòmica i ocupacional, que són
els eixos d’ERC. Gestionem les regidories d’Educació,
Cultura, Consum, Promoció Econòmica i Joventut amb
Rosa Funtané i Jordi Chimisanas. A través d’aquestes
regidories, ERC manifesta la voluntat de treballar amb i per
al poble de manera constant i transparent.

Ple Municipal

En la sessió ordinària del ple celebrat el 29 de juliol de 2011 es van tractar, entre d’altres, els següents temes:
Agent d’Ocupació i Desenvolupament
local. Es ratifica per unanimitat la Re·
solució de l’Alcaldia del 7 de juliol de
2011, relativa a aprovar el contingut
del projecte d’AODL per 29.200,21€,
i aprovar la sol·licitud d’una subven·
ció per a la contractació d’un Agent
d’Ocupació i Desenvolupament Lo·
cal per 23.360,17€. Una de les línies de
treball del Pla de treball d’AODL és
actualitzar el Pla Director de l’Ajunta·
ment de Montgat i ser el referent mu·
nicipal per actualitzar el Pla Estratègic
Municipal (PEM). També avaluarà la
implementació de projectes d’innova·
ció municipal, les campanyes de “city

marketing” i projectes de turisme, i
treballarà la dinamització del comerç.
Foment del Desenvolupament Local.
Es ratifica per unanimitat la Reso·
lució de l’Alcaldia del 7 de juliol de
2011, relativa a aprovar el contingut
del projecte de Foment del Desen·
volupament Local (FDL) de revisió
del Pla Estratègic Municipal (PEM)
2011-2015 per 17.171,77€, i s’apro·
va la sol·licitud d’una subvenció per
12.020,24€. El projecte de desenvo·
lupament econòmic de Montgat i la
subvenció de FDL responen a l’ob·
jectiu que es planteja el municipi d’ac·
tualitzar el PEM, que s’havia realitzat

del 2007 al 2011, i ara cal revisar fins
al 2015. Amb aquesta subvenció es
permet treballar amb una metodolo·
gia de planificació estratègica que ha
estat la guia política del municipi.
Festes locals . S’aproven per unanimi·
tat les festes locals a Montgat pel 2012,
que seran el 23 d’abril i 28 de maig.
Assignacions econòmiques a grups
municipals. S’aprova per unanimitat
la dedicació horària d’un 80% de
l’equip de govern, i respecte de les
assignacions econòmiques als grups
municipals i quantitats per assistèn·
cies a òrgans col·legiats, es deixen
com al 2011.
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L’entrevista
Sílvia Domínguez: “El bàsquet és la meva vida”
8Nascuda a Montgat al 1987, Sílvia Domínguez és jugadora
professional de bàsquet des dels 17 anys. Juga com a base,
i ha estat convocada més de 60 vegades amb la selecció
espanyola. També ha jugat amb l’Estudiantes de Madrid, el
Perfumerias Avenida de Salamanca, amb qui enguany ha
guanyat l’Eurolliga, i iniciarà la propera temporada amb el Ros
Casares de València.
De la cistella de casa a campiona
Què és el bàsquet per a tu?
El bàsquet és la meva vida, la meva forma de vida. Com a persona, m’ha
ajudat a madurar abans, perquè vius l’esperit de sacrifici molt abans que
la gent de la teva edat. Esperit de sacrifici en el sentit de trobar temps i
evolucionar en tot: estudis, nivell esportiu... Les recompenses poden trigar
a arribar, però és un moment incomparable quan guanyes un Campionat
d’Europa o et convoquen per la selecció; és un premi al treball d’anys.
Com vas viure el teu salt al món professional?
No esperava fer aquest pas als 17 anys. Va ser difícil, perquè deixes a
Montgat família, amics i rutina d’escola, però la il·lusió t’empeny dia a dia.
Vaig anar a viure sola a Madrid, i quan els meus pares m’hi van acompanyar
i se’n van tornar, tenien la por de si estaràs bé o no. Suposo que va ser més
dur per ells. Amb els anys, tots veiem que és el millor que em podria haver
passat. Sempre m’he sentit molt recolzada pels meus pares i mon germà.
I als 19 anys, canvies Madrid per Salamanca...
Jugar al Perfumerias Avenida era un repte: podia participar a l’Eurolliga
i seguir formant-me com a jugadora. Ells havien guanyat Lliga i Copa de la
Reina, i hi va haver-hi una reestructuració. En els 5 anys que hi he estat, 3
com a capitana, he viscut un procés de creixement de l’equip. Hem arribat
a moltes finals, però perdent-les. Aquest darrer any hem fet un triplet, i
volia marxar guanyant alguna competició. Viure a una ciutat com Salamanca,
on l’equip femení de bàsquet és més reconegut que el masculí de futbol, a
segona, on hi ha 3.000 aficionats i et reconeixen pel carrer, ha estat tota una
experiència. I sents que també treballes per aquesta afició.
Però marxes al Ros Casares de València...
Salamanca és l’equip que m’ha vist créixer. Però ara hi haurà una altra
reestructuració, i passaran anys per poder arribar a les millors competicions.
I per la meva evolució com a jugadora, vull seguir-hi i el Ros Casares
m’ofereix aquesta oportunitat. És l’equip més professional d’Espanya, i el
seu objectiu és guanyar, sobretot l’Eurolliga. Tindré més competència a la
meva posició, perquè hi ha una jugadora húngara i la base de la selecció
espanyola, però precisament per això, vull consolidar-me en un equip així.
I després del bàsquet professional?
Estudio psicologia, i m’agradaria encaminar-me a la psicologia esportiva,
perquè el nivell mental marca la diferència en un esportista.
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“Anava a veure mon germà gran quan
ell jugava a bàsquet amb el Montgat, i
amb 3 anys ja saltava a la pista –explica
la Sílvia–, però fins als 6 no podia fer
classes, així que ell m’ensenyava a
jugar a la cistella de casa”. Als 5 anys
va entrar a un centre d’alt rendiment
de gimnàstica esportiva, “però era
massa i vaig dir als meus pares que no
m’agradava”. Així, la Sílvia va triar el
bàsquet i als 6 anys començava amb
l’equip del Centre d’Estudis Mireia de
Montgat. “Veien que m’avorria perquè
ja sabia fer coses, i l’any següent vaig
començar al Sant Josep de Badalona,
amb un equip de nens”.
Amb 12 anys la Sílvia va començar a
guanyar campionats d’Espanya, tant de
clubs com de seleccions autonòmiques.
Però recorda amb especial il·lusió el
Campionat d’Espanya junior de clubs
(2003), “perquè jo era 2 anys més petita”.
Tot i això va ser reconeguda com a
millor jugadora del campionat i millor
passadora. Un any després iniciava
la seva aventura professional amb
l’Estudiantes, i al 2006 va debutar amb
la selecció absoluta de bàsquet femení
al Mundial de Brasil, el mateix any
que va fitxar pel Perfumerias Avenida.
Amb l’equip de Salamanca ha jugat
moltes finals, ha arribat a ser capitana,
i s’acomiada enguany, després d’haver
guanyat amb ells la Supercopa 2010, i la
Lliga femenina i l’Eurolliga 2010-11.

