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Acaba la Casa d’Oficis de
Jardineria Sostenible i
Ecològica de Montgat
www.montgat.cat
TEMA DEL MES

Solucions a
l'endarreriment del
tancament de comptes
municipals

VIA PÚBLICA

Es detecten incompliments
de l'Ordenana de
Convivncia Ciutadana i
s de la Via Pblica

Tema del mes

breus
CULTURA

Vols apuntar-te als
cursos del centre cvic?

Els gegants de Montgat convidats a la Trobada
Gegantera de Molins de Rei

Aquest mes d’octubre s’inicien els
cursos i tallers del centre cívic Les
Mallorquines, però encara sou a
temps d’apuntar-vos als següents:
Anglès per moure’t
Dimarts i dijous de 18 a 19:30h
i de 19:30 a 21h, segons nivell
Iniciació a l’informàtica
Dissabtes de 10 a 12h
Batuka I
Dilluns de 19 a 19:45h i dijous
de19:30 a 20:15h
Ceràmica
Dimecres de 9:30h a 11:30h o
de 18:30h a 20:30h
Per a més informació d’horaris
i preus podeu adreçar-vos al
centre cívic, trucar al 93 469 07
37 o enviar un correu electrònic a
culturamontgat@diba.cat.

La Catalina i l’Emili, els gegants montgatins que representen la lluna i
el sol, han estat convidats a la Trobada Gegantera de Molins de Rei que
se celebra el diumenge 2 d’octubre. La festa comença a les 9 del matí,
amb la plantada de gegants a la plaça dels Països Catalans de l’esmentat
poble, i a les 11:45h sortiran en cercavila fins a la plaça de la Vila, on es
desenvoluparà el Ball a Quatre de Festa Major dels gegants.
ENTITATS

Dos membres del grup Brot de Poesia guardonats
a la XXVIII Mostra Literria del Maresme
Rosa Verdera, per l’obra Realitat o ficció, i Rafael Campillo, pel poema L’onze
de setembre, han estat guardonats respectivament amb el primer i segon premi
de poesia de la fase comarcal de la XXVIII Mostra Literària del Maresme.
Ambdós són membres del Brot de Poesia, grup cultural del casal de gent gran
Joan Maragall, del qual també han estat guardonats Josep Vivas i Maria M.R i
Bosch amb el primer i el quart premi del Certamen de Poesia celebrat en motiu
de les festes Cirera 2011 de Mataró.
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Espai Jove
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Casal de gent gran

934693587

casaljmaragall@diba.cat

Centre d’Atenció
Primària (CAP)

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

Escola Salvador
Espriu

934690715

Escola Marina

934694266

IES Thalassa

934693185

Escola d’adults Timó

934690172

Oficina d’Informació al
Consumidor (OMIC)

934694930

edumontgat@diba.cat

timo@diba.cat

La informació del poble i l’agenda d’activitats actualitzades al web municipal. Entra-hi:
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Fa ja uns dies que sentim a parlar dels efectes de l’endarreriment del tancament de comptes del 2010. Assistim
amb gran sorpresa al desplegament mediàtic que darrerament s’està fent al voltant d’aquest tema, i davant
d’aquests fets ens agradaria aclarir que l’endarreriment
dels comptes és un problema endèmic en el nostre ajuntament. Des de l’any 2006 mai s’han lliurat a temps, amb
un retard mitjà de 16 mesos, arribant a 24 mesos l’any
2006. L’estructura, organigrama, processos, fluxos de
comunicació i organització interna de l’ajuntament no
estan adaptats a les necessitats d’un ajuntament modern,
que encara que disposi dels recursos humans adequats
estan treballant en condicions operatives molt pobres.
Resulta incomprensible com aquest problema fàcilment
detectable no ha estat solucionat en els darrers anys.
Això ens ha condicionat el tancament del 2010 i ens
condicionarà el tancament del 2011 ja que a dia d’avui
els esforços estan centrats en tancar el darrer any, i l’any
vigent és una segona prioritat. Dit d’altra manera, si no
fem res tindrem el mateix problema l’any que ve.
El Problema
Aquest any és el primer any que entra en vigor la llei
d’economia sostenible 2/2011 del 4 de Març, que ens

Equipaments i serveis municipals
Ajuntament

Solucions per a l'endarreriment del
tancament de comptes municipals
obliga a tancar abans del 31 de març amb l’amenaça
de la retenció en la participació dels tributs de l’estat.
Això ens posa una pressió afegida que abans no existia. Des del consistori hem iniciat dues línies d’acció
que aporten solucions a aquest problema:
Solucions a curt termini
Amb el problema sobre la taula hem prioritzat les tasques dels dos grans departaments afectats, àrea econòmica i recursos humans, establint un calendari de
tancament mes per mes. Hem aconseguit escurçar els
terminis inicialment previstos de Desembre a Octubre,
encara que la data final pot variar en funció dels ajustos
tècnics i l’aprovació en el Ple que toqui.
Solucions a llarg termini
Treballem per integrar els dos sistemes informàtics que a
dia d’avui no estan comunicats entre si (el de nòmines i el
de comptabilitat), així se’ns estalviaria pràcticament la totalitat del treball manual que avui en dia es fa, i se’ns alliberarien tots els recursos disponibles per tancar l’any vinent
a temps, sabent que partim d’una base endarrerida ja que
cap mes de l’any 2011 ha estat comptabilitzat en matèria de
nòmines, que és la part més feixuga del tancament.

editorial d’alcaldia
Francesc
Garcia

Benvolguts, durant aquest més
d’octubre continuarem treballant amb il·lusió per tirar
endavant les responsabilitats de govern que ens heu confiat.
Una de les tasques que hem iniciat, des de la regidoria d’Hisenda, és
l’estudi de les Ordenances Fiscals pel
2012 i l’anàlisi de la situació financera
del municipi amb la voluntat d´avaluar
i prioritzar la despesa de l’ajuntament.
Tanmateix, i durant l’estiu, la regi-

doria d’Educació ha treballat intensament per coordinar les tasques de
manteniment de les escoles, treballs
que han fet possible que l’alumnat
de Montgat hagi iniciat el curs amb
total normalitat. Paral·lelament s’ha
fet realitat l’inici del programa formatiu PQPI-PTT Baix Maresme a
Montgat, que facilitarà una millora
educativa i professional a 30 joves en
les àrees d’hostaleria i comerç.
A la via pública hem vist desaparèixer les edificacions que s’aguantaven en estat de ruïna als terrenys
de l’antic Quijote i hem recuperat
el doble sentit de la riera Sant Jordi

per fer m´rs fàcil l’accés a l’avinguda de la Unió, petits canvis que milloren poc a poc la nostra vila.
Tenim per endavant un mes
d’octubre ple d’activitats que donen vida al nostre poble, culturals,
esportives, educatives i lúdiques, activitats que trobareu dins d’aquest
full. Desitjo que siguin del vostre
grat i que les gaudiu en companyia
de la vostra família, amics i veïns.
No vull desaprofitar l’ocasió per
animar-vos a donar sang en la col·
lecta extraordinària del 15 d’octubre, una cita solidària ineludible de
la que teniu informació a l’agenda.
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informació municipal
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PROMOCIÓ ECONÒMICA

SOSTENIBILITAT

Aquest mes acaba la Casa d'Oficis de Jardineria
Ecolgica i Sostenible de Montgat
El proper 13 d’octubre,
10 joves de Montgat i
Tiana finalitzaran la Casa
d’Oficis de Jardineria
Ecològica i Sostenible, que
ha tingut una durada d’un
any. El projecte ha estat
adreçat a joves d’entre
16 i 25 anys, i a més de
permetre aprendre un
ofici, ha possibilitat rebre
formació a través del centre de
formació d’adults Timó a aquells
que no havien finalitzat l’ESO, per
tal que obtinguin el Graduat en
Educació Secundària (GES).
La Casa d’Oficis de Jardineria
Ecològica i Sostenible s’ha

dividit en sis mesos de formació
becada i sis mesos de pràctica,
amb contracte laboral, la qual
es va iniciar el passat 14 d’abril.
Durant aquest període, i fins a la
finalització del mateix a mitjans
d’aquest mes, els 10 joves de la casa

d’oficis han desenvolupat a
Montgat i Tiana feines de
desbrossament, retallada
de tanques vegetals, i
manteniment i construcció
de jardins.
El projecte de la
Casa d’Oficis, impulsat
des de la regidoria de
Promoció
Econòmica,
ha estat subvencionat pel
Departament de Treball i Ocupació
de la Generalitat de Catalunya i el
Fons Europeu. Tan mateix ha estat
un projecte interdepartamental
on han intervingut àrees com
Serveis Socials, Via Pública o
Ensenyament.

BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA

El Servei d'Atenci Jurdica per a
Dones fa 11 anys a Montgat

Qu i a qui atn el Servei d'Orientaci
Jurdica de serveis socials?

El Servei d’Orientació
Jurídica per a Dones
(PADI), depenent de la
regidoria de Benestar
Social i Família, és a
disposició de totes les
dones montgatines des de
l’any 2000. Especialment
adreçat a aquelles que
pateixen
problemes
familiars o amb la parella,
ja siguin de caràcter jurídic o perquè són víctimes de
violència de gènere, el PADI atén les seves usuàries al
centre cívic Les Mallorquines, el tercer dimecres de
cada mes a la tarda. Per rebre l’atenció del PADI cal
adreçar-se, però, als serveis socials de Montgat, al 93
469 08 08, des d’on es programen les visites de les
dones interessades.

El Servei d’Orientació Jurídica (SOJ) està adreçat a
usuaris i usuàries de serveis socials de Montgat per
atendre problemes de família, de caire civil en general,
i especialment respecte a problemes amb lloguers,
hipoteques, propietats horitzontals, etc., tant en
l’aspecte penal com administratiu, quedant exclosos
casos laborals i d’immigració. EL SOJ atén els usuaris
de serveis socials amb l’esmentat problema el segon i
quart divendres de cada mes a la regidoria de Benestar
Social i Família de Montgat (Pare Claret 99, bx), i els
mateixos professionals del servei programen la visita
amb l’advocat.
El SOJ, prestat conjuntament amb el Col·legi
d’Advocats de Barcelona, fa un any i mig que funciona,
fruit del paquet de mesures d’Acompanyament als
serveis socials municipals establert per l’àrea de
Benestar Social de la Diputació de Barcelona amb
l’objectiu de contribuir a pal·liar els efectes de la crisi.
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Reciclem matria orgnica i envasos?
Durant la primera meitat del 2011,
un 51% de la brossa recollida procedia dels contenidors de recollida
selectiva, produint-se un descens
d’un 6% respecte al 2010, quan els
materials recollits van ser el 57%.
La recollida selectiva pot generar ingressos per al poble, ja que es
retornen diners del cost de la recollida de brossa per paper, vidre, envasos i orgànica per separat, però
no per les escombraries abocades
a la resta, que ara per ara suposen
més de la meitat dels materials que
aboquem a Montgat. El descens
en la recollida selectiva produït
darrerament implica que si bé al
2010 es va retornar a Montgat el
20% del cost de la recollida de residus, aquest any aquest retorn es
reduirà a un 15% si no augmentem
la recollida selectiva.

Recordem...
De la matèria orgànica se’n pot
obtenir adob per a les plantes, el
compost, dels envasos seleccionats
es poden tornar a elaborar diferents
plàstics, i del paper es fa nou paper.
Per tant, és molt convenient separar
i abocar selectivament els materials
on pertoca.
La matèria orgànica són les
restes del menjar (peles de fruita i
verdura, pa sec, infusions....), restes
vegetals petites (fulles i flor seques,
branques de menys de 50 cm...).
Els envasos són: ampolles i pots
de plàstic, brics, llaunes, safates de
porexpan, paper d’alumini, paper
plastificat, bosses de plàstic....
Resta són: bolquers, restes
d’escombrar, materials bruts
(tovallons i papers bruts), materials
barrejats (càpsules de cafè)...

Per la recollida de
mobles, truca!
93 112 00 26 és el telèfon que posa
a la vostra disposició al regidoria
de Sostebilitat quan s’han de
tirar a les escombraries mobles i
residus voluminosos per tal que es
pugui procedir a la seva recollida.
Abans de dipositar-los al
costat dels contenidors de
recollida selectiva més propers,
heu de trucar al 93 112 00 26,
des d’on demanaran adreça,
nom, telèfon i quins materials
es dipositaran, ja que es poden
recollir com a molt 5 de diferents.
En cas de deixar els mobles o
residus voluminosos al carrer
sense trucar, s’està cometent una
infracció sancionable.
Tanmateix, els mobles vells
es poden portar a la deixalleria de
la zona poliesportiva de Tiana, de
dilluns a dissabte (93 395 35 88).

VIA PÚBLICA



S’ha observat un increment de la brutícia al carrer
produïda per l’incivisme d’alguns ciutadans i ciutadanes
que no respecten el que estipula l’Ordenança de
Convivència Ciutadana i Ús de la Via Pública vigent
a Montgat. Entre d’altres, s’ha detectat un increment a
carrers, jardins, places i altres espais públics de papers,
restes d’envasos i embolcalls, restes de cigarretes,
excrements de gossos, bosses d’escombraries fora dels
contenidors, bosses de deixalles en papereres, restes
de poda, i altres deixalles que embruten l’espai públic i
malmeten la imatge del municipi.
L’ordenança estipula clarament que és prohibit
llençar brossa, runes, deixalles, papers i en general
qualsevol altre objecte que pertorbi la neteja, causi
molèsties als ciutadans o al trànsit de vehicles. Llençar

menjar a la via pública, escopir o fer necessitats
fisiològiques, llençar xiclets, entre d’altres actituds
incíviques, queda totalment prohibit a l’ordenança.
Tanmateix és una infracció dipositar a les papereres
de la via pública bosses d’escombraries o caixes de
dimensions superiors, líquids, puntes de cigars o altres
matèries enceses, i en general qualsevol acte que pugui
malmetre-les.
L’Ajuntament esmerça molts recursos econòmics i
humans per mantenir net l’espai públic, un espai que
és col·lectiu i comú. És per això que fem una crida a
la col·laboració de la ciutadania en el compliment del
que estipula l’Ordenança. Podeu consultar-la a http://
www.montgat.cat/index.php?md=documents&id=10
58&lg=catphp?md=documents&id=1058&lg=cat
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Agenda d’activitats - octubre 2011
Breus

d’agenda

CULTURA

Arriba la Castanyada a la sala
Pau Casals de Montgat
Amb la presentació de la coreografia “Quan ens
trobem”, a càrrec del grup de nois i noies de
l’Associació de Pares de Disminuïts de Montgat
i Tiana (ASPAMOTI), i un espectacle d’animació
ben mogut, el proper dissabte 29 d’octubre arriba la
Castanyada 2011 a la sala Pau Casals. La recaptació
d’aquesta festa adreçada a un públic familiar anirà
a parar a l’esmentada entitat, i l’entrada costarà
2€. Aquesta, a més de les dues actuacions, inclou
paperina de castanyes, pastes per als més menuts i
beguda (refresc per a nenes i nenes i vi dolç per a
adults).
L’espectacle d’animació ens aproparà als
verdaders orígens de la nostra castanyera a través
de contes i històries per a totes les edats. Per a això
hi serà present la castanyera i una castanya gegant
que faran moure a petits i grans amb música en
directe, danses col·lectives, confetti...
Organitzada per la regidoria de Cultura i
ASPAMOTI, l’entrada a la festa de la castanyada és
limitada a 300 persones. Per tal d’evitar el col·lapse
de cotxets infantils a la sala pau Casals, s’habilitarà
un espai a la sala del Rellotge per tal de deixar-los.

01 dissabte

>A les 10h des del casal Joan Maragall

Celebració del dia Internacional de
la Gent Gran
Amb passejada per Montgat.
Cloenda de la I Setmana de la Gent Gran de Montgat.
Organitza: Regidoria de Benestar Social i Família

>De 10 a 14h a la biblioteca Tirant lo Blanc

Exposició de fotografia submarina:
Indonèsia sota el mar

Fins el 28 d’octubre en horaris de biblioteca: de dilluns a
divendres, de 15:30 a 20:30h; dijous i dissabtes, de 10 a 14h.
Organitza: Biblioteca Tirant lo Blanc i Regidoria de Cultura

02 diumenge

>A partir de les 11:30h a la plaça Les Mallorquines i l’avinguda Mediterrània

11è Concurs de paelles

Inscripcions fins al 30 de setembre (places limitades).
Organitza: AV Les Mallorquines

03 dilluns

>A les 18h a la biblioteca Tirant lo Blanc

Espectacle infantil:
El submarí d’en Monturiol

a càrrec de Núria Clemares
Organitza: Biblioteca Tirant lo Blanc i Regidoria de Cultura

06 dijous

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

Deixalleria Mòbil

La tertlia literria en angls de
la biblioteca fa dos anys

Tots els dijous d’octubre 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

Des del 2009, el segon divendres de cada mes a les
19h, la biblioteca Tirant lo Blanc acull sessions de
tertúlia literària en anglès. La gran acceptació per
part dels assistents així com la creixent demanda
han fet que, any rere any, es continuï programant
aquesta activitat.
El nivell que es demana per a poder participarhi és mitjà-alt, en un grup molt actiu que comenta
una lectura que prèviament ha estat escollida per la
biblioteca i per una petita comissió dels tertulians.
La inscripció és gratuïta i només cal formalitzar-la a
la mateixa biblioteca.
Per a més informació, podeu trucar al 93 469 00
98 o enviar un correu a b.montgat.tb@diba.cat

>De 17 a 20h al local de l’AV Can Maurici

Taller d’artesania i manualitats

Tots els dijous d’octubre. Gratuït per a socis i sòcies
de l’entitat. Més informació al c/ Maurici, 46 en horari
d’activitat.
Organitza: Grup d’Art i Cultura de l’AV Can Maurici

>A les 18:30h a la sala Pau Casals

Conferència: Àsia, el continent
místic

a càrrec de Francisco Lozano
Organitza: Aula d’Extensió Universitària TIMÓ
Col·laboren: Regidories d’Ensenyament dels Ajuntaments
de Montgat i Tiana

07 divendres

>A les 19h a la biblioteca Tirant lo Blanc

Xerrada: Indonèsia sota el mar

a càrrec de Xavier Tejerina
Organitza: Biblioteca Tirant lo Blanc i Regidoria de Cultura

08 dissabte

>A les 22:30h a la sala Pau Casals

Concert Jove

amb els grups La Família Rustika (rumba) i Arceramas
(heavy). Entrada gratuïta. Hi haurà servei de bar
Organitza: Regidoria de Joventut

11 dimarts

>A les 19h a la biblioteca Tirant lo Blanc

Taller d’escriptura creativa

També dimarts 25 d’octubre. A càrrec de Cia. Cos.
Organitza: Biblioteca Tirant lo Blanc i Regidoria de Cultura

14 divendres

>A les 19h a la biblioteca Tirant lo Blanc

Tertúlia literària en anglès

sobre el llibre Tuesdays with Morries (Mitch Albom)
Organitza: Biblioteca Tirant lo Blanc i Regidoria de Cultura

15 divendres

>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 la 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

>De 10: 30 a 13:30h al centre cívic Les Mallorquines

Col·lecta extraordinària de sang
També de 17 a 20:30h.
Organitza: Banc de Sang i Teixits

16 diumenge

>A les 18h a la sala Pau Casals

Concert de Manu Guix: Privats

Preu: 3€. Venda d’entrades un hora abans del concert a
la biblioteca Tirant lo Blanc.
Dins del VII Cicle de Música i Dansa de Montgat
Organitza: Regidoria de Cultura

19 dimecres

>De 18:30 a 20:30h a la sala Pau Casals

Curs: Gestió i dinamització d’AMPES
També dimecres 26 d’octubre
Organitza: Regidoria d’Ensenyament

20 dijous

>A les 8h des del local del casal Joan Maragall

Excursió a l’Estartit i les Illes Medes
Organitza: Casal de gent gran Joan Maragall

21 divendres

>A les 19h a la biblioteca Tirant lo Blanc

Club de lectura

amb el llibre Contra el vent del Nord (Glatauer)
Organitza: Biblioteca Tirant lo Blanc i Regidoria de Cultura

27 dijous

>A les 18:30h a Tiana

Conferència: El canvi climàtic a
les glaceres dels Pirineus

a càrrec de Jordi Camins Just
Organitza: Aula d’Extensió Universitària TIMÓ
Col·laboren: Regidories d’Ensenyament dels Ajuntaments
de Montgat i Tiana

28 divendres

>A les 22h a la sala Pau Casals

Cicle de cinema de terror

amb les pel·lícules Saw VI i Saw VII. Entrada gratuïta. Hi
haurà servei de bar amb crispetes
Organitzen: Regidories de Joventut dels Ajuntaments de
Montgat i Tiana
Col·labora: Associació Consell de Joves de Montgat

29 dissabte

>A les 17h a la sala Pau Casals

Castanyada popular 2011

Preu: 2€. Inclou castanyes, beguda i espectacles.
Organitzen: Regidoria de Cultura i ASPAMOTI

>A les 22h al Casal de Joves de Tiana (carrer
Doctor Mascaró, 22)

Cicle de cinema de terror

amb les pel·lícules Paranormal activity i Secuestrado.
Organitzen: Regidories de Joventut dels Ajuntaments de
Montgat i Tiana
Col·labora: Associació Consell de Joves de Montgat

agenda

agenda

CULTURA

Arriba a la sala Pau Casals el VII Cicle de
Msica i Dansa de Montgat

Amb el concert “Privats”
de Manu Guix, el proper
diumenge 16 d’octubre
arriba a la programació de
la sala Pau Casals la setena
edició del cicle de Música
i Dansa de Montgat, que
es clourà al desembre. El
cicle comptarà amb una
actuació mensual, sempre
a preus accessibles: 3€ per
persona.
A la primera actuació,
Manu Guix, acompanyat del
seu piano durant 80 minuts, fa
una proposta interactiva que ens
aproparà el tango, el jazz, l’amor i el
desamor, i versions mai escoltades
de grans cançons de forma que, al

i un músic per presentarnos, a cada escena, una
petita història, en forma de
postal, amb la banda sonora
d’una cançó composada i
interpretada pel músic Paco
Enlaluna i la seva formació
més electroacústica. Tot
plegat per compondre un
alegre collage de dansa
contemporània,
música
Manu Guix obre el VII Cicle de Música i Dansa
en directe, projeccions
audiovisuals i petites dosis
final, serà el públic qui decidirà el d’humor i ironia.
repertori.
L’actuació que clourà el
La dansa arribarà al cicle al VII Cicle de Música i Dansa
novembre de la mà de la companyia se celebrarà el dia de la Fira de
de Noèlia Liñana i l’espectacle Nadal, el 18 de desembre, just
Sucre. A l’escenari, dos ballarins quan aquesta acabi.

ENSENYAMENT

L'Aula d'Extensi Universitria TIM
presenta la programaci del trimestre

Amb la col·laboració de les regidories d’Educació dels ajuntaments de Montgat i Tiana, l’associació Aula
d’Extensió Universitària TIMÓ ha organitzat sis xerrades pel primer trimestre del curs 2011-12, la primera de
les quals se celebra el proper 6 d’octubre. Adscrita a la Universitat Pompeu Fabra, d’on provenen els ponents,
l’Aula ha programat les conferències amb una periodicitat quinzenal, sempre en dijous i a la mateixa hora,
alternant la seva celebració entre els dos pobles.
Conferències del primer trimestre del curs 2011-2012

6 d’octubre

>A les 18:30h a Sala Pau Casals
de Montgat

Àsia, el continent místic

Observatori del planeta
Júpiter i la lluna

27 d’octubre

24 de novembre

15 de desembre

>A les 18:30h a Tiana

El canvi climàtic a les
glaceres dels Pirineus

Durant tot el mes d’octubre i fins a pocs dies abans
dels cursos, ja us podeu inscriure a les formacions
gratuïtes adreçades a persones emprenedores que
organitza la regidoria de Promoció Econòmica durant
el novembre. Cada un dels dos cursos té una durada de
vuit hores dividides en dues sessions de quatre hores.
Els interessats podeu adreçar-vos al centre cívic Les
Mallorquines, on també es duran a terme els cursos, o
trucar al 93 469 37 37. Les dates i horaris concrets són:

Des d’aquest mes i fins al proper any 2012, la regidoria de
Promoció Econòmica ofereix tot un seguit de formacions
ocupacionals per a persones en situació d’atur. Els
cursos són 100% subvencionats, i per tant, gratuïts per a
l’alumnat, però per accedir-hi cal estar apuntat a l’Oficina
de Treball de la Generalitat (OTG) i cal inscripció prèvia
al centre cívic Les Mallorquines. El termini d’inscripcions
s’inicia aquest mes i s’allarga fins al desembre. Els cursos
sol·licitats al departament d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya són:
Informàtica de l’usuari. 220 hores, de dilluns a
divendres.
Aplicacions informàtiques de gestió. 320 hores.
Anglès: atenció al públic. 480 hores.
Empleat d’oficina. 220 hores.
Atenció al client i tècniques de venda.
Per a més informació, podeu trucar al 93 469 37 37.

Pla d’Empresa. Avantatges, com redactar-lo
Dimarts 8 i dijous 10 de novembre
Horari: de 9:30 a 13:30h
Pla econòmic i financer. Utilitats. Com fer-lo?
Dimarts 22 i dijous 24 de novembre
Horari: de 9:30 a 13:30h
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La sang, tressor biològic

>A les 18:30h a l’observatori
astronòmic de Tiana

a càrrec del Dr. Enric Contreras

PROMOCIÓ ECONÒMICA

S'obren les inscripcions per a les
formacions per a persones en atur

>A les 18:30h a Sala Pau Casals
de Montgat

1 de desembre

a càrrec de Francisco Lozano

a càrrec de Jordi Camins Just

Ja pots apuntar-te als cursos per a
emprenedors i emprenedores

10 de novembre

>A les 18:30h a Tiana

Els temps moderns: la
dita Espanya dels no
gens menys dits
“Reis Catòlics”

a càrrec del Dr. José M. Sabaté

a càrrec d’Enric Monreal

>A les 18:30h a Sala Pau Casals
de Montgat

Per viure amb il·lusió
també de grans

a càrrec del psicòleg Ramon
Buscalla

S'organitza un curs de gesti i dinamitzaci
de juntes pel foment de les AMPA
Estructurat en dues sessions de
90 minuts cada una, la regidoria
d’Ensenyament en col·laboració
amb l’àrea d’educació de la
Diputació de Barcelona organitza
el Curs de gestió i dinamització
de juntes de les Associacions de
Mares i Pares d’Alumnes (AMPA).
El curs es desenvoluparà els dies
19 i 26 d’octubre a la sala Pau
Casals, de 18:30 a 20:30h.
Amb la finalitat de fomentar
la tasca d’aquest tipus d’entitat, el

curs treballarà els aspectes bàsics
de la gestió de l’AMPA pel que fa
a funcions, organització i aspectes
legals. En aquest darrer sentit,
introdueix els aspectes de la nova
Llei d’Educació de Catalunya que
poden incidir més en la gestió
diària i en les relacions entre la
comunitat educativa. Alhora,
el curs està plantejat per tal de
facilitar eines de dinamització que
afavoreixin la participació dins de
les AMPA.

Montgat compta amb tres
centres educatius públics: dos
de primària (l’Escola Salvador
Espriu i l’Escola Marina) i un
institut de secundària i batxillerat
(l’IES Thalassa). Tots ells tenen
constituïdes Associacions de
Mares i Pares d’Alumnes, els
membres de les quals, així com
totes les persones interessades,
podran assistir a l’esmentat curs
de forma gratuïta i sense que en
calgui inscripció prèvia.
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política local

política local

GRUPS MUNICIPALS

GRUPS MUNICIPALS

Lluitem contra les retallades socials
Estem veient com el govern de la Generalitat
aplica retallades que afecten a l’educació, la salut i l’assistència
social. Aquestes retallades ja han arribat a Montgat. L’1 de
setembre, el servei d’urgències del CAP deixava de funcionar.
Aquest tancament, d’un servei que funcionava de 20 a 12h
i caps de setmana, obliga als montgatins i montgatines a
traslladar-se als hospitals, saturant els serveis d’urgències per
motius menors. Des del PSC, volem manifestar el nostre
total desacord davant aquest fet. També fer palès que, durant

els darrers mesos del nostre govern, l’empresa que gestiona el
CAP, BSA, va manifestar la seva intenció de tancar parcialment
aquest servei, tan sols de 10 a 12h, i que aquest propòsit va
ser aturat. No oblidem, que CiU, al seu programa electoral a
Montgat, prometia “l’ampliació dels serveis del CAP”, una
promesa impossible i sobre la qual els socialistes ja vàrem
advertir. Recolzem les iniciatives veïnals i ens comprometem
a complir allò que vam prometre: lluitar contra les retallades
socials. Més informació a montgat.socialistes.cat.

Arrogncia al govern de Montgat
Diu l’alcalde al butlletí de setembre que,
posant en marxa les seves propostes, han iniciat el
traspàs al model de Policia de proximitat. Curiós, tenint
en compte que aquest canvi de model ja va ser engegat
amb èxit per l’anterior govern (2007-11) on ICV-EUiA
era present. No ens sorprèn el desconeixement que
mostra el senyor Garcia i el seu grup sobre la realitat
de Montgat. Però tenint en compte que el nou regidor
de Seguretat ha treballat justament a la nostra Policia

Local fins que es va fer càrrec de la regidoria, és lícit
preguntar-se com no se n’havia assabentat. També ens
crida l’atenció què el grup de CiU acusi a l’oposició de
“fer perdre el temps”. Potser no han entès com funciona
això, però qualsevol regidor té dret a utilitzar el temps
necessari al Ple per a fer la seva tasca d’oposició i de
control, i òbviament el govern té l’obligació de ser-hi.
Això és democràcia, recorden? (www.iniciativa.cat/
montgat i www.facebook.com/icvmontgat).

El Partit Republic d'Esquerra - Izquierda Republicana en Montgat
Nou curs escolar, nou curs polític i vam
començar el mes de setembre amb moltes incerteses
i molts reptes per davant. D’entrada i per si no hi ha
rectificació oficial, dir que NO es van aprovar per
unanimitat els sous de l’equip de govern o almenys
no amb el nostre suport. Primer una breu referència
al dia de la diada nacional de Catalunya on el Partit
Republicà d’Esquerra va estar amb la resta dels
regidors de Montgat excepte els del PP. En Montgat

no hi ha cap tema menor i esperem que l’equip de
govern rectifiqui pel que fa a la instal·lació de l’antena
de telefonia a Las Costes a escassament 20m de les
cases i les reivindicacions dels veïns pel tancament del
servei d’urgències del CAP on l’equip de govern està
sent impotent. I des d’aquí aprofitem perquè prenguin
nota sobre el control de les colònies de gats que tenen
alguns barris com Can Ciurana ple d’excrements.
E-mail de contacte oficina.premontgat@gmail.com

Conveni educatiu amb la Diputaci

Informaci poltica

A la sessió oridinària del Ple del mes de setembre es va presentar el conveni de col·laboració entre la Diputació
de Barcelona i l’Ajuntament de Montgat per a la realització del Programa de Qualificació Professional (PQPIPTT) Baix Maresme pel curs 2011-2012. Aquest conveni comporta l’aportació de 40.000€ de la Diputació a
l’Ajuntament per cobrir part de les despeses que generarà el desenvolupament del Programa, iniciat a finals de
setembre a l’Espai Jove amb un total de 30 alumnes. El projecte es duu a terme juntament amb els ajuntaments
de Tiana, Alella i El Masnou, essent l’ens gestor l’Ajuntament de Montgat.
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Les retallades de sanitat ja havien comenat a Montgat
Siguem realistes: la situació econòmica
que estem vivint és una herència del govern del
tripartit que, permeteu-nos l’expressió, ha deixat “la
merda pel qui ve darrere”. Fem memoria: l’any 2006,
durant la candidatura del Sr.Ràmia, vivint una situació
econòmica favorable, se’ns van retirar del CAP 8 hores
del servei d’urgències (de les 24h a les 8h del matí) sense
que ningú es mobilitzés. Resumint: qui va començar les
retalladles de sanitat a Montgat? Des del nou govern

estem procurant mitigar aquests efectes que, recordem,
ens han imposat, aportant solucions com ara el 061 i
treballant per intentar millorar els serveis. Ara, el PSC
manifesta que tenia un acord amb BSA perquè el CAP
tanqués a partir de les 22 hores. Parlar per parlar! No
obstant estem oberts a col·laborar, que demostrin una
actitud responsable i, com a oposició positiva, facin
pinya amb el govern per aconseguir aquesta fita en lloc
de predicar al desert.

Ni un minut ms de menyspreu contra la llengua catalana
ERC a Montgat donem el nostre suport
al model d’immersió lingüística en l’ensenyament a
Catalunya que utilitza el català com a idioma vehicular i
facilita la integració dels infants. La sentencia del Tribunal
superior de Justícia de Catalunya obliga que el castellà sigui
també llengua vehicular en l’ensenyament a Catalunya.
Exigim al govern català, que no faci cap pas enrere en
la defensa del català com a llengua vehicular a l’escola
i demanem que no cedeixi ni un mil·límetre a la pressió

política i judicial espanyola. El català ha d’ésser la llengua
vehicular a l’escola, com ho són altres llengües cooficials
de diversos països europeus. Denunciem aquest atac
contra el model lingüístic, i també el constant i provocador
genocidi lingüístic i cultural del nostre país. Ni un minut
més de menyspreu contra la llengua i la cultura catalana, ni
un minut més de retallades socials i econòmiques contra
Catalunya, ni un minut més d’atacs espanyolistes contra la
nostra dignitat com a poble i com a país. SALUT!

INFORMACIÓ POLÍTICA

Es presenten al Ple les Bases reguladores de les
subvencions 2011 per a les entitats montgatines
Les regidories de Cultura,
Participació Ciutadana, Benestar
Social i Esports han dut ha
aprovació del Ple de setembre
les Bases reguladores de les
subvencions 2011, que atorga
l’Ajuntament de Montgat a entitats
i persones que realitzen activitats
d’interès públic local, presentades
al Ple de l’Ajuntament en la sessió
del dia 29 de setembre de 2011.
L’objectiu de les subvencions
és donar suport a les activitats que
es gestionen des de les diferents
entitats socioculturals i de

participació ciutadana, esportives
i socials que es duguin a terme
durant l’any 2011. D’aquesta
forma, es facilita la tasca de
les entitats, s’enforteix el teixit
associatiu, i es promou la iniciativa
d’aquestes a través de la presentació
de projectes o programes d’interès
col·lectiu.
Els terminis legals
Un cop aprovades les Bases es
publiquen en el Butlletí Oficial de
la Província i s’exposen al públic
per un termini de 20 dies hàbils al

Tauler d’edictes de l’Ajuntament.
Si durant aquest període de temps
no hi ha cap reclamació, l’acord
d’aprovació esdevé definitiu, i es
publica l’anunci de convocatòria de
les subvencions al taulell d’edictes
de l’Ajuntament. El període de
presentació de les sol·licituds de
subvenció serà de 15 dies hàbils
a comptar des de l’endemà de
la publicació de l’anunci de la
convocatòria.
Les Bases es podran consultar a
www.montgat.cat un cop estiguin
aprovades de manera definitiva.
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L’entrevista
El casal de gent gran Joan Maragall, ple d’activitat
8Soledad Fuertes Sabaté és la Presidenta de la Junta Directiva
del casal de gent gran Joan Maragall, i Andreu Domènech n’és
el Vicepresident. Ambdós ocupen els seus respectius càrrecs
des de fa tres anys, però formen part de la Junta Directiva des
d’abans (la Soledad des del 2004, i l’Andreu des del 2003). La
Soledad és sòcia del casal des de la seva fundació, al 1998, i
l’Andreu n’és soci des de fa 10 anys.
Les activitats setmanals
A més de les activitats setmanals, el casal compta amb altres serveis?
Soledad (S).- Sí, tenim la ciberaula, a través de la qual es van programant
cursos d’informàtica. Cada curs atrau 16 persones, que és el mínim que
demanen des de la Universitat Politècnica, d’on venen els professors a
través de La Caixa. Després, gent del grup del Brot de Poesia i alumnes
dels mateixos cursos venen a la ciberaula per fer pràctiques. Es fan dos
cursos per trimestre, i es van augmentant els continguts segons la gent ja
té una base, però també es van programant cursos d’iniciació.
Andreu (A).- Justament aquest més en comencen dos, de cursos,
un sobre eines de presentació i l’altre sobre vídeo digital. Tenim vuit
ordinadors, i l’ordinador del professor, de forma que als cursos són dos
usuaris per ordinador.
S.- I després tenim també un petit servei de préstec de llibres. Per
mediació de La Caixa tenim una prestatgeria amb una col·lecció amb
lletra gran, ben llegible, i queda a disposició de socis i sòcies, que se’ls
poden endur, i els tornen en acabar-los.
I quina és l’activitat amb més afluència de socis i sòcies de tot el casal?
A.- Les celebracions. Poden arribar a venir entre 120 i 130 persones
per cada festa.
S.- És que a part del ball dels diumenges, al casal celebrem totes les
festes. La propera és la castanyada, però comencem l’any amb el sant
Valentí, i seguim amb carnaval, Pasqua, sant Joan, Nadal...
A.- I el berenar d’estiu, que fem a finals de juliol com a cloenda de
curs.
Abans han esmentat el grup Brot de Poesia, però el casal compta amb
altres grups de persones que s’autorganitzen per fer activitats...
S.- Sí, sí, la coral n’és un, que és dins de les activitats setmanals, com
el Brot de Poesia. Però també està el Grup Artístic del casal, que fan una
mica de teatre, play-backs, ball i espectacle. Fins i tot surten fora a fer
actuacions.
A.- I quan actuen aquí passa com amb les celebracions, que s’omple el
casal. Pensa que a part de les activitats setmanals, els grups, la informàtica,
o les celebracions, també venen a fer xerrades, com ara les de la I Setmana
de la Gent Gran, o de consum, de la policia local o la Creu Roja. I més
coses que ens agradaria fer, però tenim espais i horaris ja força carregats.
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El casal Joan Maragall té una programació que fa que els més de 400 socis i sòcies tinguin, cada dia de la setmana, l’opció d’anar a una activitat.
Dividides en horaris de matí i tarda,
segons la Soledad Fuertes i l’Andreu
Domènech, la més popular d’aquestes activitats d’entre setmana és la
gimnàstica, que es duu a terme els
dimarts i els dijous. Però per completar la possibilitat de fer exercici, el
casal també ofereix classes de tai-chi
(dilluns i dimecres al matí), i sardanes els dimecres a la tarda, activitat
a la que poden anar aquells socis i
sòcies que ja saben ballar-les i els que
en volen aprendre.
A més de les sardanes, la cultura
també és present amb les manualitats (els divendres a la tarda), la coral i el grup Brot de Poesia. Aquests
darrers es reuneixen els dilluns a la
tarda a espais diferents.
El cap de setmana, el lleure ocupa la sala gran del casal, on també
és el bar. El bingo dels dissabtes i
el ball dels diumenges, amb música
en viu, són les activitats amb més
afluència d’associats.
El casal, però, és obert de dilluns a divendres de 10 a 13h, i de
16 a 20h, i els caps de setmana obre
en horari de tarda. Aquells que s’hi
vulguin apuntar, es poden adreçar
al 93 469 35 87, de 16:30 a 19:30h.

