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Carnaval 2015

Agraïm als assistents i
col·laboradors la seva participació
El passat 15 de febrer va tenir lloc a Montgat la tradicional rua de
carnestoltes i la festa de Carnaval. Com ja és habitual, la festa va
finalitzar al Parc del Tramvia i es van escollir els guanyadors del
concurs de disfresses d’enguany:

TELÈFONS D’INTERÈS

Equipaments i
serveis municipals
Ajuntament

93 469 49 00 , www.montgat.cat
93 469 07 07 , policiamontgat@montgat.cat

Policia Local
Benestar Social

93 469 08 08 , ssocialsmontgat@montgat.cat
93 469 02 96 , esportsmontgat@montgat.cat

Poliesportiu
Centre Cívic les Mallorquines
Cultura

Millor disfressa

infantil
‘Eduardo
manos Tijeras’
amb Jan
López Mestres

Biblioteca

93 469 07 37 , culturamontgat@montgat.cat
93 469 07 37 , culturamontgat@montgat.cat

Espai Jove

93 469 00 98 , b.montgat.tb@montgat.cat
93 469 16 85 , joventutmontgat@montgat.cat

Casal de Gent Gran

93 469 35 87 , casaljmaragall@hotmail.com

Centre d’Atenció Primària (CAP) 93 469 49 30
Organisme de Gestió Tributària 93 469 10 04
Jutjat de Pau

93 469 28 64 , jutjatmontgat@montgat.cat

Deixalleria Tiana-Montgat

93 395 35 88 , mambientmontgat@montgat.cat

Platges de Montgat

93 469 40 80 , platgesmontgat@montgat.cat

Escola Bressol Els Montgatets 93 469 44 53 , edumontgat@montgat.cat

Millor disfressa

ADULT
‘Satanàs
cor petit ‘

amb Eduard
Sanjosé

Escola Salvador Espriu

93 469 07 15

Escola Marina

93 469 42 66

Institut Thalassa

93 469 31 85

Escola d’Adults Timó

93 469 01 72 , timo@diba.cat

Oficina d’Informació
al Consumidor (OMIC)

93 469 07 37 , consummontgat@montgat.cat

Esglèsia parroquial
de Sant Joan

93 469 15 59 g www.parroquiademontgat.com

març

Millor disfressa

FARMàCIES DE GUÀRDIA

COMPARSA
‘La comunidad
del anillo’

DILLUNS

dels veïns del Turó del Mar
i Residencial Montgat

CIRICI

2

9

16

23

BRUFAU

d’Asier
Simón Lozano

Cal destacar l’alt nivell de les disfresses que es van veure per tot el
parc i hem de donar l’enhorabona a tothom que hi va participar, per
la seva gran imaginació i creativitat. La tria del jurat va ser realment
difícil. També cal agrair la tasca dels participants i col·laboradors
d’aquesta festa esbojarrada del nostre calendari festiu: l’AMPA de
les escoles Marina i Salvador Espriu, l’ACISM (Associació de Comerços i Serveis de Montgat), el club de tenis Turó del Mar, La Cova de la
Laia i la Colla de Diables.
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DIJOUS

DIVENDRES DISSABTE

DIUMENGE
CAPDEVILA

MAQUA

disfressa

DIMECRES

1

ESPINÀS

més ORIGINAL
‘Drac’

DIMARTS

30

TOURÍS
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MAQUA
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BRUFAU
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BRUFAU
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CAPDEVILA

20
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27
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14
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TOURÍS
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BRUFAU

8

CIRICI

15

ESPINÀS

22

MAQUA

29

BRUFAU

31

CAPDEVILA

Les guàrdies comencen a les 9 h del matí fins a les 9 h de la nit.
Diumenge i festius, de 10 h a 14 h.

Farmàcia CIRICI Sant Jordi, 14. Montgat. Tel. 93 469 11 87
FARMÀCIA PERE BRUFAU TUDELA Camí Vell de Tiana, 56. Montgat. Tel. 93 469 08 86
FARMÀCIA TOURIS MEDRANO Rambla del Turó, 10. MONTGAT. Tel. 93 469 00 45
FARMÀCIA MARTA ESPINÀS JANER Camí Ral, 3. MONTGAT. Tel. 93 469 17 50
FARMÀCIA DE MAQUA c/ Lola Anglada, 30. TIANA. Tel. 93 395 27 06
FARMÀCIA CAPDEVILA Passeig de la Vilesa, 8. TIANA. Tel. 93 465 53 02
En cas d’urgència Farmàcia Vianya 24h
Av. President Companys, 45 Badalona. Tel. 93 384 08 02
Edita: Ajuntament de Montgat
Dipòsit legal: B-14333-1984
Fotografies: Arxiu municipal i Chus Alonso
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Telefònica Espanya desplega
la fibra òptica a tot Montgat
CONTRAPORTADA
ENTREVISTA

Mercè Barta
JOVE LLUITADORA DE 80 ANYS
“No vull viure de fotos
grogues. Mentre estigui viva,
vull sentir-me viva”

L’estesa de fibra òptica
ja és una realitat
Comencem el mes de març amb una bona notícia: l’estesa de fibra òptica
al municipi. L’Ajuntament i Telefònica Espanya han assolit un acord per
estendre la instal·lació a Montgat. L’acord incorpora una sèrie de mesures
de protecció estètica de les façanes sense generar més xarxes aèries, i no
preveu afectacions a la via pública durant l’estesa. A més, l’empresa retirarà progressivament la xarxa de coure que vagi quedant obsoleta. Gràcies a aquesta tecnologia, es podrà navegar per internet amb una velocitat
superior, es tindrà accés a la televisió per internet amb alta qualitat i la telefonia podrà utilitzar la nova tecnologia de veu sobre IP que ofereix més
possibilitats de servei que la telefonia convencional.
D’altra banda, es preveu que durant els propers mesos es modifiqui tota la senyalització vertical del municipi i els contenidors de superfície. La voluntat de l’Ajuntament és d’anar millorant tots aquells aspectes que incideixen directament a la via pública. Per això, se substituiran
i s’unificaran els models dels contenidors en superfície per uns de més
moderns i adaptats a les necessitats dels ciutadans, i se substituirà tota la
senyalització vertical per uns models que tenen més visibilitat. També se
senyalitzaran els polígons industrials i els eixos comercials. A més, hi ha
previstes unes altres actuacions com ara la millora del parc infantil de la
plaça d’Alcanar, l’obertura de l’accés a l’escola bressol “Els Montgatets”
pel carrer Aurora Bertrana i l’entrada en funcionament de la nova guingueta del Parc del Tramvia. La gestió municipal no s’atura i continuarem
millorant els petits detalls que fan del municipi un poble de qualitat al servei dels ciutadans.
A més a més, ens felicitem per l’elevació al Ple de la proposta d’adjudicació del nou mercat municipal. Un projecte comercial i
d’urbanització de l’entorn de la ronda 8 de Març amb una gran plaça i la
dotació de serveis comercials de qualitat que seran un nou eix comercial i
de serveis a Montgat.
Finalment, convidem els montagatins i les montgatines a participar a tots els actes previstos amb motiu de les Jornades de la Dona 2015.

Francesc X.
Garcia Arrocha
Alcalde

El ciutadà exposa LA RESPOSTA

a

Jennifer Alguacil Rodriguez
Veïna de Montgat

Els escric per informar-los que, en el cas
que no en tinguin constància, els canons del
Parc de les Bateries estan plagats d’erugues
de la processionària. Els pins estan plens
de bosses i per terra es veuen les fileres
d’aquests animals. Ja hi ha hagut un parell
d’ensurts amb dos gossos i sembla que a
mesura que la temperatura va pujant, el problema s’accentua. Volia saber si hi ha alguna
actuació prevista.

Francesc Garcia Arrocha
Alcalde

|1| Agraïm la seva informació i es prendran les mesures necessàries. Des del servei de
manteniment de les zones verdes municipals s’estan realitzant tractaments a les zones
de la via pública on s’ha detectat la presència de la processionària del pi (Thaumetopoea
pityocampa), una eruga que es localitza a les bosses blanques que hi ha en aquests arbres. Cal tenir en compte la perillositat dels pèls urticants que tenen aquests insectes en
els estadis avançats de desenvolupament. Es recomana no tocar cap eruga i no remenar
el terra de les pinedes, per tal que no s’hi trobin pèls urticants.

Pots fer la teva consulta a l’Ajuntament a través del correu comunicaciomontgat@montgat.cat o el web www.montgat.cat especificant a qui t’adreces: Alcalde o regidors/es.
Tamany màxim, 450 caràcters amb espais. Ha de constar el nom i cognoms, adreça, número de telèfon i DNI o passaport. No es publicaran preguntes signades amb pseudònim o amb inicials. D’entre les preguntes rebudes en seleccionarem una que respondrem i publicarem a la revista del mes següent.

3

REVISTA municipal
MonTgat

SOSTENIBILITAT

Els contenidors
de reciclatge de
superfície es renoven
URBANISME

L’escola bressol Els Montgatets,
a punt d’estrenar nou accés
L’Ajuntament de Montgat va acordar
amb la comunitat educativa de l’escola
bressol Els Montgatets l’habilitació d’un
nou accés a l’edifici que evités els perills
que comportava l‘actual accés pel carrer
Antònia Macià. Com a millor opció, es va
considerar reubicar-lo a través dels jardins
del carrer Aurora Bertrana; una alternativa
potenciada per l’existència d’un important
espai d’estacionament. Recentment s’ha
finalitzat la instal·lació de xarxes de fibra

de coco als talussos del nou accés per tal
d’estabilitzar-los i garantir que no s’hi produeixin esllavissades. També s’ha completat la instal·lació d’una tanca de seguretat al
voltant del parc infantil del mig dels jardins
i la col·locació de rètols per controlar l’accés
dels gossos. Abans de l’entrada en funcionament, es potenciarà l’enllumenat a la
zona del parc infantil i s’instal·larà una tanca de seguretat a la part baixa, on l’alçària
dels talussos és massa gran.

S’unificarà i s’implantarà el
mateix model a tot el poble
L’Ajuntament du a terme els tràmits administratius per substituir les dotze illes de
contenidors en superfície i els contenidors
solts que hi ha al municipi. La instal·lació
d’elements més moderns i adaptats a les
necessitats del servei – molts dels existents
estan deteriorats per l’ús - també s’aprofitarà
per unificar i implantar el mateix model a tot
el poble, ja que no en totes les illes són iguals.
Aquesta acció no suposarà canvis en la recollida de residus, que continuarà sent similar a
l’existent, amb el mateix parc de vehicles del
servei actual. La substitució dels contenidors
en superfície tampoc suposa canvis en els
punts de contenidors soterrats, mentre que
les illes de contenidors superficials continuaran amb les cinc fraccions per a paper, vidre,
envasos, matèria orgànica i resta (residus que
no es poden reciclar).
La recollida selectiva és obligatòria per
normativa, i és recomanable separar al màxim
les deixalles, per poder recuperar-les i no
malbaratar recursos.

Obres i Serveis

La guingueta del
Parc del Tramvia
a concurs

???????????

Urbanisme

Millores al parc infantil de la plaça Alcanar
Es pavimentarà i tancarà el perímetre de la zona de jocs
En l’esforç continuat de millora i actualització dels parcs infantils del municipi,
l’Ajuntament ha previst actuar al parc de
la plaça Alcanar. Aquest espai, vinculat a
l’existència de la biblioteca, és força concorregut i té unes característiques adequades
per invertir en la seva millora.
Així, s’ha decidit actuar en diferents àmbits,
com ara un nou tancament perimetral per garantir unes condicions d’ús dels jocs d’acord
amb la normativa i sense interferències.
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També es pavimentarà la zona amb gresa,
un material que absorbeix els impactes
en cas de caiguda i permet als infants de
realitzar jocs estàtics de manipulació . A més,
s’instal·laran nous jocs pensats per als més
menuts: un gronxador niu i molles, es definirà
i consolidarà el talús existent i es millorarà
el drenatge de la font. A més a més, hi ha
previst col·locar uns pilons per limitar l’accés
dels vehicles a zones on no convé la seva
presència.

És previst que al mes de març s’adjudiqui la
gestió i explotació de la guingueta-bar del Parc
del Tramvia. El mòdul s’instal·larà i s’integrarà
al màxim en l’entorn paisatgístic i l’ explotació
del servei tindrà una durada de dos anys, amb
una admissió de pròrroga d’un màxim de dos
més. L’objectiu és donar un servei de restauració menor i de WC públic i gratuït en els horaris
d’ús més freqüent del parc, espai verd i de
lleure per a molts veïns i veïnes de Montgat.
El desembre del 2014, la Junta de Govern
Local va aprovar l’expedient de contractació
d’adjudicació de la concessió administrativa
d’ús privatiu d’aquest bé de domini públic, per
procediment obert i tramitació ordinària. El
servei entrarà en funcionament ben aviat.
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TEMA DEL MES

Primer pas cap al nou
mercat municipal a Montgat
El Ple del febrer va incloure l’adjudicació del projecte del nou mercat, que ha trobat
licitador amb una proposta que preveu la construcció d’un edifici de tres plantes
Després que el concurs per a
l’adjudicació de la construcció d’un nou
mercat a la parcel·la municipal de la plaça
de la Mare, fins ara en desús, quedés desert,
l’Ajuntament va rebre resposta en una segona convocatòria. L’empresa licitadora ha
presentat el seu plantejament per a un projecte que crearà una estructura comercial
amb establiments minoristes especialitzats,
un supermercat, altres activitats complementàries i un aparcament soterrat.
El conjunt estarà integrat en un entorn enjardinat. L’edifici se situarà a tocar del límit nord-est de la parcel·la, mentre que
a l’extrem tocant a la plaça de la Mare es
crearà una gran plaça. Construïda entre el
carrer Lola Anglada i el passeig Frederica
Montseny, actuarà com a centre neuràlgic i
dinamitzador del barri.
A més, la construcció del nou mercat és un
pas endavant en l’ampliació del teixit comercial del poble i una nova oportunitat
d’ocupació ja que suposarà la creació de
nous llocs de treball – al voltant de 100 amb diferents perfils professionals.

El segon nivell, concebut com la planta baixa
i principal, allotjarà l’espai comercial. S’hi
accedirà a peu pla des de la nova plaça. En
aquest punt, també s’ubicaran uns locals
d’administració i/o restauració que gaudiran
de la relació amb l’exterior i la possibilitat
de la ubicació de terrasses. La distribució de
l’espai interior restant es completarà amb uns
altres serveis com ara lavabos i magatzems.
Al tercer i últim nivell, entès com la primera

planta, s’hi instal·larà un local al servei de
l’entitat municipal. S’hi accedirà pel carrer Lola Anglada i també disposarà d’una
terrassa exterior. La coberta d’aquest nivell
s’aprofitarà per habilitar un espai exterior
d’estacionament de vehicles.
Tots tres nivells estaran enllaçats per nuclis
de comunicació vertical, de tal manera que
es pugui anar d’un nivell a l’altre sense sortir
de l’edifici.

UN MERCAT AMB TRES PLANTES
L’edifici disposarà de tres nivells: el primer,
subterrani, allotjarà l’aparcament amb un total de 101 places per a cotxes i 10 per a motos
o bicicletes. Aquest espai, protegit mitjançant
la pujada del mur de la façana principal 1,40
metres per sobre la cota de coberta, no serà
visible ni des de les edificacions veïnes ni des
de la plaça. En aquest nivell, també hi haurà
dependències per a l’activitat del supermercat i uns trasters per als venedors de les
parades.

Podeu obtenir informació
actualitzada del municipi.
Seguiu-nos a

Ajuntament de Montgat

ALCALDIA

L’Alcalde participa en un debat
d’alcaldes metropolitans

El món local reivindica la seva funció com a servei públic
L’alcalde de Montgat, Francesc Garcia i
Arrocha, va participar en el debat ‘Eleccions
Municipals 2015: l’Àrea Metropolitana de
Barcelona’ que va tenir lloc al febrer a la
capital catalana.
Durant la trobada, els municipis participants van refermar el seu compromís en la
gestió directa de serveis per als ciutadans i
la importància de l’Àrea Metropolitana per
optimitzar recursos i guanyar eficiència en les
gestions. També es va remarcar la importància
dels ajuntaments en les polítiques socials i

d’ocupació durant la crisi, i es va subratllar
la xacra de la Llei de racionalització i sostenibilitat del govern central, que impedeix
contractar personal encara que els comptes
municipals estiguin sanejats.
Per la seva banda, Garcia i Arrocha va defensar
la mancomunació de serveis, posant com a
exemple l’estreta col·laboració entre Montgat
i Tiana, i va avançar que tots els candidats de
la llista que encapçalarà “es comprometran
per escrit a deixar l’acta de regidor en cas de
no poder dedicar-se amb garanties al poble”.
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Ensenyament

Oberta la
preinscripció a les
escoles públiques
TLa Generalitat ha obert els terminis
de sol·licitud de preinscripció als centres
educatius sostinguts amb fons públics per
al curs 2015-2016. Cada centre informarà
del seu projecte educatiu, dels ensenyaments que imparteix, de les places de què
disposa, de l’adscripció a altres centres
i si té mitjans específics d’adaptació a
determinades discapacitats dels alumnes.
La Jornada de portes obertes a l’escola
bressol Els Montgatets és el dia 15 d’abril.
Els terminis previstos de presentació de
sol·licituds són els següents:
W Del 10 al 17 de març

Per al segon cicle d’educació infantil,
educació primària, centres integrats i
educació secundària obligatòria.

W Dilluns, 23 de març

Batxillerat al Mireia Centre d’Estudis
(concertada).

W Del 4 al 15 de maig

Per a les llars d’infants municipals.

W Del 12 al 19 de maig

BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA

Convocatòria de beques de menjador
i material escolar per al curs 2015-2016
Les sol·licituds poden presentar-se del 16 de març al 2 d’abril
Amb la voluntat de donar suport a
les famílies amb circumstàncies socials
i econòmiques compromeses, ja s’han
aprovat les bases per a la convocatòria de
beques de menjador i de material escolar
per al curs 2015-2016.
Enguany, s’han introduït canvis en la
proposta de repartiment d’aquests ajuts
per tal que puguin arribar a un nombre més
gran de famílies montgatines. Per ser-ne
beneficiàries, les famílies sol·licitants
han d’estar empadronades a Montgat i
trobar-se dins els criteris socioeconòmics definits en la mateixa convocatòria
aprovada recentment. Així, per demanar la
beca, les famílies hauran de justificar amb

la documentació corresponent, la situació
que manifesten al fer la demanda al servei
i omplir i signar els impresos de sol·licitud.
El termini per presentar les sol·licituds començarà el dilluns 16 de març i s’allargarà
fins al dijous, 2 d’abril. Caldrà presentar
la documentació a l’Oficina d’Atenció al
Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament, en horari de
dilluns a divendres, de 9 a 14 h i els dijous,
de 16 a 18 h.
Per a més informació i per aconseguir la
sol·licitud, les persones interessades poden adreçar-se a l’OAC o a Benestar Social
i Família, o bé poden fer-ho a través de la
pàgina web de l’ajuntament
www.montgat.cat.

Per al batxillerat, els cicles formatius
de grau mitjà de formació professional i
d’arts plàstiques i disseny

W Del 19 al 29 de maig

Per a programes de formació i d’inserció.

W Del 22 al 29 de juny

Per als ensenyaments d’educació
d’adults, excepte els ensenyaments de
formació instrumental, català i castellà,
que serà del 2 al 7 de setembre.

W Del 6 al 10 de juliol

per als cursos de formació específics per
a l’accés a cicles formatius de grau mitjà i
de grau superior.

Els criteris generals i complementaris
d’admissió d’alumnes i els barems d’enguany
són els mateixos que els del darrer curs.
Per a més informació podeu consultar el web http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/informacio_general
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Benestar Social i Família

El Fons de Solidaritat d’Aigües de Barcelona
destina ajuts a 42 famílies de Montgat
Fins al moment, s’han destinat 8.921 euros en bonificacions
L’estreta col·laboració entre la Regidoria
de Benestar Social i Família de Montgat
amb Aigües de Barcelona ha suposat, fins al
moment, un total de 119 ajudes a 42 famílies
del municipi amb un import de 8.981 euros
per al pagament de la bonificació dels rebuts
de l’aigua.
Tot plegat s’ha aconseguit a través de la
iniciativa que la comanyia va dur a terme
l’any 2012 sota el nom de Fons de Solidaritat
i a través de la qual aplica una bonificació
durant quatre mesos a la quota de servei i al
consum de les factures de les famílies amb
greus dificultats econòmiques. D’aquesta

manera, es garanteix l’accés al consum bàsic
d’aigua als domicilis durant el període de
vigència de la bonificació.
L’ajut es gestiona en coordinació amb els
serveis socials municipals dels ajuntaments
de l’Àrea Metropolitana, que determinen,
en base als seus criteris, qui en són els
beneficiaris. L’objectiu és arribar als sectors
més desfavorits de la societat, col·lectius de
persones en risc d’exclusió social i famílies
amb greus dificultats econòmiques.
El 22 de març del 2013 es va signar
l’ampliació de la cobertura d’aquest Fons i
s’ha anat renovant cada any.
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Montgat aposta
pel cinema amb
un nou cicle
La col·laboració entre l’Ajuntament
de Montgat i els comerços adherits a
l’Associació de Comerços i Serveis de Montgat (ACISM) ha fet possible la creació d’un
cicle de cinema que, sota el nom “Montgat
de cine”, ofereix la possibilitat de veure cinc
pel·lícules de diferents nacionalitats i autors
a la Sala Pau Casals del municipi. El cicle
comença aquest mes de març i finalitzarà al
juny amb la projecció de ’El amor es extraño”
(29 de març), La clase (11 d’abril), Bestias del
Sur salvaje (10 de maig), Aritmética emocional (31 de maig) i La caza (14 de juny).
Els ciutadans i ciutadanes de Montgat
podran aconseguir entrades amb compres
superiors a 20 euros als comerços adherits a
l’Associació de Comerços i Serveis de Montgat. Les persones que vulguin venir a les
sessions de cinema i no hagin obtingut cap
entrada a través de les compres realitzades
als comerços, també ho podran fer pagant
una entrada de 3 euros.
Dinamitzar el comerç i la vida cultural de
Montgat, afavorir la possibilitat d’anar al
cinema a prop de casa i apropar al públic
pel·lícules d’autor o independents que no
són de ple en el circuit comercial, són els
objectius d’aquesta programació de cinema
que comença a la primavera.

ESPORTS

III BH Montgat per les addiccions
Enguany se celebren dos formats, de 5 km o 10 km
El diumenge 29 de març se celebrarà
la tercera edició de la BH Montgat per les
addiccions. Enguany, la cursa es realitzarà
en dos formats: els participants poden
triar una sola volta al circuit (5 km) o dues
(10 km). La cursa és oberta a tothom sense
limitació d’edat, sexe o nacionalitat. Per
poder participar i optar a classificar-se,
s’haurà de córrer amb el xip i el dorsal. La
recollida d’aquests distintius tindrà lloc el
mateix diumenge 29, de 8 a 9.30 h. A les

10 h s’iniciarà la cursa davant la plaça de
les Mallorquines, al c/ Marina, punt tant
de sortida com d’arribada. Ja a les 12 h,
s’entregaran els premis als primers classificats i començarà la III Milla urbana pels més
petits. Cadascun dels participants s’endurà
com a obsequi la samarreta de la cursa, amb
els noms de tots els participants inscrits
abans del 10 de març. Les persones interessades a formar-ne part poden registrar-se a
www.lifeforevents.com.

Vull reciclar
o llençar
|1| Cistells, ordinadors,

capsules de cafè, rentadores,
mòbils i joquines

A la deixalleria mòbil o punt verd.

|1| Contenidor resta
Puntes de cigarrets, bastonets de les urelles,
xumets, i maquinetes d’afeitar.

Podeu obtenir informació
al minut de les coses que passen
al poble. Seguiu-nos a

@Montgat

Benestar Social i Família

‘Montgatines’: una exposició i un llibre
Els retrats de 25 dones de Montgat, a la Biblioteca Tirant lo Blanc
Montgatines és el títol de l’exposició del
fotògraf del municipi, Chus Alonso, que es
pot veure a la Biblioteca Tirant lo Blanc. Es
tracta d’un recull de vint-i-cinc fotografies
de dones de Montgat en blanc i negre que
configuren un retrat contundent de les diferents personalitats femenines acompanyades d’un text vital de cadascuna. L’exposició
ha comptat amb el suport de la Regidoria

de Benestar Social i Família i s’inaugurarà el
divendres, 6 de març a les 19 h. Els retrats
exposats es recullen en un llibre que ha
comptat amb la col·laboració dels pintors
Pere i Josep Santilari, encarregats del
pròleg, i de la periodista montgatina Esther
Martínez, autora dels textos biogràfics. El
llibre es podrà adquirir a la Regidoria de
Benestar Social i Família.
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AGENDA D’ACTIVITATS /// MARÇ

XXVIII
JORNADES
DE LA DONA

5

DIJOUS

Inauguració de
les XXVIII Jornades
de la dona
Conferència ‘La
Dona i els mitjans
de comunicació’

A càrrec de les periodistes
Núria de José, Esther Martinez
i Alicia Oliver
A les 19.30h a la Sala Pau Casals

6

DIVENDRES

Inauguració
de l’exposició
fotogràfica
‘Montgatines’
A les 18.30 h a la Biblioteca
Tirant lo Blanc

Presentació de
l’exposició i llibre
‘Montgatines’
a càrrec de Chus Alonso,
fotògraf autor i Esther
Martínez, periodista.
A les 18.30 h a la Biblioteca
Tirant lo Blanc

7

DISSABTE

Sopar i ball

amb el tercet ‘Salsabor’.
Preu 18 €. Sorteig d’un sopar
per a dues persones.
A les 21 h a la Sala Pau Casals

8

diumenge

Jornada d’iniciació
al tennis platja
Inscripcions a l’esdeveniment
del facebook de Beach Tennis
Montgat o a info@beachtennismontgat.com
De 10.30 a 14h a la platja
de Sant Joan (Club Marítim)
Organitza: Beach Tennis Montgat

9

DILLUNS

Xerrada
‘La maternitat
al segle XXI’

A càrrec de la Fisioterapeuta
Eva Ferrarons de Fisiosalut
Montgat i de les Doules, Helena Platillero i Mónica Manso.
A les 19 h a la Sala Pau Casals
Organitza: Associació de dones
de Montgat

11
DIMECRES

‘Zumba’

amb Toni Torres.
A les 19.30 h al Poliesportiu

8

14
DISSABTE

5

Concert a la
Parròquia de
Sant Joan

Conferència
‘La justicia d’un
poder castrat’

Coral del Centre Recreatiu i
Cultural de Montgat i Coral
de Tiana
A les 20.30h a l’església
parroquial de Sant Joan

21

DISSABTE

Cinefòrum
‘Els ulls grocs
dels Cocodrils’

Entrada 3€
Desprès de la pel·lícula hi
haurà Xocolata amb xurros.
A les 21 h a la Sala Pau Casals

Per a més informació podeu
posar-vos en contacte amb
Benestar Social i Família al
telèfon 93 469 08 08
Col·laboren: Associació de Dones de Montgat, Coral del Centre Recreatiu i Cultural
de Montgat, Coral de Tiana, Núria de José,
Esther Martínez, Alicia Oliver, Chus Alonso
i Beach Tennis Montgat.

2

DILLUNS

Hora del conte
‘Aquí no hi ha
gat ama-gat’
a càrrec de la Glòria Arrufat.
A les 18h a la Sala Pau Casals

DIJOUS

A càrrec de Josep Mª Loperena,
escriptor i advocat.
A les 18.30h a la Sala Albéniz de Tiana
Organitza: Aula d’extensió universitària
Montgat-Tiana

11
DIMECRES

Sessions
d’emprenedoria jove
Dies 11, 18, 25 de març i 1, 8, 15, i 22
d’abril. Inscripcions al Centre cívic les
Mallorquines o al tel. 93 469 07 37
De 9.30 a 13.30h al Centre cívic
les Mallorquines

Entre llibres:
‘Asesinato en el
corazón de Jerusalén:
un caso pasional ‘
A càrrec de Mercè Carrillo. Informació i inscripcions a la biblioteca.
A les 19h a la Sala Pau Casals

15
DIUMENGE

Calçotada
popular
Informació i tiquets al local AAVV
Can Maurici. Preus populars.
A partir de les 13 h
al Parc del Tramvia

REVISTA municipal
MonTgat

MARÇ /// AGENDA D’ACTIVITATS

I JORNADES
D’OCUPACIÓ

L’Edat no ens
atura, l’experiència
ens avala

12
DIJOUS

‘Hi ha vida laboral
més enllà dels 45?’

19

De 9 a 12h a la Sala Pau Casals

DIJOUS

Recursos per a la
recerca de feina

De 9 a 12h a la Sala Pau Casals
Inscripcions al Centre cívic les
Mallorquines Tel. 93 469 07 37

18
DIMECRES

Curs d´Scrapbooking
Per a inscripcions telèfon 93 469 16
85 o a pij.montgat@montgat.cat
De 17.30 h a 19.30h a l’Espai Jove

19
DIJOUS

Conferència
‘L’origen de la terra
i els minerals”
a càrrec de Josep Mª Amigó
A les 18.30h a la Sala Pau Casals
Organitza: Aula d’extensió universitària
Montgat-Tiana

VIII JORNADES
DIA DEL
CONSUMIDOR

15
DIUMENGE

Espectacle ‘La
màgia en consum’
A càrrec del montgatí MAG
ALEIX i presentació de
la memòria 2014.
A les 17 h a la Sala Pau Casals

18
DIMECRES

Unitat mòbil

de consum de la Diputació de
Barcelona. Es donarà informació
“Què és l’OMIC?”
De 10.30 a 13 h a la plaça
de les Mallorquines

23

DILLUNS

Pel·lícula col·loqui
‘Esta casa es una ruina’
Hi haurà crispetes i refresc
A les 17 h al Casal de la Gent
Gran joan Maragall

5è aniversari
de l’Espai Jove

Tallers, activitats i
música en directe
Jornades de portes obertes
de 10 a 13h i de 17.30 a 21h
a l’Espai Jove
Col·laboren: Associació Consell de Joves de
Montgat, Colla de diables de Montgat, Mimesis
Teatre i Creu Roja

22
DIUMENGE

X Mostra de
Teatre Amateur

“Yerma” a càrrec de la Companyia
Calabaza Teatro. Entrada 3€
De 18.30 h a la Sala Pau Casals

25
DIMECRES

Presentació
del llibre ‘Universo
Antonio Monterde’
a càrrec de l’autor montgatí
Sergi Girona.
A les 19h a la Sala Pau Casals

21

27

Nascuts per llegir:
‘Ballmanetes’

Aula de consum

DISSABTE

a càrrec de Montse Dulcet.
Cal inscripció prèvia. Activitat
adreçada a mares i pares amb
nens de 0-3 anys.
A les 11h a la Sala Pau Casals

DIVENDRES

TELECOMUNICACIONS
Telecomunicacions: Internet
Tarifació addicional (803, 806, 807,
907 i 905) Telefonia fixa i mòbil
De 10 a 11h al Centre Cívic
les Mallorquines

28
dissabte

Taller de Camiseting
Com reconvertir una samarreta vella
en una peça de moda. Gratuït.
Cal portar dues samarretes de cotó.
Inscripció prèvia a Espai Jove
De 17 h a 21 h a l’Espai Jove
Col·laboren: Associació Consell de Joves
de Montgat

Recollida de dorsals

III BH Montgat i la Milla Infantil
De 17 a 20 h a la plaça
de les Mallorquines

29
DIUMENGE

III BH Montgat
per les addiccions
Samarreta de la cursa on estaran
impresos els noms de tots els
participants inscrits abans del
10 de març. Inscripcions a www.
lifeforevents.com
A les 10 h al c/ Marina davant
la Pl. de les Mallorquines

4a Milla
urbana infantil

Per a nens de 3 a 12 anys. Tres
categories en funció de l’edat.
Informació i inscripcions a
www.lifeforevents.com
Inscripció gratuïta.
A partir de les 12 h
a la Plaça Mallorquines

Montgat de cine
‘El amor es extraño’

Entrada 3€ (gratuït per les
persones hagin aconseguit
l’entrada als comerços de Montgat
adherits al cicle de cinema, 1 entrada per cada 20€ de compra)
A les 18.30 h a la Sala Pau Casals
Col·labora: ACISM

9

REVISTA municipal
MonTgat

Carnaval 2015
a Montgat
1

1. Disfressa del c/ Monsolis el Bus Turístic de Montgat.
2. La rua de carnestoltes avança cap al Parc del Tramvia
3. Disfressa de grups de “Alicia en el país de las maravillas”
4. Festa de carnestoltes al Parc del Tramvia
5. Els senyors dels anells
5. Tots els guanyadors/es del Concurs de disfresses

2

10

3

5

4

6

i
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ACORDS DEL PLE
lll s’aprova per unanimitat de tots els

grups municipals el conveni de col·laboració
entre l’Ajuntament de Montgat i la Diputació
de Barcelona per a l’establiment d’un punt
d’orientació jurídica municipal.

lll s’aprova per unanimitat de tots
OBRES I SERVEIS

Renovació de la senyalització informativa

L’últim pla de senyalització al municipi data del 1998
La senyalització actual informativa de
Montgat correspon a l’any 1998. El temps
ha transcorregut, ja han passat 17 anys i,
actualment, bona part de les indicacions
han quedat obsoletes, han desaparegut
o han perdut les seves característiques
visuals essencials. A més, des de l’última
renovació, els equipaments municipals han
crescut considerablement o han canviat de
localització i cal introduir-los de nou en la
informació d’orientació urbana.
Davant l’evolució en la normativa de senyalització d’orientació i, sobretot, en els
sistemes d’implantació (suports, plaques,
fixacions i materials), s’ha considerat com a
millor opció una nova implantació de tot el
conjunt de la senyalització, ja que una rehabilitació dels elements existents no hauria estat suficient. Així, s’ha desenvolupat
una nova estratègia a partir de l’estudi que,
en el cas de Montgat, ha englobat gairebé

tot el terme municipal - considerant totes
les vies existents, el tipus d’ús i l’explotació de cada via -, i deixant només a fora el
sector que es comprèn entre el terme del
Masnou i la connexió amb la B-20.
A més, dins els nous criteris del Manual
de senyalització urbana d’orientació de la
Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat
Viària, el nou Pla de senyalització orientativa i informativa del municipi té en
compte tot el conjunt d’informació que
cal implantar a Montgat per tal de donar
resposta a la necessitat d’informació de
manera immediata als conductors que
es desplacen pels carrers de la població,
sobretot senyalitzant de manera clara i entenedora els punts neuràlgics, com ara els
equipaments, els polígons industrials, els
eixos comercials i les connexions viàries.
Aquesta acció està valorada en
51.000 euros .

els grups municipals la minuta de conveni
de col·laboració per a la prestació del servei
de préstec a domicili de la Biblioteca Tirant lo
Blanc de Montgat i la Creu Roja.

lll S’aprova per unanimitat de tots els

grups municipals l’adhesió i la participació i la participació a l’acció a la Xarxa Comarcal
d’Interacció Empresarial Maresme 2015.

lll S’aprova per unanimitat de tots els

grups municipals l’adhesió i la participació a l’acció Ocupabilitat per competències
al Maresme 2015.

lll S’aprova per unanimitat de tots els

grups municipals l’adhesió i la participació a l’acció conjunta amb diversos Ajuntaments pel Foment de l’ocupabilitat de forma
itinerant a la zona del Baix Maresme.

lll S’aprova per unanimitat de tots els

grups municipals l’adhesió a l’acció conjunta amb l’Ajuntament del Masnou de Centre
Locals de Serveis a les empreses.

lll S’aprova per unanimitat de tots els

grups municipals la Moció presentada
pel grup municipal d’ICV-EUiA-E, en suport
a l’Hospital Municipal i dels Serveis Socio-sanitàris de BSA (Badalona Serveis Assistencials).

CONSUM

Parcs i Jardins

OMIC de Montgat destaca entre
els municipis de la Diputació de Barcelona

Tractaments contra la
processionària del pi

L’Oficina Municipal del Consumidor de
Montgat destaca en l’última comparativa
entre les Oficines Municipals d’Informació al
Consumidor de diferents municipis de la Diputació de Barcelona, realitzada pels cercles
de comparació intermunicipal d’OMIC.
Comparada amb les oficines de sis municipis
d’entre 5.000 i 20.000 habitants, l’OMIC
montgatina se situa significativament per
sobre de la mitjana quant a despesa corrent
del servei per habitant (2,4 euros).
L’aposta per informar els ciutadans es reflecteix en el valor de l’indicador d’assistents
a activitats d’educació i sensibilització en

Després d’una tardor poc freda, l’afectació
de la processionària del pi (Thaumetopoea
pityocampa), una eruga localitzada a les
bosses blanques d’aquests arbres, ha anat
augmentant. El servei de manteniment de les
zones verdes municipals està realitzant els
tractaments fitosanitaris allà on s’ha detectat
la presència d’aquest insecte. Cal recordar
que els propietaris privats amb zones afectades també han de dur a terme aquest tipus
de tractaments per controlar i evitar que no
proliferi la població d’erugues, el principal
perill de la qual són els pèls urticants en
estadi de desenvolupament avançat.

consum no realitzades per a centres escolars,
d’uns 289,5 per cada 10.000 habitants.
També s’hi duen a terme 362 actuacions en
mitjans de comunicació per cada 10.000
habitants, un indicador molt per sobre de la
mitjana del grup.
La comparativa aporta altres dades que
destaquen Montgat, com ara les 5 hores
d’obertura diària amb atenció directa al
públic o els 18 dies de mitja de tramitació de
les reclamacions tancades dins l’any en estudi. Una xifra, aquesta última, 30 dies per sota
de la mitjana, la més baixa històricament de
tots els municipis del grup de comparació.
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promoció econòmica

Montgat jove,
Montgat emprenedor
Noves sessions per als joves
montgatins i montgatines
Obres i Serveis

Telefònica Espanya desplega la fibra
òptica a tot Montgat
L’Ajuntament arriba a un acord en clau dels interessos municipals
Telefònica Espanya ha reprès l’estesa
de fibra òptica per tot el municipi després
que els treballs s’aturessin temporalment
a causa de diversos desacords en les condicions que l’Ajuntament va imposar a la
llicència. Finalment i després de nombroses reunions amb la companyia, sempre
vetllant per un desplegament ordenat de
la instal·lació i perquè no generés més
xarxes aèries per les façanes dels edificis, s’ha arribat a un acord que satisfà els
interessos municipals.
A més a més, l’estesa de fibra òptica no
preveu afectacions a la via pública, ja que
s’utilitzaran canalitzacions ja existents. En
el cas que s’hagin d’obrir cales, s’haurà de
tramitar la llicència específica i senyalitzar

l’entorn dels punts d’actuació.
El projecte té en compte l’“Estudi de protecció tipològica i estètica del nucli antic
de Montgat: antic barri marítim, nucli antic
de Montsolís i tram baix de la Riera Sant
Jordi”. Els cables que hagin de transcórrer per la façana dels edificis d’aquestes
zones protegides hauran de disposar
d’una canaleta mimetitzada amb el color
corresponent. A més, també s’ha acordat
la retirada progressiva de la xarxa de coure
que quedi sense servei.
Les llicències municipals es donen salvant
el dret de propietat i sense perjudici de
tercers, per la qual cosa la companyia haurà d’obtenir les autoritzacions necessàries
dels propietaris privats.

Es presenten noves sessions
d’emprenedoria dirigides a joves d’entre 18 i
35 anys. L’objectiu de les sessions és identificar i potenciar el talent emprenedor i intraemprenedor dels joves. El treball es fa de manera
cooperativa i a través d’un projecte que els
motivi, i, alhora, vetlli per l’interès de tot el
poble. Les sessions es fan amb una metodologia innovadora, dinàmica i interactiva. En els
tallers i les activitats es fomenta la interacció
amb el món real i el virtual. Durant les sessions
els joves obtindran les coordenades, fórmules
i eines necessàries per identificar les tendències de futur i convertir-les en oportunitats. La
finalitat és que puguin tenir recursos suficients
per generar noves idees i transformar-les en
projectes viables, a més d’ampliar la xarxa de
relacions. Tot plegat reforça aspectes útils tant
en la vida laboral com empresarial dels joves
participants. Les sessions d’emprenedoria jove
tindran lloc al centre cívic Les Mallorquines els
dies 11, 18 i 25 de març i l’1, 8, 15 i 22 d’abril,
de 9.30 a 13.30 h. Per a més informació i/o
inscripcions truqueu al telèfon 93 469 07 37.

Promoció econòmica

promoció econòmica

I Jornades d’Ocupació: “L’edat no ens atura,
l’experiència ens avala”

Geolocalitzadors de
comerços i empreses
de Montgat

A Catalunya hi ha 281.264 aturats d’edat igual o superior als 45 anys
Les persones aturades més grans de 45
anys són un dels perfils més perjudicats pel
desert que la crisi ha generat en la nostra
economia. Es tracta de persones amb una
llarga experiència que es veuen ara a l’atur
després d’haver dirigit equips de treball,
grans obres de construcció o d’haver tancat
pressupostos magnànims, any rere any.
També són empleats de primera línia, fidels
a la seva empresa, que no esperaven viure
en primera persona el drama de l’atur. Fins
que la crisi i la gràfica descendent no van
aparèixer, no sabien què era redactar un currículum. Molts no havien passat un procés
de selecció des de feia anys.
En aquest marc, des de l’Ajuntament de

12

Montgat s’han planificat les primeres jornades d’ocupació, centrades a oferir suport i
recursos pràctics a totes les persones més
grans de 45 anys que es troben a l’atur.
Aquestes jornades engloben dues sessions
que tindran lloc els dijous 12 i 19 de març,
de 9 a 12 h del matí. En aquests dos dies
es presentaran dues taules rodones que
giraran al voltant de les possibilitats laborals
d’aquestes persones aturades i el valor de la
seva experiència – la primera - i els recursos
pràctics per a la recerca de feina, com ara les
xarxes 2.0 – la segona.
2 Inscripcions al Centre Cívic Les Mallorquines

Tel. 93 469 07 37 o gimenezca@montgat.cat

El passat mes de febrer van entrar en
funcionament dues noves pàgines web en
les quals es poden cercar comerços, activitats comercials i empreses de Montgat.
Mercatsmontgat.cat recull totes les parades
de roba, queviures i plantes que s’instal·len
els dimecres a la plaça de les Mallorquines.
D’altra banda, Compramontgat.cat conté la
informació més amplia de la localització i el
contacte de les empreses i/o serveis del municipi. És a dir, tots els comerços, empreses i
serveis estan geolocalitzats per sector i barri,
i complementats amb dades concretes.
www.mercatsmontgat.cat
www.compramontgat.cat
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#revistaMGT #Montgatterotllo a Instagram

Hem creat una nova etiqueta per seguir-vos a Instagram i Twitter.
Si voleu que les vostres fotografies i tuits surtin publicats a la Revista Municipal, recordeu afegir #revistaMGT #montgatterotllo

@beachtennismontgat

@kaparsso

@elivates

@skrbistue

@xavier_kirchner

@skrbistue

@cristianjr

@jlalbi

LA CARTA DEL LECTOR

Rafa
@nixixu83
#Montgat Ruta de la sal, a peu i
en bicicleta #bcn #natura #rutes
Lara Loli
@LaraLoli
9è cicle d’activitats als parcs,
platges i rius metrpls- El 25
d’ Abril “Els secrets amagats
de la platja de” #Montgat ”
Ricard Llort
@RicardLlort
“@AlcaldeMontgat Ben aviat
tindrem mercat municipal
a #Montgat ”
Projecte Home Catalunya
@projectehomeCAT
Moments emotius avui a les
altes terapèutiques del Centre
de Dia d’Adults de #Montgat
Biblioteca Montgat
@bmontgattb
#Quaresma set potes té...
#tradicions a la #bibliomontgat!
#Montgat
#quèfemalesbiblios

Municipals CAT 2015
@bmontgattb
Ara mateix, visites escolars!
Les classes de 5è de l’Escola
Salvador Espriu #Montgat
#quèfemalesbiblios
Municipals CAT 2015
@MunicipalsCAT
Creu Roja i l’Ajuntament de
Montgat obren un magatzem
d’ajuda humanitària. #Montgat
Lara Loli
@SeruCAT
Obrir el pas als ciclistes,
podria ser una bona idea?
@AlcaldeMontgat @alcaldeseu
#Montgat #Maresme

Educació a l’entorn natural
Montserrat Castaño Sallent
AV Can Maurici

|1| El Parc del Tramvia és un espai natural de Montgat ple d’arbres
en els quals viuen i passen diverses espècies d’ocells durant tot
l’any. Pensem que seria interessant que els infants i la població en
general poguessin aprendre els noms dels ocells que formen part de
l’ecosistema del parc. Ens sembla una bona manera que els més petits
prenguin consciència de la natura i la cura de l’entorn.
Per això, ens agradaria que s’instal·lessin cartells identificadors amb
les fotografies i els noms dels ocells a les entrades i sortides del Parc
del Tramvia.

ThalassaSuma
@ThalassaSuma
Estem contents hem aconseguit
moltes signatures per a l’ILP
per la #FIBROMILAGIA
ThalassaSuma
@Totbadalona
Sancionen dos joves per
fer grafits en una paret de
Montgat #Montgat

Podeu enviar les cartes al lector a comunicaciomontgat@montgat.cat on hi consti
el nom i cognoms i el barri de residència.
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GRUPS MUNICIPALS A DEBAT
CiU prioritza els ajuts a les famílies i les persones
1 L’evolució de la despesa municipal en benestar social s’ha incrementat
un 44% des de l’any 2011 fins ara. El govern municipal encapçalat per CiU
ha impulsat polítiques de benestar social àmplies adreçades a infants,
persones aturades i famílies amb necessitats socioeconòmiques de
Montgat. Els ajuts s’atorguen per al pagament de subministraments aigua,
gas i llum, lloguers, ajuts mèdics, i ajuts per a arranjaments de llars de la
gent gran. Durant aquest període, també hem establert noves línies d’ajuts
econòmics com ara beques de menjador, material escolar, llibres i sortides

escolars dels infants. Per primer cop, s’han articulat ajuts econòmics a
joves estudiants universitaris en concepte de matrícules i transport. El
suport econòmic del govern municipal també s’ha fet extens a les entitats
socials del poble que donen suport als col·lectius amb necessitats, com la
Creu Roja Local, Càritas Montgat i Projecte Home. I ho continuarem fent
perquè creiem fermament en les persones.

Licitacions de la legislatura dels ‘millors’
1 MALAMAR: Projecte esportiu complementat amb una oferta de restauració que havia de contractar molts montgatins i aportar al municipi
importants ingressos en concepte de taxes. Un gran projecte sense cap
dubte, però que vam alertar que seria difícilment viable i així ho ha estat!
Per rendibilitzar el negoci, Malamar ha actuat com a Beach Club nocturn
turmentant els veïns de les Mallorquines, no ha complert els pagaments
previstos i pràcticament no ha contractat montgatins per a la seva plantilla.
GUINGUETES: Licitació tragicòmica dels responsables de Platges de
Montgat (100% CiU). Entre altres nyaps, copien les bases del Masnou sense

tan sols modificar els festius locals, revisen els criteris de valoració un cop
començat el procés (fins i tot després d’haver obert les propostes tècniques
dels ofertants) i modifiquen la composició de la Mesa de contractació
sense explicar-ne el motiu.
MERCAT MUNICIPAL: Projecte basat en un supermercat a què s’hauria
d’afegir el comerç local, amb el qual no s’ha comptat en cap moment. Una
primera licitació en què no es presenta ningú i que s’ha de modificar per
aconseguir que es presenti almenys una cadena de supermercats.

Continuem al capdavant de la gestió de serveis municipals
1 L’equip municipal d’ERC treballem per millorar les condicions dels
ciutadans i ciutadanes del poble, les possibilitats d’inserció laboral, la
formació i tots els aspectes relacionats amb el benestar de les persones i
les famílies. Des del nostre paper com a càrrecs electes de Montgat, lluitem
per un Ajuntament al servei dels ciutadans, amb les portes ben obertes i els
comptes clars. Volem un poble on els joves tinguin futur, la gent gran sigui
atesa amb serveis de qualitat i els emprenedors puguin desenvolupar les

seves idees i crear llocs de treball. Montgat creix i amplia serveis, però per
a nosaltres el més important és el tu a tu, el diàleg directe i sincer amb les
persones, llunyà de les retòriques polítiques, personalismes i lideratges
omnipresents. Perquè sabem que els ajuntaments són fonamentals per començar a fer el país net i just que volem construir i al qual aspirem a través
de les eleccions del 27S. I això només és possible amb bona gent, que estimi
el poble on viu i es preocupi de les persones per sobre de les ideologies.

Platges de Montgat: La mala gestió permanent
1 L’any passat, l’obertura de les guinguetes de la platja es va endarrerir fins
als darrers dies de juny. Aquest retard de més de dos mesos respecte d’altres
anys va ser causat per un procés d’adjudicació que es va iniciar tard, mal
dissenyat, mal gestionat i massa dilatat en el temps. Preveient el retard i els
problemes que es causarien, el març de 2014, ICV-EUiA vam proposar, com
a mal menor, prorrogar un any més les concessions anteriors i aprofitar tot
2014 per consensuar unes bases i engegar amb temps un concurs efectiu a
partir del 2015. Aquesta proposta va ser rebutjada per la direcció de Platges

i els problemes han vingut en forma d’un descompte que s’ha hagut de
fer als adjudicataris de més de 21.000 euros sobre els cànons abonats, a
causa dels perjudicis soferts pel retard en l’inici de la temporada. Pèrdues
per a Platges i, per tant, per a l’Ajuntament de Montgat. A més, aquestes
devolucions es repartiran en quatre anys per evitar un altre resultat anual
negatiu, però condicionant els comptes de la futura direcció de la societat,
que esperem que sigui diferent de l’actual (CiU), que tan mala gestió ha fet.

El PRE en Montgat, por unos servicios dignos
1 Tenemos un problema con las escuelas en Montgat y la viabilidad de la
educación de nuestros hijos; pero no es el único, ya que el problema se repite
con el sistema de salud y su saturación. Los servicios de pediatría en Montgat
están al máximo, ya que seguramente aquí también han fallado las previsiones
en cuanto a nacimientos y la llegada de nuevas familias a nuestro pueblo. El
bienestar de los ciudadanos se resiente lo miremos por donde lo miremos,
dado que los recortes del gobierno central del PP y los de la Generalitat de CIU
(apoyado por ERC) han llevado a la precariedad a todos los pilares básicos de
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esta sociedad: vivienda, empleo, sanidad y educación. Desde el PRE estamos
cansados de especuladores, de listas Falciani y políticos mentirosos. Aquellos
que nos dedicamos a la política local hombro con hombro con nuestros vecinos estamos cansados de que denigren nuestra labor. Que se dejen de tantas
previsiones y se ciñan a la realidad. La educación y la sanidad no se tocan. El
PRE de Montgat, por unos servicios dignos.
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comerç del mes

Nona’s Cake

Tu imagina,
nosaltres creem
|1| Luz Ibarra és una imaginativa emprenedora de Montgat, fundadora de Nona’s Cake.
Situada a l’eix comercial de la plaça Gaudí i
activa des del setembre de 2014, la botiga
tant ofereix formació com l’elaboració de tot
tipus de productes de rebosteria creativa.
Nona’s Cake organitza cursos de decoració
de galetes i pastissos per a infants i adults, i,
a més, s’hi poden fer encàrrecs d’una llarga
llista de dolços, com ara cupcakes, orquídies
i flors de sucre, galetes, macarons, pastissos per a aniversaris, batejos, comunions i
casaments, galetes amb logotips corporatius
o personals, detalls per als convidats i/o
taules dolces per a esdeveniments familiars
o d’empresa, naturals i de primera qualitat.

Horari de dilluns a divendres,
de 9 a 13.30 h i de 15.30 a 18 h
Pl. Antoni Gaudí, 10
Tel 93 171 74 67 - 606 413 637 (per a encàrrecs)
www.nonascake.com // nonascake@yahoo.es
Facebook NONA S CAKE

ENTITAT

L’associació d’hortolans de Montgat
compleix el seu primer any
Al voltant de 100 famílies en formen part
Ara fa un any, es van concedir les cessions
d’ús a precari dels horts familiars urbans
de Can Casanovas per a un període de
quatre anys. Els horts cedits a les famílies
de Montgat es destinen al conreu agrícola
i a l’autoconsum. L’associació d’hortolans
de Can Casanovas, creada just després de
l’adjudicació dels horts, està constituïda
pel conjunt dels seus adjudacataris amb
l’objectiu de vetllar pel bon funcionament
en l’ús dels horts, que inclou el manteniment
i la neteja dels espais comuns del recinte i de
les parcel.les, el manteniment de les instal.
lacions i l’arbrat, el reciclatge de les deixalles, el pagament dels consums comuns a
través de les quotes que es cobren als usuaris dels horts, i també el respecte genèric
al reglament d’ús que marca les normes

generals per a tots els adjudicataris.
L’associació té una junta directiva i una
comissió de gestió, aquesta última, integrada per un representant de l’Ajuntament, un
tècnic i tres representants de l’associació
que s’ocupen de la gestió de les incidències comunes del funcionament de l’espai
i d’altres, com ara impulsar el foment de
l’agricultura ecològica o la introducció de
varietats hortícoles locals.
Gairebé cent famílies de Montgat formen
part de l’associació i conreen productes de
temporada a les parcel.les de Can Casanovas. L’associació està compromesa amb
l’espai i en el cas que hi hagi excedents en
la producció d’hortalisses els lliura al Banc
dels Aliments o al magatzem d’aliments de la
Creu Roja de Montgat.

CULTURA

CULTURA

Inscripciones obertes
del centre cívic

Nova edició de la Mostra de Teatre
Amateur de Montgat

Durant tot l’any, el centre cívic Les
Mallorquines disposa d’una programació de
cursos i tallers per respondre a les inquietuds artístiques i culturals de la població,
a preus assequibles i diferents franges
horàries: manualitats, patchwork, ceràmica,
dibuix i pintura, batuka, esquena sana, enfilar
agulla,... Les persones interessades encara
poden inscriure’s i participar-hi.

Aquest 2015, la Mostra de Teatre Amateur de Montgat celebra el desè aniversari
amb un cicle de tres obres de grups de teatre
amateur local del Masnou, Montgat i altres
poblacions del Maresme. Es tracta d’una acció de dinamització cultural que busca donar
a conèixer l’activitat teatral, les adaptacions
i els muntatges dels grups locals del territori.
Més enllà de celebrar els 10 anys de
recorregut, la Mostra de Teatre Amateur
d’enguany també commemorarà el cinquè
aniversari del naixement del grup de teatre

2 Per a més informació

Tel. 93 469 07 37

amateur format per joves de Montgat i Tiana
“Mimesi”, el qual ha participat en diversos
actes culturals que s’han realitzat als dos
municipis i s’encarregarà de tancar la Mostra
amb la seva representació. La programació
d’enguany s’estendrà del 22 de març al
30 de maig, amb tres obres en cartell que
es representaran a la sala Pau Casals de la
Biblioteca Tirant lo Blanc.
R Sala Pau Casals de la Biblioteca Tirant lo Blanc

a les 18 h. Entrada 3 €
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entrevista

MERCÈ BARTA

JOVE LLUITADORA DE 80 ANYS

“No vull viure de fotos
grogues. Mentre estigui
viva, vull sentir-me viva”
FOTO: ©XAVIER KIRCHNER

D

Entrevista en el marc de les XXVIII Jornades de la dona
i l’exposició fotogràfica “Montgatines”

iu que no és “fan” de Julio Iglesias, però que hi sintonitza quan
canta “De tanto querer ser en todo el primero me olvidé de vivir”, expliqui-m’ho?
Jo portava una vida d’activitat desenfrenada.
Sóc vegetariana, mai no he fumat ni he begut,
però l’estrès em va provocar hipertensió i
vaig tenir un ictus. Em van portar en ambulància a l’hospital i sentia que els metges
deien a la meva família: “d’aquesta nit no
passa”. Tots ploraven...
D’on li venia tant d’estrès?
Estava divorciada, tenia un fill i una filla,
sóc mestra i dirigia la meva escola...
L’any 76 vaig muntar una escola a la Gran Via
de Barcelona, tocant a Sant Adrià. No era una
escola bressol. Jo deia que era “un centre
per a l’educació i la formació del nen i la
nena”. Hi anaven dels 3 als 6 anys, una edat
en què tot ho assimilen. Els ensenyàvem
anglès i també natació, com es fa ara, però
nosaltres ho fèiem als anys 70 ... I tot havia
de funcionar a la perfecció; jo ho supervisava tot i estava a sobre de tothom. Els nens
i les nenes em deien “la senyoreta mare”... La
meva escola havia de ser la millor ...
I el seu cos va dir “prou”, però pel que
veig, sí que va passar d’aquella nit ...
Vaig ingressar a principis de desembre i
vaig deixar l’hospital a mitjans de març.
Realment una bona sotragada ... Sí, però la
pitjor experiència no va ser al principi quan
tothom pensava que em moria. Va ser quan
ja em trobava fora de perill i vaig començar
a fer rehabilitació. Un dia em van posar davant d’un mirall i no em coneixia! Jo no po-
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dia ser aquella persona que estava veient!
Vaig posar tota la meva energia a recuperarme. Feia exercicis de mímica per recuperar
els moviments de la cara, gimnàstica de tota
mena per recuperar el moviment de braços i
cames ... i, amb bastó, vaig tornar a caminar.
Lluitadora incansable!
No vull viure de fotos grogues ... Ni pararme, ni que es rovelli el ferro que hi ha en
mi. Vull que, en lloc de llàstima, em tinguin
afecte. En lloc de bastó, ara faig servir cadira
de rodes, però no m’he parat. Darrere de
cada línia d’arribada hi ha una de partida, i
darrere de cada èxit, hi ha un desafiament.
Mentre estigui viva, vull sentir-me viva.
I viu sola, però no la veig trista ...
No vull ser una càrrega per a ningú, ni per als
fills ni per als companys. Al company amb qui
vivia des del meu divorci li vaig dir que marxés després del meu accident. L’havia estimat
com a parella i no el volia tenir de cuidador.
L’estimava massa per tenir-lo lligat a mi.
Visc sola però em sento molt acompanyada
pels meus veïns que m’estimen, es preocupen per mi i m’ajuden en el que poden. Em
vénen molts noms al cap ... Tots són molt
bones persones.
“Gent de Montgat” que canta el
seu amic Jordi Torrent ...
Em sento molt bé aquí a Montgat. Vaig venirhi a viure amb els meus fills l’any 81, quan em
vaig separar, perquè gairebé per casualitat,
vaig trobar una caseta al carrer Pau Alsina que
em va agradar. D’aquella caseta vam anar passant a d’ altres a mesura que els fills es feien
grans i la meva situació econòmica millorava,

Merçe Barta Parlo amb la Mercè i em
sembla fer-ho amb en Marc Màrquez.
Salvades el munt de distàncies que els
separen, els dos tenen el mateix esperit
de superació i la mateixa alegria en la
seva voluntat incansable de portar una
mica més enllà el límit del que és possible. Un és campió del món de motociclisme i l’altra lluita per sentir-se viva a
la seva cadira de rodes que només pot
controlar amb una mà. Els dos amb un
somriure i una mirada clara, que fan
que el que els és difícil sembli fàcil.

fins a tenir una casa de quatre plantes i amb
piscina al barri de “La Virreina”. Aquesta era la
meva vida anterior.
Una vida que sembla exemplar ...
Jo era d’aquelles persones que viuen sensatament cada minut de la seva vida. És clar que
vaig tenir moments d’alegria! però si pogués
tornar enrere, tractaria de tenir només bons
moments. D’això està feta la vida, sols de
“moments”, i no em vull perdre el d’ara.
Fa servir, també, els serveis públics per a
la gent gran? I tant! Cada dia ve una noia
de Benestar Social, la Isabel, que m’ajuda a
dutxar-me, a vestir-me i a sortir al carrer. Una
persona excel·lent. El senyor Alcalde també
m’estima molt i tenim molt bona relació. El
servei que en diuen “Taxi porta a porta” el van
posar en marxa per a les persones com jo.
I continua cuidant-se
Faig tot el que puc per mantenir el cap actiu.
En lloc de deprimir-me, escric les meves
reflexions, i si em desperto a la nit, truco
als programes de ràdio en els que participa
l’audiència. Tots em coneixen!
Faig exercicis de memòria i m’agraden molt
els jocs de taula. Amb unes veïnes que
vénen a fer-me companyia, cada setmana
juguem al Rummikub.
És com una mena de parxís? Calli, calli. És un
joc d’estratègia, com el Remigio o el pòquer.
El parxís és per a les velles!

