MONTGAT 03
REVISTA MUNICIPAL

4. Augmenta la freqüència de pas de la línia B-30 i es modifica el recorregut de la B-34 i B-35.
5. Es presenta el Portal de Transparència. 6. Es posa en marxa la unitat de Policia de Proximitat.
7. Primer festival de microteatre a Montgat. 13. La Montgatina en el nostre record. 16. Josep
Inglès Creador de “Montgat imatges d’ahir i d’avui”, “Sempre he tingut alguna càmera”.

2016
MARÇ
Núm. 42

Consells per a fer un viatge
de manera segura
Hi ha aspectes que hem de saber abans de viatjar. S'ha d'estar informat per si apareix cap problema, es pugui solucionar de manera
ràpida i segura.

1 Informa’t molt bé dels requisits i les característiques del viatge i
del lloc on vagis (visats, passaport, clima, categories dels hotels,…).
1 Recorda que la publicitat és vinculant; per tant, guarda els catàlegs i fullets informatius juntament amb els contractes, comprovants, tiquets, factures, etc., ja que els pots necessitar davant
d’una possible reclamació.
1 Abans del viatge informa’t de si tens cobertura sanitària al país
on vagis amb l’assistència sanitària que tens aquí (seguretat social
o mútua d’assistència sanitària privada).
1 Si viatges a l’estranger, informa’t del telèfon i de l’adreça de
l’ambaixada o consolat del teu país, ja que en cas de problemes, et
poden ajudar.
1 Durant el viatge, porta sempre el telèfon de l’agència de viatges
o del seu representant al país on t'estiguis.
1 És recomanable contractar el viatge a través d’empreses adherides a una Junta Arbitral de Consum perquè, en cas de conflicte, es
pugui resoldre de manera ràpida, senzilla i gratuïta.
Per a més informació, OMIC :
Pare Claret, s/n - 08390 Montgat - Tel. 93 469 07 37
consummontgat@montgat.cat

TELÈFONS D’INTERÈS

EQUIPAMENTS I
SERVEIS MUNICIPALS
Ajuntament

93 469 49 00 g 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
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@gmail.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
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

Recollida de mobles

93 112 00 26
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S'obren les preinscripcions
a les escoles
Els terminis previstos de presentació de sol·licituds per al segon
cicle d'educació infantil, educació primària, centres integrats i educació secundària obligatòria és del 30 de març al 7 d'abril. Per tant,
durant aquest període es podran fer les preinscripcions a l'Escola
Sant Joan, Escola Salvador Espriu i a l'Institut Thalassa. El període
de preinscripció per a les llars d'infants, en el cas de Montgat,
l'Escola Bressol els Montgatets, és del 2 al 13 de maig.
Les preinscripcions es podran realitzar al mateix centre educatiu i
la documentació i criteris de prioritat es poden consultar en aquest
enllaç de la Generalitat: http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici/.
Les jornades de portes obertes de les escoles de Montgat van tenir
lloc el passat mes de febrer amb l'objectiu de donar a conèixer
els centres. A partir d'aquest mes de març, pares i mares ja podran
formalitzar la seva tria mitjançant la preinscripció que es trobarà al
mateix centre.
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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.
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La Montgatina en el nostre
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ENTREVISTA

Josep Inglès
Creador de
“Montgat imatges d’ahir i d’avui”
“Sempre he tingut alguna càmera”

Governança municipal
i transparència
En la presentació del Projecte i Espai de transparència municipal programada per al proper 15 de març, s’explicarà als veïns i veïnes de Montgat
els eixos principals del canvis que es fan per garantir més transparència
en l’acció del govern municipal. El govern obert és un canvi de model en
la gestió de la informació en les administracions públiques.
Una nova manera de governar i de treballar des de l’Ajuntament per ser
més transparents i més accessibles a la ciutadania. La transparència, la
participació i la col·laboració són els eixos bàsics que defineixen un govern obert. En aquest sentit, treballem per oferir un ajuntament més
obert a la informació, en què s’informi àmpliament les persones de les
activitats dels diferents àmbits d’actuació, i s’escolti més la ciutadania facilitant canals permanents de comunicació i intercanvi a través del portal
de transparència del web municipal.
El govern obert dóna un sentit més ampli a la democràcia, ja que suposa
un millor accés a la informació, rendició de comptes, canals d’informació
més útils, i una implicació més gran dels agents socials. Una nova forma
de gestionar l’administració municipal que podeu conèixer de primera
mà amb la presentació que tindrà lloc el dia 15 de març a la Sala Pau Casals. Continuem treballant pel poble que estimem i ho volem fer amb la
màxima eficàcia i transparència.
D’altra banda, al mes de març tenim una àmplia programació d’activitats
que podeu consultar a l’agenda que trobareu a la Revista i a la web municipal d'aquest mes, amb el protagonisme especial de les Jornades de la
Dona i les Jornades de Consum, a les quals us convido a participar.
El poble és ric en propostes d’activitats culturals i socials i les entitats en
són protagonistes. Participar-hi és una bona manera de fer poble.

Rosa Funtané i Vilà

Alcaldessa

La ciutadania exposa LA RESPOSTA

a

Noelia Sánchez Vázquez
Montgat

M'agradaria saber si hi ha horts familiars
disponibles a Can Casanovas.

Emma Ros Martin
Regidora de Sostenibilitat

|1| Existeix una llista d'espera per accedir als horts familiars de Can Casanovas, fruit del
concurs que es va fer per a la cessió al 2014. Fins ara, aquesta llista era tancada. A l'Ordre
del dia del ple de febrer figurava la modificació del reglament dels horts que, entre altres
aspectes, inclou obrir aquesta llista d'espera. Per tant, passat el mes d'exposició, si no hi
ha canvis, es podrà accedir a la cua d'aquesta llista presentant una instància a l’OAC per
tal de tenir l'opció a un hort en la mesura que quedin lliures i corri la llista.

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.
Longitud màxima, 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.
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HISENDA

Fins a l'abril es podrà
liquidar l'impost sobre
vehicles
MOBILITAT

Augmenta la freqüència de pas de la línia B-30
i es modifica el recorregut de la B-34 i B-35
S’ha elaborat una proposta que ha estat
consensuada amb tècnics de TUSGSAL i
del Departament de Mobilitat i Transport
de l’AMB per tal de modificar el temps de
freqüència de pas de la línia B-30, que
passarà de 20 min. a 12 min. Aquesta nova
proposta es posarà en marxa a mitjans de
març. D'altra banda, les línies de bus urbà
B34 i B35 cobriran els municipis de Montgat i Tiana. La mobilitat interna queda molt
ben resolta amb aquest servei. Es tracta de

busos que permeten arribar a tots els nuclis
dels barris i fan que Montgat estigui ben
comunicat. És per això que tant la línia B-34
com la B-35 amplien el seu recorregut per
donar connexió amb l’Estació de Montgat
Nord, facilitant alhora l’accés a l’avinguda
Turó en sentit Tiana i donant cobertura al
Pla de Montgat a través del carrer Antònia
Macià, des d’on conectarà amb la ronda 8
de març per ampliar la cobertura des d’aquí
al Pla de Montgat.

El proper 5 d’abril finalitzarà el període de
recaptació de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica corresponent a tot l’any 2016. Les
persones que no tinguin domiciliat l’ingrés en un
compte bancari hauran de realitzar el pagament
amb el document que se'ls haurà enviat des de
l’Organisme de Gestió Tributària. L'oficina de
Montgat es troba al C/ Pau Alsina, núm. 3, bxs.
El telèfon per a consultes és el 932 029 802. En
cas de tenir el rebut domiciliat, es descomptarà
a principis d'abril. A més a més, es pot consultar
el calendari fiscal d'aquest 2016 al web de
l'Ajuntament de Montgat. http://www.montgat.
cat/ajuntament-seu-electronica/informacio-oficial/calendari-fiscal-2016.html. En aquest enllaç
es detallen les dates i els límits de pagament dels
impostos. Finalment, si no teniu els rebuts domiciliats els podeu domiciliar des de la mateixa seu
electrònica. Es tracta d'una eina de gestió a l'hora
de fer un pagament, per exemple.
PARCS I JARDINS

Més d’una vintena
d’actuacions contra la
processionària del pi
Des del mes de gener, l'Ajuntament
ha realitzat vint-i-quatre
intervencions fitosanitàries en
diferents punts del municipi

???????????

VIA PÚBLICA

Finalitza la rehabilitació de la rotonda
del carrer Pare Claret
El municipi es veia afectat en aquest punt quan plovia
Han finalitzat els treballs a càrrec de la
Diputació de Barcelona dins les tasques
de manteniment de la carretera com a fruit
de les gestions realitzades per la Corporació municipal. Quan plovia, el municipi es
veia afectat en aquest punt. La rotonda del
carrer Pare Claret (al lateral C31) quedava
molt afectada per la tendència de l'aigua
a travessar-la de dalt a baix. El material es
precipitava a la calçada per la força de l'aigua
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i generava un perill per al trànsit. S'ha solucionat el problema retirant els àrids sobrants,
recol·locant les vorades caigudes, construint
un paviment de formigó de colors similars als
existents anteriorment i fent una protecció
a l'anell interior que permeti desviar l'aigua
sense entrar a dins. S'ha implantat una
solució que garanteix l'estabilitat de tot el
conjunt davant d'episodis de pluja intensa
sense modificar-ne la imatge.

Les temperatures elevades d'aquest hivern
han fet que sobrevisqués i proliferés la processionària. Durant el principi de la tardor, en les
seves primeres etapes, la processionària del pi
és més sensible al fred. Però aquest any no ha
fet el fred que tocava per l'època i ha ocasionat
que l'insecte sobrevisqués i pogués reproduirse. La processionària es troba en el seu darrer
estadi i els seus pèls són urticants. Les persones
al·lèrgiques i uns quants animals es troben
afectats. El Departament d'Agricultura de
la Generalitat de Catalunya recomana no
apropar-se als pins afectats i no remenar la
terra de les pinedes per tal que no s'hi trobin
pèls urticants. Els propietaris de zones verdes o
jardins amb pins afectats han de fer de manera
privada el tractament fitosanitari corresponent.

TEMA DEL MES

Es presenta el Portal de Transparència
L'equip de govern manté que la integritat i els valors van molt lligats a la transparència
El proper 15 de març a les 19h es presentarà
en un acte públic a la Sala Pau Casals de
la Biblioteca Tirant lo Blanc, el Portal de
Transparència de l'Ajuntament de Montgat.
En l'acte de presentació, s'oferirà la
xerrada “Integritat i ètica pública” a càrrec
Gemma Calvet, Directora de l'Agència de
Transparència de l'Àrea Metropolitana de
Barcelona. L'acte comptarà amb una altra
xerrada. “El repte de la transparència pels
Ajuntaments” a càrrec de Marina Espinosa,
Cap de servei d'assistència i organització
municipal de la Diputació de Barcelona.
La Llei 19/2014 de Transparència, accés a
la informació pública, bon govern i govern
obert, va entrar en vigor el passat mes de
juliol de 2015 i neix de la necessitat de
donar eines als ciutadans destinataris finals
dels serveis públics d'interès general, per
tal de saber quines són les funcions de les
administracions, com es duen a terme i
amb quins recursos, i el control d'aquests
recursos. L'actuació de les administracions
públiques i entitats relacionades ha de ser
clara i transparent i, sobretot, ha de garantir
el dret d'accés a la informació del ciutadà.

d'informació i gestió de la institució s'han
d'incloure en el Portal de Transparència. És
un servei tecnològic que s'ha de normalitzar,
endreçar. Segons l'equip de govern, la
integritat i els valors van molt lligats a la
transparència. El portal es troba en una fase
inicial que es divideix en serveis i gestions
i amb informació a l'abast del ciutadà.
Es tracta de la informació institucional i
organitzativa, la gestió econòmica, l'acció
de govern i la normativa, els contractes,
convenis i les subvencions, i la participació.
L'espai de transparència permet accedir
a serveis, tràmits i gestions. Es pot
tramitar una instància genèrica, fer arribar

queixes i suggeriments, gestió tributària,
notificacions electròniques, presentar
factures electròniques, entre d'altres.
La publicitat activa és un dels apartats en
què es treballa des de l'Ajuntament de
Montgat. Això significa que el govern posa
les dades a disposició de la ciutadania
a través de portals i pàgines web d'una
manera proactiva. L' objectiu final és que
el ciutadà tingui eines per comparar. Un
formulari permet al ciutadà de demanar
informació a l'administració, que al seu
torn està obligada a donar resposta amb
un límit de temps: un mes. És un repte per a
l'organització municipal.

L'espai de transparència
permet accedir a serveis,
tràmits i gestions
La llei té com a principal àmbit subjectiu
d'aplicació les administracions públiques de
Catalunya, l'Administració de la Generalitat
i els ens locals, així com els organismes
i entitats de naturalesa administrativa
dependents o vinculats a aquestes
administracions. També s'amplia el seu
àmbit aplicatiu a persones privades que
realitzin activitats per al servei públic.
Tanmateix, afectarà a les organitzacions,
associacions i fundacions els ingressos dels
quals provinguin de l'administració pública.
Finalment, la llei desplega els seus efectes
sobre totes les altres institucions públiques
que no siguin les administracions.
És un procés llarg ja que totes les dades
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PROMOCIÓ ECONÒMICA

Borsa de treball per
als Plans d’Ocupació,
eina viva

POLICIA LOCAL

Es posa en marxa la unitat de
Policia de Proximitat
Al mes de gener s'ha posat en marxa
la unitat de Policia de Proximitat que
té com a objectiu fomentar el tracte
personalitzat amb els ciutadans. La figura
de l'agent de proximitat ja havia existit
al municipi durant més d'un any i havia
donat molt bons resultats, segons el cap
de Policia Josep Sarabia. És un servei que
pretén millorar la prevenció de conflictes
i augmentar la sensació de seguretat
als barris del municipi. La Policia Local
compta amb dos efectius per a aquest
nou servei. La característica principal de
l'agent de proximitat és la seva visibilitat
als barris, un patrullatge a peu i proactiu
adaptat a les necessitats de cada barri i
que prioritza la via mediadora i social per

davant de la sancionadora. Els àmbits
d'actuació són assistencial, via pública,
trànsit, seguretat ciutadana o policia
administrativa, entre d'altres. El policia
estarà en contacte freqüentment amb
centres escolars, comerciants, entitats,
associacions,... La idea és copsar diferents
problemàtiques de cada barri. El servei és
de dilluns a divendres durant tot el dia, en
torns de matí i tarda i es dóna cobertura a
tot el poble, de manera que cada setmana
trepitja tots els barris del municipi.
Finament, la funció de l'agent també és
informativa; a la primera quinzena del mes
de febrer van repartir tríptics informatius
sobre la campanya de gossos que es va dur
a terme al poble.

L'Ajuntament ha obert una borsa per
accedir als plans d'ocupació.
Les inscripcions es poden presentar sense
límit de data, al llarg de l'any i a través del
formulari que hi ha a l'OAC o en l'apartat de
tràmits de la web municipal.
Una persona podrà apuntar-se a més d'un
dels perfils que s'especifiquen en les bases.
Cada tres mesos, com a màxim, s'avaluarà
els candidats assignant-los la puntuació que
els pertoqui. Les Regidories de Promoció
Econòmica i Acció Social coordinen
l'avaluació. Quan conclogui el procés de
puntuació, el resultat es publicarà a través
del número d'inscripció en l'apartat de
transparència de l'Ajuntament.
A mesura que sorgeixin els plans d'ocupació
se'n farà publicitat i es convocarà les
persones inscrites per fer entrevistes.
Si sorgeixen en períodes d’entre
avaluacions, els inscrits que encara no hagin
passat per cap entrevista seran avaluats per
dotar-los de puntuació abans de procedir a
triar el personal per al pla d’ocupació.
Gràcies a la borsa s’evita que les persones
que vulguin accedir a un pla d’ocupació
n'hagin d’estar pendents de la publicació i
no hauran de presentar la documentació
bàsica cada vegada que hi hagi un pla.

PROMOCIÓ ECONÒMICA

JOVENTUT

“Montgat, anem per feina”, preinscripcions
per a formació 100% subvencionada

Beneficis per a empreses
que contractin joves

La Regidoria de Promoció Econòmica
ha obert el termini de preinscripcions del
programa de formació 100% subvencionat
“Montgat, anem per feina”. Es tracta de
càpsules formatives en quatre àmbits:
l'emprenedoria, la recerca de feina, els
idiomes i les competències professionals.
“Montgat, anem per feina” és un programa
adreçat a les persones en procés de recerca
activa de feina. Les persones interessades
poden preinscriure-s’hi de manera
presencial al centre cívic Les Mallorquines o
bé a través de la pàgina web de l'Ajuntament
(concretament a http://www.montgat.cat/
el-municipi/montgat-activat/formaciosubvencionada.html). A finals del passat
mes de febrer ja es van iniciar formacions

Comença una nova edició del projecte
Fem Ocupació per a Joves. Es tracta d’una
subvenció que poden sol·licitar les empreses fins al 31 d'agost per un import del salari
mínim interprofessional durant 6 mesos
(3.870 euros). Està destinada perquè les
empreses contractin joves que reuneixin els
requisits següents: estar a l’atur, tenir entre
18 i 29 anys i tenir formació d’ESO, Batxillerat o CFGM. L’empresa que contracti el
treballador rebrà la subvenció i ha de fer un
contracte mínim de 6 mesos, per una jornada
parcial d'un màxim de 35 hores setmanals i
amb el sou segons conveni. El jove haurà de
fer formació subvencionada i relacionada
amb el seu lloc de treball, i la realitzarà en un
centre de formació en línia.
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100% subvencionades i s’han programat
les següents per als propers mesos: del
8 fins al 24 de març, "Els primers passos
amb l'ordinador i internet"; del 14 al 23 de
març, "Aprèn a fer fulls de càlculs senzills
amb excel"; del 30 de març al 2 de maig,
"Comptabilitat: aprèn a gestionar-ho amb
el Contasol"; del 5 al 21 d'abril, "Office bàsic
(word, excel i power point)"; del 4 al 23 de
maig, "Facturació: gestiona les factures amb
Facturasol"; del 30 de maig fins al 22 de juny,
"RH: Gestiona les nòmines amb Nominasol".
Alhora, dins del programa “Montgat, anem
per feina” es programaran més cursos en
funció de la demanda que hi hagi. Tots
s'impartiran al centre cívic Les Mallorquines
i són 100% subvencionats.

ESPORTS

IV BH Montgat
Creu Roja
Obertes les inscripcions
per participar a la cursa
El proper 17 d'abril tindrà lloc la IV
edició de la cursa BH Montgat aquest
any amb la col·laboració de la Creu Roja.
L'esdeveniment esportiu començarà
a partir de les 10 h i consistirà en una cursa
de 10 km, una altra de 5 km, i es tancarà,
com sempre, amb la cursa infantil.
La BH Montgat s'ha convertit, en quatre
anys, en un dels esdeveniments amb més
participació al municipi. Aquest any, Life for
Events, l'empresa que l'organitza, col·labora
amb la Creu Roja, amb el lema “Pel dret a
l'alimentació saludable”.

Enguany, per la lluita a
favor d'una alimentació
saludable sobretot per
als infants

ACCIÓ SOCIAL I DONA

Arrenquen les XXIX Jornades de la Dona
S'enceta el cicle d'activitats en motiu
de les Jornades de la Dona a Montgat.
Enguany hi ha novetats: taller de patés,
cinefòrum per a joves, espectacle en el sopar del Dia de la Dona, taller d'autoestima
adreçat a dones aturades o una xerrada
sobre gimnàstica abdominal hipopressiva.
En total hi ha programades nou activitats
obertes a la participació de dones i homes,
diverses en continguts, lúdiques i lligades
amb l'esport. Una novetat és el cinefòrum
per a joves, en què s'analitzaran els

curtmetratges “Desenfocada” i “El orden
de las cosas”. En el taller, dinamitzat per
la psicòloga Josefina Caro, s'analitzaran
les situacions de violència des del dret a
la igualtat i per proposar noves formes de
relació no violenta. Tancarà les jornades
el taller d'autoestima, adreçat a dones aturades, a càrrec de la mateixa psicòloga per
ajudar a reflexionar sobre els estereotips i
la mitologia social que dificulta les dones al
desenvolupament de les seves capacitats i
en l'assoliment de la seva pròpia imatge.

A l'hora d'inscriure's s'oferirà als
participants col·laborar amb aquesta ONG.
Qui porti aliments per donar a la Creu Roja
rebrà un descompte en la inscripció a la
cursa. En el cas de la cursa de 10 km per a
l'aportació d'aliments de nivell 1 (llegums
cuits, galetes, pasta, conserves,...) es
descomptarà un euro per inscripció, i dos
euros en cas que es donin aliments de nivell
2, com ara la llet o l'oli. Pel que fa a la cursa
de 5 km, el descompte serà d'un euro per la
donació d'aliments tant de nivell 1 o 2.
CULTURA

CULTURA

XXXIII edició de la
Mostra Literària

Primer festival de microteatre a Montgat

A partir del 14 de març es podran
recollir les bases per a la Mostra Literària
del Maresme a la Regidoria de Cultura i
Festes (Centre Cívic), a la Biblioteca Tirant lo
Blanc, a l'Escola d'Adults Timó, i a la web de
l'Ajuntament. Les novetats són dos premis:
un per a microrelats i l'altre per a escriptors
amb discapacitat intel·lectual. La data límit
de lliurament dels treballs és el 14 d'abril.

El 3 d'abril “Menú Teatral” farà una
passejada pels carrers del municipi a partir
de les 11h per animar als veïns/es
a participar en les actuacions teatrals
d'aquell dia. És la primera vegada que es
fa el festival de microteatre, que té com
a objectiu que per un dia tot el poble es
converteixi en un centre d'arts escèniques on
es representaran diferents tipus de teatre per
a tots els públics.
El microteatre és la representació d'obres de

curta durada que tenen lloc a espais reduïts.
A les 12 h s'iniciaran les actuacions
artístiques en diferents espais de l'edifici
de la Biblioteca Tirant lo Blanc, com ara la
sala Pau Casals, on es representaran quatre
espectacles breus de diferents estils, que
finalitzaran amb un matx d'improvisació
teatral i un col·loqui amb els actors que
participen en el festival.
A la tarda es repetirà el mateix format
a partir de les 17 h.
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AGENDA D’ACTIVITATS /// MARÇ

XXIX JORNADES Iniciació al
DE LA DONA 2016 Beach Tennis

MARÇ

4

DIVENDRES

Taller de Patés
A càrrec de Joan de Haro
(professor de cuina).
Inscripció prèvia a la Regidoria
d’Acció Social de Montgat
De 17 a 19h (si hi ha més gent
apuntada faríem un segon taller
de 19 a 21h)
A l'escola d’adults Timó
Preu: 5€

5

DISSABTE

Cinefòrum
“Pago Justo”
Després de la pel·lícula hi haurà
xocolata amb xurros
A les 21h a la Sala Pau Casals de
la Biblioteca Tirant lo Blanc
Preu: 3 €

6

DIUMENGE

Concert Solidari
contra el Càncer
de Mama
Espectacle en Play Back a càrrec
del Grup Artístic del Casal Joan
Maragall. Tota la recaptació serà
per la Fundació FERO
A les 18h a la Sala Pau Casals
Preu: 3€ (hi ha Fila 0)
Organitza: Grup Artístic del Casal Joan Maragall

8

Jornada oberta i gratuïta per a dones
i nenes. Cal dur roba esportiva.
Més informació i inscripcions fins
el 5 de març al Facebook de Beach
Tennis Montgat o al mail
info@beachtennismontgat.com
De 10h a 13h
Platja de Sant Joan

8

Organitza: Club Beach Tennis Montgat

DIMARTS

Acte Institucional
Lectura del Manifest del dia Internacional de la dona treballadora
i conferència “Compromeses, 8
Dones Catalanes Excepcionals” a
càrrec d’Elisenda Alberti (Escriptora i Editora). En finalitzar l’acte
hi haurà una copa de cava.
A les 19.30h a la Sala Pau Casals

10
DIJOUS

Zumba
De 19.30 a 20.30h al Poliesportiu
Municipal

11
DIVENDRES

Cinefòrum jove
“Desenfocada” i
“El orden de las Cosas”
A càrrec de Josefina Caro Blanco
(psicòloga). Taller per analitzar les
situacions de violència des del dret
a la igualtat. Inscripció prèvia a
l’Espai Jove de Montgat
al telèfon 934691685 o al
pij.montgat@montgat.cat
A les 17h a l'Espai Jove

12
DISSABTE

Sopar-Espectacle
improshow i DJ
Venda d’entrades fins el 10 de
març, a la Regidoria d’Acció Social
de dilluns a divendres de 9 a 14h.
Activitat oberta a dones. Preu: 20€
A les 21h a la Sala Pau Casals.

16
DIMECRES

Xerrada “ Gimnàstica Abdominal
Hipopressiva (GAH)
i Màster Class”
A càrrec d'Eva Farrarons i Julia
Viedma, de Fisiosalut Montgat.
Informació dels beneficis de
la GAH i Màster Class. Porteu
roba còmoda i una tovallola.
Recomanat per homes i dones
de qualsevol edat. Pica-pica pels
assistents. Activitat gratuïta.
Inscripció prèvia a la Regidoria
d’Acció Social
A les 19.30 h a la Sala Pau Casals
Col·labora: FisioSalut Montgat

6/13/20
DIUMENGE

Jugateca ambiental
Espai de joc i tallers
6 DE MARÇ ."De cabàs a cabàs i
una bona compra faràs"
13 DE MARÇ . "Vull ser una flor"
20 DE MARÇ . "Els secrets del parc"
De 11.30h a 13h tots els diumenges de març al Parc del Tramvia
(al costat dels jocs infantils)
Organitza: AMB, Aj. de Montgat, Aj. de Tiana

7

DILLUNS

Hora del conte
“El col·leccionista de contes”,
a càrrec de Santi Rovira.
A les 18 h a la Sala Pau Casals

9

DIMECRES

ABRIL

5/12
DIMARTS

Taller d’Autoestima
per a Dones Aturades
A càrrec de Josefina Caro Blanco
(Psicòloga). Com millorar
l’autoestima per afavorir
la recerca de feina.
De 9.30 a 11.45h al Centre Cívic
les Mallorquines.

Entre llibres
“Historia de una maestra”,
de Josefina R. Aldecoa. Més informació i inscripcions, a la biblioteca.
A les 19h a la Sala Pau Casals

10
DIJOUS

Club du Livre
“Une forme de vie”
D’Amélie Nothomb. Més informació i inscripcions, a la biblioteca.
A les 19 h a la Sala Pau Casals

MARÇ /// AGENDA D’ACTIVITATS
Conferència
"Victor Català"
A càrrec de Margarida
Casacuberta, Dra. en Filologia
Catalana per la U.A.B
A les 18.30h a la Sala Pau Casals
Organitza: Aula extensió universitària TIMO

11
DIVENDRES

Book Club
“A zoo in my luggage”
By Gerald Durrell.
Per a més informació i inscripcions,
dirigiu-vos a la biblioteca
A les 19 h a la Sala Pau Casals

12
DISSABTE

6è aniversari de
l’Espai Jove
10h Obertura de portes i xocolatada.
10.30h Activitat a càrrec de Creu
Roja Montgat-Tiana: “Davant la
crisi el valor de les persones“.
12h Taller de màscares a càrrec de
Diables Montgat.
12h Taller d’auto maquillatge.
17h Obertura.
17:30h Campionat de ping pong
amb premi pel guanyador.
18h Classe oberta de dansa Hip
Hop i contemporània a càrrec de
“Sweet Dynamite”.
19h Joc de Rol a càrrec de
“La màquina del temps”.
20h Concert a càrrec de “Lilac
Wine” i pica pica pels assistents.
Activitats gratuïtes!!
Cal inscripció prèvia 93 469 16 85 o
pij.montgat@montgat.cat
Col·laboren: Associació Consell de Joves, Colla de
diables, Creu Roja Montgat-Tiana, “Sweet Dynamite”,
“La Màquina del temps”.

13
DIUMENGE

Calçotada popular
El preu inclou: Calçots, seques amb
botifarra, flam, aigua o vi i pa
Venda de tiquets els dies 23 i 26 de
febrer i 1 i 4 de març, en horari de
19.30h a 21h al mateix local de l’AV.
El mateix dia no es vendran tiquets.
A partir de les 13h Parc del Tramvia
Preu: 10 € socis i 15 € no socis
Organitza: AV Can Maurici
Col laboren: Ajuntament de Montgat

14

DILLUNS

Recital poètic
amb Joan Margarit
Acte commemoratiu del Dia
Mundial de la Poesia.
A les 18.30h a l'Escola d’Adults Timó
Organitzen: Escola d’Adults Timó, Biblioteca Can Baratau de Tiana i Biblioteca Tirant lo Blanc de Montgat

15

IX JORNADES
DIA DEL
CONSUMIDOR

16

DIMECRES

Unitat mòbil
de consum
de la Diputació de Barcelona.
Es donarà informació sobre que
és l’OMIC i quins serveis ofereix
De 10.30 h a 13h a la
Pl. de les Mallorquines

Pel·lícula-col·loqui
Cinema "Crimen ferpecto"
Hi haurà crispetes i begudes
A les 17h al casal de la gent gran

20

DIUMENGE

Espectacle
la màgia en consum
A càrrec del montgatí
MAG ALEIX (amb la presentació
de la memòria 2015)
A les 17h a la Sala Pau Casals

DIMARTS

Presentació
projecte i espai
de transparència
municipal
Xerrada-Conferència “Integritat i
ètica pública” a càrrec de Gemma
Calvet, Directora de l’Agència de
transparència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i “El repte
de la transparència pels Ajuntaments” a càrrec de Marina Espinosa, Cap del servei d’assistència
i organització municipal de la
Diputació de Barcelona.
A les 19h a la Sala Pau Casals

IV Open Beach
Tennis Montgat
Torneig obert a totes les categories,
amateur i federat en modalitat
masculí, femení, mixte i infantil. La
categoria federada és puntuable
per al ranking català i nacional.
Inscripcions al Facebook de Beach
Tennis Montgat de l’1 al 16 de Març.
De 9 a 19h

17
DIJOUS

Conferència "Els altres
veïns, animals i
plantes que conviuen
amb nosaltres"
A càrrec de Pere Alzina, llicenciat en
Ciències Biològiques per la U.A.B.
A les 18.30h a la Sala Albéniz de Tiana
Organitza: Aula extensió universitària TIMO

19
DISSABTE

L’hora del conte
per a bebès
“Dins del cor“, a càrrec d’Ada Cusidó.
Per a famílies amb infants fins a 4
anys. Places limitades, cal inscripció
prèvia a la biblioteca.
A les 12h a la Sala Pau Casals

30
DIMECRES

Preinscripció
del curs 2016-2017
Del 30 de març al 7 d'abril Per a
alumnes de segon cicle d'educació
infantil, educació primària, centres
integrats i educació secundària
obligatòria pel curs 2016-2017
Lloc: centres educatius de Montgat
Per a més informació:
www.montgat.cat

Organitza: Club Beach Tennis Montgat
Col·labora: Club Marítim de Montgat
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ACORDS
DEL PLE
lll S’APROVA AMB EL VOT EN
CONTRA DEL GRUP MUNICIPAL DE
C’S LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 26 DE LA TAXA
PER PRESTACIÓ DELS SERVEIS DEL
CEMENTIRI, SEGONS LA QUAL S’ADEQUA EL QUADRE DE TARIFES DE LA
TAXA ALS SERVEIS EFECTIVAMENT
OFERTS O PRESTATS A LES PERSONES INTERESSADES, ADAPTATS AL
NOU REGLAMENT DEL CEMENTIRI
MUNICIPAL.
lll S’APROVA AMB ELS VOTS A
FAVOR DELS GRUPS MUNICIPALS
D’ERC, PSC-PM, ICV, PRE, EL VOT EN
CONTRA DE CIU I L’ABSTENCIÓ DE C’S
I MES, EL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2016, DE LA PLANTILLA DEL
PERSONAL I DE LA RELACIÓ DE LLOCS
DE TREBALL PER A L’ANY 2016.
lll S’APROVA PER UNANIMITAT
DE TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS
L’ANUL·LACIÓ DE L’ADHESIÓ DEL
MUNICIPI DE MONTGAT AL PROGRAMA THAO-SALUT INFANTIL,
PER A LA PREVENCIÓ DE L’OBESITAT INFANTIL I DE LES MALALTIES
DERIVADES, AMB LA FUNDACIÓ
THAO, A CAUSA DEL CESSAMENT DE
L’ACTIVITAT D’AQUESTA FUNDACIÓ.
lll S’APROVA PER UNANIMITAT
DE TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS EL
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE MONTGAT PER A LA INSTAL·LACIÓ I GESTIÓ
DE LES MARQUESINES A LES PARADES D’AUTOBÚS DEL MUNICIPI, QUE
SUPOSA DONAR CONTINUÏTAT TANT
A L’AMPLIACIÓ DEL SERVEI COM
A LA MILLORA DE L’EQUIPAMENT
ACTUAL, FET IMPORTANT PEL QUE
FA A LA INSTAL·LACIÓ DE NOVES
MARQUESINES EN CAS D’AMPLIACIÓ DE LA XARXA DE BUS.

GRUPS MUNICIPALS
A DEBAT

El govern
s´augmenta
el sou un 17%
mentre Montgat
està a ralentí
1 Pressupost Municipal del 2016: a
la primera oportunitat, l'equip de
govern s´augmenta el sou un 17% i
contracta un/a gerent per 40.000 €
anuals. Inferiors millores en àrees
que són realment importants, com
ara el foment de l'ocupació, que
augmenta un 8,29% o el foment del
comerç local, que es congela amb
un 0%. Errors en ensenyament, que
es va presentar amb un increment
del 22,8% però que, en realitat, només incorpora noves propostes per
un 7,4%. Per compensar el desastre,
un augment notori en Serveis Socials, no per voluntat municipal, sinó
per les ajudes que arriben d'altres
administracions, com la Diputació.
Hem votat NO a un pressupost que
dóna més importància als sous del
govern que al foment de l'ocupació.
Ens sembla una burla, especialment perquè ve d'alguns partits
que s'han passat 4 anys assenyalant
i amb la boca oberta. Aquí el que cal
és dedicar-se a Montgat, no duplicar càrrecs, oblidar-se del conte de
les esquerres i les dretes i invertir
en les coses que importen, les que
creen ocupació. Estem perdent
projectes i oportunitats, mes a mes,
i ningú n'assumeix la culpa.

¿Zona
residencial
“el pla de
montgat”?

Que l'acció també porti a Montgat "La revolució
dels somriures"

1 Nos siguen llegando quejas
de muchos vecinos del Pla de
Montgat que vinieron a vivir recién
construida la zona en el año 2005,
como tranquila urbanización
residencial junto al mar, y acorde
a los altos importes que pagan por
ello desde entonces en hipotecas e
IBI. Una década después, observan
impotentes la reconversión de la
zona promocionando su espacio
a entidades privadas, un enorme
colegio, que su capacidad a
pleno rendimiento será de 2.000
alumnos, con su ruidoso trasiego
diario de vehículos y personas, y la
construcción de un centro comercial
encubierto como “mercado
municipal” de dudosa rentabilidad
con un comercio que ocupará el
60%, contra el pequeño comercio del
municipio y en pleno corazón de lo
que fue una tranquila urbanización
residencial. Reconversión que hasta
el momento no se ha traducido en
rebaja tributaria. Todo ello con total
falta de información y consulta
hacia dichos vecinos que son los que
más tributan, y a cuyo proyecto se
oponía el anterior alcalde cuando
estaba en la oposición, pero que
fomentó con todo entusiasmo en
cuanto ganó la Alcaldía. ¿No existe
otra zona menos gravosa?.

1 En clau de país avancem amb fermesa
i el municipalisme serà cabdal en el procés cap a la República Catalana. Gestió
i acció de govern, compromís amb la ciutadania i sensibilitat prioritzant les necessitats dels 11.501 hab. Som conscients
que podem contribuir en la construcció
de Montgat, i això només s'assoleix
escoltant i treballant amb transparència.
Alguns, amb els seus "somriures", ens
han ensenyat el camí.
( Muriel Casals in memoriam)
Companys, si sabeu
on dorm la lluna blanca,
digueu-li que la vull
però no puc anar a estimar-la,
que encara hi ha combat.
Companys, si coneixeu
el cau de la sirena,
allà enmig de la mar,
jo l'aniria a veure,
però encara hi ha combat.
I si un trist atzar
m'atura i caic a terra
porteu tots els meus cants
i un ram de flors vermelles
a qui tant he estimat,
Companys, si enyoreu
les primaveres lliures,
amb vosaltres vull anar,
que per poder-les viure
jo me n'he fet soldat.
I si un trist atzar...
( Abril 1974. Lluís Llach)

PLE DE L’AJUNTAMENT

PLE DE L’AJUNTAMENT

Retribucions dels càrrecs electes

No a l'homofòbia a les escoles

El Ple de gener va aprovar, amb el vot en contra del grup municipal
de CiU, la modificació de les retribucions dels càrrecs electes amb
dedicació i dels imports per assistència a les sessions del Ple i de les Comissions Informatives. Els imports que es van acordar abans es basaven
en el pressupost del 2015. Amb l'aprovació del pressupost de l'exercici
2016, s'han aplicat les mateixes quantitats que en el 2011. Per aquest
motiu, s'han incrementat les retribucions.

En el Ple ordinari del passat 28 de gener, es va aprovar per
unanimitat la moció presentada pels grups municipals CiU, EsquerraAM, PSC-CP, C's, ICV, PRE-AR i MES per a la implantació d'un protocol
educatiu de plans i polítiques locals d'eradicació de l'assetjament
escolar per identitat de gènere.
L'acord té com a objectiu eliminar l'homofòbia i la transfòbia
als centres educatius i espais juvenils
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GRUPS MUNICIPALS
A DEBAT

No tot s’hi val!!

1 En el Ple del gener, el grup municipal de CiU va fer unes acusacions infundades cap a un Regidor
del govern. Acusacions errònies i
ABSURDES basades en opinions
personals i no en fets. És indignant
que CiU basi la seva tasca política
en desqualificacions personals
que no s’ajusten a la realitat i que
pretenen embrutar la imatge de
les persones. El grup municipal de
CiU treballa per al poble o contra el
poble? Esperem la seva rectificació
pública.
Actualment, l’equip de govern
elaborem el Pla d’Acció Municipal
en què s’estableixen les línies d’actuació i els projectes per aconseguir
un poble per a les persones, en què
es defineixen els recursos de les
administracions supramunicipals i
el desplegament del portal de transparència que té com a eix principal
el contacte directe amb la ciutadania. Tot això amb la tasca diària de
la mà de les entitats del poble, que
dia a dia ens fan passar una bona
estona amb activitats molt enriquidores. Gaudim de la Setmana de la
Dona, de les Jornades de Consum i
de totes les activitats organitzades
per les diferents regidories i entitats
del poble. Tenim molts punts de
trobada i esperem trobar-nos-hi
tots junts. SALUT!.

Pressupost
2016 social i
transparent
1 Al ple de Gener es van aprovar
els comptes municipals per a 2016.
Prèviament, en audiència pública,
els regidors delegats vam tenir
l’oportunitat d’informar als veïns
de les línies generals del pressupost,
amb total transparència!
A l’apartat de despeses destaquem
l’increment en partides com
Assistència Social Primària (+31%)
o Educació (+10%). Increments
inferiors a la voluntat social dels
partits d’esquerres que formem
l’equip de govern, però realistes
i suficients per posar en marxa
part dels nostres compromisos
electorals com ara ajuts a projectes
d’autonomia dels nostres centres
educatius o beques per recerca
adreçades als nostres alumnes.
A l’apartat d’ingressos, el PSC
es lamenta profundament de
la dependència en els comptes
municipals de la recaptació per
multes de radar. L’anterior govern
va implantar un model recaptatori
(vestit de pla de pacificació viària)
que convertia la recaptació per
multes en el 10% dels ingressos
municipals totals. El PSC reafirma
la seva voluntat de revertir aquesta
estructura d’ingressos i treure els
radars dins d’aquesta legislatura.

A mida de les
persones

El PRE a
l'Ajuntament

1 Darrerament ens trobem en
una nova ratxa d’avaries, retards
i problemes diversos en el servei
de Rodalies. Són problemes que
patim de fa massa temps i, entre
uns altres factors, es deuen a una
política d’inversions que prioritza
que Espanya aparegui al mapa dels
estats amb més quilòmetres d’alta
velocitat del món mentre que els
serveis de rodalies són abandonats. És la política de l’aparador, de
les grans infraestructures que afavoreixen una minoria en detriment
dels serveis que tenen a veure amb
la qualitat de vida quotidiana de la
majoria però dóna poques fotos i
titulars. Escollir un model o l’altre
és una decisió política, no tècnica,
i aquestes decisions apareixen en
tots nivells, també en el municipal. Per nosaltres, les grans obres
només són prioritàries si es fan per
millorar la qualitat de vida de les
persones en el dia a dia i no com a
aparador a l’exterior. Les infraestructures i els equipaments han
de ser els necessaris pel servei que
han de donar. Des del disseny de la
inversió en infraestructures també
es fa política per a les persones.

1El regidor del PRE en el
Ajuntament de Montgat está
totalmente comprometido
con las políticas de izquierdas
que lleva a cabo este gobierno
actual. Además del día a día y de
las responsabilidades como 4º
teniente de Alcalde y regidor de
Vía Pública y de Parques y Jardines,
estamos también volcados en el
acuerdo de gobierno llegado con
los demás partidos que componen
este equipo, y podríamos decir
que no es nada fácil dada la
composición del mismo y la
transversalidad de las diferentes
áreas ya que muchos temas
afectan a más de una regiduría.
Pero el diálogo y la generosidad
de los partidos de izquierdas y
de este equipo hace que el día a
día sea un reto que se afronta con
ilusión y ganas de trabajar. Estos
días desde nuestras áreas se ha
estado llevando a cabo la poda de
árboles, replantado, fumigación de
la procesionaria, etc. así como la
limpieza diaria de la vía pública y el
mantenimiento de la misma, todo
a la vez que se esta trabajando los
nuevos contratos programa de las
zonas verdes como también el que
corresponde a la limpieza viaria y
recogida de residuos.

PLE DE L’AJUNTAMENT

Es destinen 11.000 euros per a la rehabilitació d'escoles al Sàhara
En el passat Ple del mes de gener es va informar de la resolució
de l'alcaldia de data 23 de desembre de 2015, relativa a aprovar la
concessió d'una subvenció per un import d'onze mil euros a l'entitat
Esabar Saharaui Badalona Cooperació per a la rehabilitació de les
escoles dels campaments dels refugiats del Sàhara després dels
forts aiguats que van patir el passat mes d'octubre i que van deixar
25.000 persones sense habitatge. Les ajudes de cooperació es

financen a partir del que destinem en la declaració de renda a les
activitats d'interès social. A l'hora de fer la Declaració, si marquem
la casella específica que indica que el 0,7% es destinarà a activitats
d'interès social, aquest percentatge del nostre IRPF serà per a les
ajudes de cooperació, un compromís amb col·lectius desfavorits per
circumstàncies socials, polítiques, naturals,... destinades a ajudar a
través d'entitats de cooperació o de manera directa.
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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

@drews32

@gigiroundtheworld

@jalbi

@lluis_andreu

@martonahb

@rachelpm85

@rafarubiales

@xavier_kirchner

LA CARTA DE LA LECTORA

Solucionemos los problemas
con los perros sueltos
ANA LOPEZ PADILLA
Montgat

Es muy importante que se tomen medidas respecto a los dueños
que dejan sueltos a sus perros en la vía pública. Todos los dias justo al pasar la pasarela de las Vilares al Turó, se encuentra una zona
de tertulia de personas que dejan sin ningún miramiento a sus
perros sueltos (grandes, pequeños de razas agresivas, o simplemente el típico juguetón). No tenemos porque soportar el miedo a
diario de ver que nos pueden hacer los perros que no están atados
por sus dueños. La leyes están para cumplirlas todos. No sé que
departamento puede llevar a cabo esa vigilancia y control del
cumplimiento de esta Ley (llevar atado al perro). Llamo por teléfono a la Policía Local y no obtengo solución. No se puede denunciar
hasta que no te hagan algo. ¿Es justo que tengamos que esperar a
que nos agredan para poder denunciar? Pongamos solución a este
gravísimo problema.

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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Maresme 360
@maresme360
#Montgat
s’incorpora al Consorci de Promoció Enoturística de la DO
#Alella #Maresme
dlvr.it/KTll9w

Tot Badalona
@Totbadalona
Busquem badalonins o
badalonines que visquin a
l’estranger i vulguin explicarnos la seva experiència al TOT
#Badalona #Montgat #Tiana

Catalunya_Bot
@CatalunyaBot
El vi de la Denominació d'Origen
#Alella procedeix d'#Alella però
també dels termes municipals
veïns de #Tiana #Montgat
#Masnou #Teià

Cris Papiol
@papiolitta
La platja més bonica i el millor
club de beach tennis del món!
@btmontgat
#montgat #beachtennis
#paradís

volcaadmaresme
@volcaadmaresme
BUSQUEM ALS PROPIETARIS!
atencioanimals@ccmaresme.cat
#caadmaresme #tordera
#maresme #pinedademar
#montgat #argen...

FP Hermes Montgat
@FPHermesMontgat
Gran ambiente futbolero en
#MONTGAT
#FutbolBase
fb.me/5wYYlyjtc

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

@Montgat

Seguiu-nos a

Ajuntament
de Montgat

El reportatge

La Montgatina en el nostre record
La Ceràmica Industrial Montgatina va apagar els forns el desembre del 2010 després
de 75 anys. Encara ara, hi ha plats i tasses d'alguna granja de Barcelona que porten
el símbol CIM.
“Aquelles petites tassetes que veia a
la vitrina del menjador de casa l'àvia, amb
aquelles pinzellades daurades... eren de
la Montgatina”, recorda amb nostàlgia en
Josep, de 62 anys i veí de Montgat.
La Ceràmica Industrial Montgatina, més
coneguda com La Montgatina, va ser un dels
motors industrials de Montgat. Es va fundar
l'any 1936, quan Montgat era un poble
costaner on no es veia el mar a causa dels
fums de les nombroses indústries que es
concentraven al barri de les Mallorquines.
D'aquí que es conegui popularment com
el barri del Montgat del Fum, nom que ha
deixat en el record de molts montgatins i de
les poblacions veïnes, el que va ser una de
les empreses més emblemàtiques del teixit
industrial montgatí.
Fa cinc anys del tancament i la Carmen
encara no se'n sap avenir.
Explica amb ràbia: “vam tancar tenint
moltíssima feina i estoc. És curiós però
sabíem que anàvem al carrer i vam estar
treballant al màxim rendiment fins a l'últim
moment per entregar dues grans comandes
que ens havien encomanat”.
La Susi va treballar des de l'any 1965 fins al
1972, quan es va casar i va plegar de la feina,
fet que era freqüent en les dones en l'època.
Encara ara es reuneix un cop l'any amb
excompanyes de la fàbrica, ara amigues,
per berenar juntes. En aquells anys,
expliquen que eren uns 400 o 500
treballadors a la Montgatina.
Fins als darrers anys va ser una empresa
puntera en el sector tecnològic, una de les
indústries de ceràmica més importants
de l'estat espanyol i reconeguda
internacionalment.
La Carmen diu que havia de fer 2.500 tasses
per hora per guanyar la prima diària de 25
euros. Si arribaves als objectius et
premiaven el dia.
És difícil parlar amb algú a Montgat que no
tingui un familiar, amic o inclús que hagi
treballat a La Montgatina.
Pere de José Hermens, Alcalde de Montgat
durant vint anys, de 1979 a 1999, va ser
l'encarregat de motlles durant 51 anys.
El seu fill, Claudi de José, ha seguit la tradició

i ha heretat l'amor per la ceràmica, i avui
encara s'hi dedica. La Montgatina era una
fàbrica que també va donar feina a persones
de municipis veïns, com ara Badalona,
Santa Coloma de Gramenet o Barcelona.
Cada matí els autobusos arribaven carregats
de gent que anaven cap a la fàbrica.
La Ceràmica Industrial Montgatina era
una empresa que en els inicis fabricava
productes de ceràmica per al servei de taula,
la indústria tèxtil i complements per a la
indústria elèctrica.
Als anys vuitanta va ampliar el ventall
de productes centrant-se a dissenyar i
fabricar per al sector de l'hostaleria. En els

darrers anys va obrir-se al mercat de l'alta
gastronomia.
La crisi en què es va veure immersa Europa
l'any 1992 també va afectar la fàbrica
montgatina. L'any 2000 encara no s'aixecava
de la situació econòmica, fet que obligà
l'empresa a replantejar-se un nou mercat:
l'alta gastronomia.
L’any 2010, La Montgatina va tancar
definitivament les portes després de 75 anys.
La crisi econòmica que ens ha afectat els
últims anys, la competència d’economies
emergents i la falta de finançament per
optimitzar i reorientar el negoci, han impedit
la continuïtat de La Montgatina.
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ESCOLA

Música a l'Escola
Salvador Espriu
L'Escola entén la música com
una eina bàsica en l'aprenantatge
i creixement dels infants
L'Escola Salvador Espriu ha programat
diferents activitats musicals durant el mes
de març.
Aquest cicle musical té com a objectiu
reforçar els hàbits escolars i el desenvolupament musical dels alumnes.
Des del centre s'entén que la música és un
llenguatge imprescindible per al creixement
dels infants.
Dàmaris Gelabert és cantant, compositora,
musicoterapeuta i pedagoga.
Oferirà un concert escolar adreçat al parvulari de l'escola, que tindrà lloc a la Biblioteca
Tirant lo Blanc, en horari escolar. L'escola, com
tants altres centres, fa servir les cançons de
Dàmaris Gelabert com a eina per treballar els
hàbits i el comportament.
Es tracta de cançons de temàtica senzilla com
ara el Nadal o el Bon Dia.
D'altra banda, l'escola també ha programat
per al dia 14, un concert adreçat als alumnes
de tercer, quart i sisè a la Biblioteca.
La banda barcelonina Barna Brass Quintet
oferirà una audició musical de pel·lícules,
com ara Indiana Jones, Titànic, El Fantasma
de l'Òpera o Star Wars.

PARTICIPACIÓ JUVENIL

El Consell de Joves rep 2200 euros per a un
projecte d'integració social amb ASPAMOTI.
El Consell de Joves de Montgat i ASPAMOTI (Montgat-Tiana) han iniciat una nova
línia de col·laboració per tal d'afavorir la
integració dels joves amb disminució i
risc d'exclusió social. Fruit d'aquesta
col·laboració entre les entitats ha sorgit un
projecte d'integració social que subvenciona la Fundació Obra Social la Caixa. La
subvenció, de 2.200 euros, dóna suport a
totes les activitats que organitzi el Consell
de Joves i afavoreixin la integració social
d’aquest col·lectiu. En aquest sentit, el Consell de Joves que obre les portes de l'Espai
Jove cada dissabte a la tarda, concretament,
de 17 a 21 h es converteix també en un nou

lloc de reunió, de joc o treball per als
integrants d'ASPAMOTI. La subvenció de
La Caixa es destinarà a l'organització de
diferents activitats a l'equipament juvenil i
per millorar la integració dels joves d' ASPAMOTI, entitat que va celebrar el seu 25è aniversari aquest 2015, i s’està integrant a les
activitats organitzades pel Consell de Joves
i altres entitats com el grup de teatre del
CRiC. El Consell de Joves també ha demanat
una nova subvenció a la Fundació Obra
Social la Caixa per fer un projecte per a la
millora de l'accessibilitat de l'Espai Jove, on
actualment hi ha barreres arquitectòniques
que dificulten l'accés al local.

BEACH TENNIS

BEACH TENNIS

IV Open Beach Tennis Montgat

Tània González,
tercera d'Europa
per equips

La prova puntuarà per al rànking català i espanyol
Torna un any més l'Open Beach Tennis
Montgat i es consolida com una de les
proves del circuit català i espanyol de
Tennis Platja. Aquesta és la quarta edició i
tindrà lloc el proper diumenge 20 de març,
de 9 a 19h a la platja de Sant Joan (davant
del Club Marítim). Hi participen els millors
jugadors de Catalunya. L’organitza el Club
Beach Tennis Montgat amb la col·laboració
del Club Marítim Montgat i altres entitats i
comerços del poble.
El torneig és obert a totes les categories:
amateur i federat en modalitat masculina,
femenina, mixta i infantil.
La categoria federada és puntuable per
al rànquing català i espanyol. El Club
Beach Tennis Montgat és una entitat que
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organitza activitats al poble des del 2012,
té més de 130 socis de totes les edats i és
un club reconegut dins l'àmbit nacional,
estatal i internacional.
L'Open va ser el primer torneig que el club
va organitzar el 2013 i va fer rècord de
participants en un torneig català, 120.
Des del club es considera el torneig
del poble perquè hi col·laboren moltes
entitats. Les novetats d'aquest any són que
puntuarà en el rànquing espanyol i que s'hi
inclou la categoria infantil (nens i nenes
d'entre 8 i 16 anys). Les inscripcions valen
18 euros i es podran fer des de l'1 fins al 16
de març a través del facebook del Beach
Tennis o del web del club
www.beachtennismontgat.com.

La tennista montgatina Tània González s'ha
proclamat tercera d'Europa per equips.
Per això, ha estat nomenada esportista d'alt
nivell pel Consejo Superior de Deportes,
nomenament que es mantindrà durant els
propers cinc anys, fins al 2020.
El 2015 ha estat un any carregat d'èxits
en l'àmbit nacional i internacional. Primer,
subcampiona de Catalunya i a continuació,
segona a Espanya, fet que li va donar accés a
participar en l'europeu i aconseguir la tercera
posició. L'Ajuntament de Montgat l'ha tornat a
anomenar Esportista de l'Any (2015).
Aquest 2016, Tània González serà mare i haurà
de fer una pausa en la seva carrera esportiva.

COMERÇ DEL MES

DENTAL GAUDÍ
|1| Des de mitjans del mes d’octubre l’eix
comercial de la plaça Gaudí disposa d'un
nou servei d’odontologia encapçalat per un
equip de tres odontòlogues especialitzades
en odontologia general, cirurgia i ortodòncia.
De tracte proper i amable, a la clínica
dental Gaudí hi trobareu un ampli ventall
de serveis mèdics especialitzats, com ara
enodontologia conservadora i endodòncia,
cirurgia i implantologia oral,estètica
dental i blanquejaments, ortodòncia i
odontopediatria, medicina oral i pròtesi
dental. La primera visita és gratuïta i fins
al 20 de març podreu gaudir d’un 10% de
descompte en qualsevol dels tractaments.

Dilluns i divendres, de 15 a 20 h
Dimarts, dimecres i dijous, de 10 a 13.30 h i
de 15 a 20 h
Dissabte matí: visites concertades
Pl. Antoni Gaudí, 5
Telèfon: 932776407
Correu: dentalgaudi@gmail.com

LITERATURA

ENTITAT

Alcohòlics Anònims al Maresme
L'associació sense ànim de lucre té grups d'ajuda a persones amb
problemes d'alcohol per tot el món
Alcohòlics Anònims és una associació
sense ànim de lucre que ofereix ajuda a
persones amb problemes amb l'alcohol.
Fundada als Estats Units l'any 1935, s'ha
estès per tot el món i actualment té presència
en més de 180 països. Es calcula que
existeixen uns 116.000 grups dels quals 550
es troben a l'Estat. Des de la seva creació,
s'estima que l'associació ha ajudat més de dos
milions de persones a superar la seva addicció
a l'alcohol. L'única font de finançament
de la qual es nodreix són les aportacions
pròpies, ja que no rep cap mena d'ajuda ni
d'entitats públiques ni privades.
L'únic requisit per formar part d'Alcohòlics
Anònims és el desig i la voluntat deixar de
beure alcohol i participar a les teràpies
de grup. El Maresme agrupa cinc seus en

COOPERACIÓ

diferents poblacions on es realitzen aquestes
reunions. La teràpia es basa en que l'alcohòlic
admeti la seva debilitat i recorri al grup per
parlar-ne obertament.
En el grup els membres s'expliquen les
seves vivències, experiències, inquietuds...
Les reunions són periòdiques de dilluns a
diumenge, excepte dissabtes que les més
properes tindran lloc a Barcelona .
El dilluns a Vilassar de Mar, dimarts a Mataró,
dimecres a Premià de Mar i Pineda, dijous
a Arenys, divendres a Premià de Mar i
diumenge a Cabrera de Mar.
Si penseu que necessiteu ajuda o bé que
algú que coneixeu té algun problema
amb les begudes alcohòliques, no dubteu
contactar amb Alcohòlics Anònims al telèfon
933177777.

DIABLES

Recital de poesia a
Trenta tones de roba
S'organitzen tallers
càrrec de Joan Margarit usada a Humana el 2015 per formar diables
El poeta i arquitecte Joan Margarit, Premi
Nacional de Literatura l'any 2008, oferirà
un recital a Montgat amb motiu del Dia
Mundial de la Poesia que se celebra el
dia 21 de març. Joan Margarit participarà
en l'acte commemoratiu que tindrà lloc a
l'Escola d'Adults Timó el dia 14 de març a
partir de les 18,30h.
El poeta va néixer l'any 1938 a Lleida i és
un dels autors catalans més reconegut en la
història de la poesia catalana.
L’acte és gratuït i obert a tothom.

Els veïns i les veïnes de Montgat van
donar 30.601 kg de tèxtil usat a l'entitat
Humana. Les donacions han augmentat
un 5% respecte de l'any passat. La
reutilització de la roba recollida evita
l'emissió de 97 tones de CO2. Des del
1987, aquesta ONG promou la protecció
del medi mitjançant la reutilització de roba
i duu a terme programes de cooperació a
l'Àfrica, Àsia, Amèrica Llatina, però també
d'ajuda social en territoris propers. Humana
té instal·lats vuit contenidors al municipi.

Vols ser diable? A l'abril, la Colla de
Diables, amb divuit anys de trajectòria,
oferirà sessions formatives adreçades als
infants o joves montgatins que vulguin
participar en els correfocs i en totes les
activitats que s'organitzen des de la
Colla. La manipulació del foc i el paper
de la percussió en els correfocs en seran
la temàtica. Les sessions tindran lloc els
dissabtes 2 i 9 d'abril, de 18 a 20 h als
jardins de l'Espai Jove. Per participar-hi, cal
fer la inscripció prèvia a l'Espai Jove.

15

ENTREVISTA

JOSEP INGLÈS

Creador de "Montgat imatges d'ahir i avui"

“Sempre he tingut alguna
càmera”

Nascut a Montgat fa 73 anys, Josep
Inglès és el creador i administrador del
grup de facebook “Montgat, imatges
d'ahir i avui " que el passat 29 de gener
va celebrar el seu segon aniversari.
En aquests dos anys de vida ja té més
de dos mil membres. A en Josep sempre
li ha agradat la fotografia. De fet,
quan era jovenet des de la finestra de
casa seva feia les millors instantànies.
“Montgat, imatges d’ahir o d’avui” ja es
podria considerar un arxiu historicofotogràfic amb les 21.500 fotografies
que hi ha publicades.

FOTO: CHUS ALONSO

C

om Va sorgir la idea de crear el
grup de facebook?
La idea va sorgir buscant una parella amiga
nostra del Masnou però que feia 30 anys
que no vèiem. Vaig trobar una pàgina del
seu poble de fotografies i vaig fer-me'n
membre. Vaig penjar-hi una foto en què
sortiem nosaltres amb ells i, al cap de
deu minuts ja em trucaven del Masnou
dient-me on era aquest matrimoni i el
seu número de telèfon. M'hi vaig posar
en contacte i he descobert que viuen a
Martorell. Aquell fet em va il·luminar, i
vaig pensar de fer-ho aquí a Montgat.
La idea era ser uns quants... però ara
“Montgat imatges d'ahir i d'avui” té
2.165 membres.
Amb això és el que no hi comptàvem,
però tot i així m'agrada. Estic content,
malgrat que hi ha tanta gent i que hi
ha persones que el fan servir per a
altres coses. M'hi entrego molt.
Amb la pàgina he anat descobrint
gent que fan fotografies i que han
anat perfeccionant i millorant
la seva tècnica gràcies a les
publicacions que fan a la pàgina.
Sempre t'ha agradat el món
de la fotografia?
Si, com a hobby. A casa meva sempre he
tingut alguna càmera. Encara en conservo
una d'antiga, una kodak de l'any... Però,
també s'ha de dir que vaig començar amb
la fotografia per necessitat, per obligació.
Per necessitat?
A Montgat, antigament hi havia
l'Alarcon i a Tiana, en Frasquito que
es dedicaven al món de la fotografia.
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Feien reportatges de casaments.
Ells, com que sempre em veien amb
càmeres amunt i avall, doncs em
demanaven que si podia fer fotos
alguna vegada. I fixa't: vaig acabar fent
reportatges de casaments! I a més,
he anat tres vegades a comissaria
per culpa de les exclusives, però
tot era per la lluita, per la vida.
Però ara ja no...
A mi m'encantava. Fa poc, una noia va
publicar un foto d'un casament al grup i em
va dir que l'havia fet jo. Això m'omple.
Quin era el lloc ideal per fer una fotografia?
Vivia a la Plaça Sant Joan i ho tenia molt fàcil
per fer la millor fotografia.
Sortia a la finestra i totes les festes que s'hi
feien captava la millor instantània.
Quantes fotografies s'han publicat
a través de la pàgina?
21.500. Gairebé se li pot dir arxiu històric
d'imatges de Montgat.
Coneixies les xarxes socials?
Les utilitzaves?
La veritat és que no gaire. Però el meu fill
és informàtic i sempre hi ha hagut un
ordinador a casa, i per a mi no era una eina
del tot desconeguda.
M'agrada perquè estic mantenint la pàgina
i crec que és complicat perquè a vegades
si entren temes per exemple de política,
malament. Jo tinc les meves creences
polítiques com tothom però a la pàgina no
he permès mai cap fotografia de banderes.
He mantingut que la política no entrés a la
pàgina. I crec que és un dels secrets pels
quals encara funciona.

No t'has dedicat mai professionalment
al món de la fotografia?
No, vaig començar a treballar a l'Hispano Olivetti
i després a Can Gili. Més tard, a Can Fava i durant
20 anys vam tenir el que era el cafè del poble.
El grup és tan potent que hi ha la samarreta
representativa...
Sí, vam repartir moltíssimes samarretes
per a la gent del poble. Tothom que tenia la
samarreta es feia la foto i la publicava.
I la teva dona, què en diu de tot això?
Al principi em preguntava què feia amb
l'ordinador però ara ja em diu que vagi a
veure que no sigui cas que “se t'escapin
les ovelles”.
Ho ha assimilat tan bé que jo cada matí faig
les fotos de la sortida del sol per publicarles i avui em diu: “em sembla que faràs tard”.
Per tant, ara ja es pot dir que col·labora
perquè m'avisa per anar a fer la fotografia.
La rebuda que ha tingut a Montgat la pàgina
t'ha sorprès?
La rebuda que ha tingut a Montgat i a tot arreu
perquè ens segueix gent de tot Catalunya,
Espanya, França, Bèlgica, Alemanya, San
Francisco, San Diego, Taiwan.
Taiwan té trampa...
Sí, perquè la meva jove és taiwanesa.
Per tant, podem dir que és una pàgina
internacional?
I tant, és que hi ha gent del poble per
tot arreu.
L'altre dia em va sortir una noia
montgatina que és a Sausalito, Califòrnia.
Això et demostra la força que tenen les
xarxes socials.

