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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

¿Vols adoptar? Protectora
d’animals de Montgat
ABAM fa una crida una crida d'aquests dos
casos urgents que necessiten acolliment
o adopció.

TIBET
Quatre anys aproximadament. Mascle de Setter.
És epilèptic i necessita
medicació cada 12 hores.
A la protectora no es pot
fer un seguiment adequat,
per la qual cosa busquem
acolliment responsable. La
protectora donarà suport de
tot tipus: medicació, aliment,
educació, visites veterinàries, i es farà càrrec de totes
les despeses que comporti
l'acolliment del gos.

LAKY
Sis anys aproximadament.
Gateta barreja de siamesa
en adopció o acollida. Té
insuficiència renal i problemes a la boca, per la qual
cosa es necessita controlar la
seva alimentació amb pinso
especial. A les gateres no es
pot atendre degudament.
La protectora es farà càrrec
de les despeses veterinàries
i de l'alimentació en el cas
d'acolliment.

Per a més informació, podeu trucar als telèfons 651561028 o
670651545, escriure a abamiapropat@gmail.com, o bé visitar el
web www.abamiapropat.com

Centre Cívic les Mallorquines
Cultura
Biblioteca
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
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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FARMÀCIES DE GUÀRDIA
DILLUNS

DIMARTS
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CIRICI

Gràcies voluntaris. Heu fet
possible la Cavalcada dels Reis
Un any més, des de l'Ajuntament es vol agrair a tothom qui va fer
possible la Cavalcada dels Reis. Destaquem el suport i la dedicació
d'entitats i voluntariat que van col·laborar de manera desinteressada en aquest esdeveniment.
Gràcies a: Urbased, Thalassa Suma, voluntariat, AV Can Ciurana, AV
Les Mallorquines, Colla de Diables, ASPAMOTI, AMPA Escola Marina,
AMPA Escola Salvador Espriu, Perruqueria Rosa Vila, Sabors de
Montgat, Escola Duo Dance, empresa ADAM FOOD i conductors de
les carrosses. Tothom ha contribuït a fer que la nit del 5 de gener de
2016 fos la més màgica de l'any. La Cavalcada dels Reis és especial
per a tothom i és una de les festes en què més entitats i persones
s'impliquen. Sabem que hi ha moltes hores de dedicació de molts
i moltes i, per aquest motiu, des de l'Ajuntament i, concretament,
des de la Regidoria de Cultura i Festes, donem les gràcies a tots
vosaltres i esperem que us animeu l'any vinent!.
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93 469 07 37 , culturamontgat@montgat.cat
93 469 07 37 , culturamontgat@montgat.cat
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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.

FARMÀCIA CIRICI Riera 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 Carrer 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
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Dipòsit legal: B-14333-1984
Fotografies: Arxiu municipal i Chus Alonso
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El Turó de Montgat,
un geòtop
CONTRAPORTADA
ENTREVISTA

Antonio Marcos
Pintor
“Fixo la mirada sobre els objectes i
imagino què puc plasmar-hi”

Transparència i diàleg
amb la ciutadania
A mitjans de gener, l’Ajuntament va presentar per primer cop i en audiència pública oberta a tota la ciutadania de Montgat, l’avant-projecte del pressupost municipal per a l’any 2016. L'objecte de la convocatòria era informar
les entitats i els ciutadans i ciutadanes de Montgat del contingut del pressupost i obrir una roda de participació en la qual es podien formular suggeriments o propostes. L’Audiència pública va comptar amb la presència
dels responsables municipals de l’equip de govern format per ERC, PSC,
ICV, i PRE, i es va donar informació sobre els eixos principals dels comptes municipals del 2016 que va aprovar el Ple de la Corporació el passat 28
de gener. Amb aquesta iniciativa hem fet un pas endavant en el compromís de treballar amb transparència i rendiment de comptes al veïnat del
municipi, una línia de treball que hem posat en marxa i a la qual donarem
continuïtat per informar i rendir comptes a la ciutadania d’altres temes
municipals, atès que creiem fermament en la comunicació i el diàleg com
a eines necessàries per fomentar la participació de la ciutadania en les
decisions públiques.
El pressupost municipal presentat i aprovat per a l’any 2016 suposa un
increment del 3% respecte de l’any passat. L’equip de govern hem impulsat l’increment en despeses d’Acció Social i Ensenyament. El pressupost
d’Assistència Social primària al qual s’assignen 590.952 € puja d'un 31,85
% respecte del 2015. D’altra banda, s’augmenta un 20,9 % els recursos
destinats als programes d’Ensenyament i Joventut, i en un 8 % la consignació pel foment de l’ocupació local, amb una dotació econòmica total
anual de 210.659,44 €. Finalment, es crea per primer cop una consignació econòmica de 16.000 € per a la promoció turística del municipi. Un
pressupost equilibrat que permetrà destinar més diners als col·lectius
amb més necessitats socials i destinar més recursos a programes i centres
educatius de Montgat.

Rosa Funtané i Vilà

Alcaldessa

La ciutadania exposa LA RESPOSTA

a

Lidia Salgado
Montgat

Voldria saber com accedir a les parades
del mercat que s’està construint al Pla de
Montgat, a més del lloc on he d'anar per
oferir la meva candidatura.

Jordi Chimisanas Bellés
Regidor de Promoció Econòmica

|1| Si esteu interessada a accedir en un dels locals del mercat que s’està construint al Pla
de Montgat, podeu posar-vos en contacte amb l’empresa “El Mercat de Montgat”, que
és qui en gestiona la comercialització. Podeu fer-ho al telèfon 661391247 o enviar un
missatge electrònic a info@mercatdemontgat.cat L’equip comercial d’aquesta empresa us informarà del procediment i dels passos a seguir per presentar-vos en el concurs
d’adjudicació dels locals comercials que és previst que es convoqui al mes de març.

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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MOBILITAT

Renovació del distintiu
d'estacionament
temporal
SOSTENIBILITAT

Segons les dades del 2015 encara es llença
la meitat de materials aprofitables a la resta
Aquest 2015 la recollida selectiva
ha estat del 48%, fet que indica que la
meitat de materials aprofitables van
a parar a la resta i cada persona genera
més d’un quilo de materials residuals
diàriament, en concret 1,12 Kg per
habitant al dia. Si es reciclés correctament
es podrien reutilitzar més materials i es
generarien ingressos, perquè la taxa de
residus ve de la despesa de recollida,
restant-li els ingressos dels materials

recollits. Per tal de millorar el reciclatge,
recordeu: la matèria orgànica es pot
seleccionar més bé, la recollida de mobles
(inclou matalassos, electrodomèstics,
trastos vells,...) és gratuïta si truqueu
al telèfon 931120026. Els envasos,
si són gaire grossos, caixes de fusta o
plàstic, s'haurien de dur a la deixalleria.
Si es segueixen les pautes, la xifra de la
recollida selectiva del 2016 serà positiva i
es generaran ingressos al municipi.

Des del passat mes de gener es pot tramitar
la renovació del distintiu d'estacionament
temporal d'enguany. Aquest distintiu permet
aparcar a l'àrea verda preferent, a l'àrea exclusiva i a l'àrea blava de temporada.
El distintiu té un cost anual de 38€ i permet
aparcar el vehicle en aquestes zones de dilluns
a diumenge fins al 31 de desembre. Poden
sol·licitar-lo les persones que acreditin que
treballen a Montgat, els residents temporals
per un període igual o superior a dos mesos de
l'any, i els residents a Montgat que no tinguin
al seu nom el vehicle però que acreditin que
són titulars de l'assegurança o en són conductors habituals. El distintiu es pot sol·licitar a
l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), actualment, ubicada a la Biblioteca Tirant lo Blanc, de
dilluns a divendres de 9 a 14h i els dijous de
16 a 18h. Les persones interessades a tramitarlo poden descarregar-se l'imprès des del web
municipal www.montgat.cat.
POLICIA LOCAL

Campanya de control
de tinença d'animals
domèstics a la via
pública
???????????

PARCS I JARDINS

Mantenint les àrees d'esbarjo per a gossos,
els pipi-cans
El mes de gener s'ha realitzat l'última desinfecció
A finals del passat mes de gener es va dur a
terme la desinfecció dels pipi-cans de Montgat.
Les àrees d'higiene i d'esbarjo per a gossos es
netegen amb la freqüència que s'indica en el
Pla de Treball específic. El Pla té en compte la
neteja d'excrements, el buidatge de papereres,
el canvi de bosses que es puguin trobar dintre
d'aquests recintes i la reposició de bosses dels
dispensadors. Cada mes s'abasteixen en els
dispensadors una xifra aproximada de 5.625
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bosses per a la recollida d'excrements. Tot i així,
moltes vegades els usuaris es queixen que no
troben bosses als dispensadors dels pipi-cans.
En els darrers mesos s'ha detectat un mal ús
dels dispensadors del carrer Santa Victoria i
al carrer Aurora Bertrana i Salazar. Cada dos
mesos es porta a terme la desinfecció de la
sorra i la desodorització, excepte en els mesos
d'estiu, que és mensual. El canvi del sauló es
fa un cop l'any fins a una fondària de 10 cm.

La Policia Local desplegarà durant el
mes de febrer una campanya d’informació i
control d’animals domèstics de companyia.
Amb la col·laboració de la regidoria de Salut
Pública, es distribuiran fulletons informatius
per incidir en el fet que tenir animals
domèstics comporta unes obligacions i
responsabilitats de la persona que n’és
propietària en relació amb el veïnat, el
municipi i el mateix animal. El mateix fulletó
incorpora l’imprès per a poder registrar
l’animal al cens municipal, tal i com obliga la
normativa. La campanya també incidirà en
aspectes como la identificació obligatòria
de l’animal per xip, les llicències per a races
considerades perilloses, i prestarà especial
atenció en la prevenció dels hàbits de
conducta a la via pública, tant pel que fa a la
recollida d’excrements dels animals, com a
l’ús de corretja i morrió en els casos que així
o indiqui la normativa.
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Pressupost Ordinari 2016, més d’onze
milions d’euros per aquest any
Ensenyament i Assistència Social Primària es beneficien d'un increment important.
Un pressupost condicionat per la despesa obligada de més del 60% . El pagament de
l'expropiació d'uns terrenys, un dels condicionants
El pressupost municipal per a aquest any
2016 es preveu d'aproximadament 11,5
milions d'euros. Un pressupost condicionat
que, d’aquesta quantitat, més del 60% es
destinarà a contractes ja establerts i gairebé
un milió i mig d'euros, el 9% del pressupost
total, al pagament de l'expropiació del solar
del carrer Pare Claret i els seus interessos de
demora. El 19 % del pressupost s'ha enfocat
a l'àrea de serveis a les persones. Concretament, s'ha produït un increment important
respecte de l'any passat en programes
d'Assistència Social Primària, amb l'augment
d'un 31,9%., i en Ensenyament, que destaca
per un 20,9 % més que
l'any anterior.
Un dels objectius principals a l’hora d’establir
el pressupost ha estat racionalitzar les
partides per guanyar en eficiència i eficàcia
en la gestió, tot agrupant-les i redistribuint la
despesa adequadament, cosa que permetrà
millorar la contractació.

post assignat a l’àrea.
A Seguretat ciutadana es destinarà el 10%
en programes d'Administració General,
Seguretat i Protecció Civil.
Desenvolupament local és el 3% del total
i agrupa programes de Desenvolupament
i Programes de Serveis de Comunicació i
Difusió. En aquesta àrea D'altra banda, s’ha
establert un nou programa per a la promoció
de la vila, que compta amb una partida
pressupostària de 16.000 €.
En programes de Govern i Ciutadania es
gastarà un 22%, que es destinarà
principalement a les despeses financeres i
generals de funcionament.
L'avant-projecte de pressupostos es va presentar en una audiència pública
el passat 14 de desembre.
El pressupost detallat es penjarà al Portal
de Transparència i al web municipal després
de la seva aprovació al Ple Ordinari del passat
28 de gener.

1 1 1 1 1 1.142.429,78€

GOVERN I CIUTADANIA

1 1 1 1 1 2.455.354,02€

ALCALDIA

DESENVOLUPAMENT LOCAL
1 281.582,87€
Programes Desenvolupament Local
Programa Serveis Comunicació i
1111111
difusió local		54,550,00€

EXPROPIACIÓ

SEGURETAT CIUTADANA

889.788,52€
497.002,26€
392.366,19€
332.490,91€

GOVERN I CIUTADANIA

1111
1111
1111
11111

DESENVOLUPAMENT LOCAL

SERVEIS A LES PERSONES
Acció Social, Dona i Salut
Ensenyament i Joventut
Programes Cultura i Festes
Programes d’Esports

TERRITORI I
SOSTENIBILITAT

TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Programes Urbanisme i Serveis 1 1 1 3.982.038,58€
1 1 1 1 659.482,16€
Programes Medi Ambient

SEGURETAT CIUTADANA

1 1 1 1 1 1 1 1 351.102€

SERVEIS A LES PERSONES

ALCALDIA

En aquesta línia de treball, el pressupost
ordinari s'ha dividit en cinc grans àrees
d'actuació: territori i sostenibilitat, serveis a
les persones, seguretat, desenvolupament
local, i govern i ciutadania.
Territori i sostenibilitat engloba dos grups i el
33% del pressupost: programes d'urbanisme,
serveis i via pública i programes de medi
ambient. Pel que fa a aquesta àrea, un 64%
de la despesa es destina a la compra de béns
i serveis. D’aquesta despesa, un 81% correspon a despeses compromeses derivades de
contractes vigents, com ara les de recollida i
tractament de residus, neteja viària, manteniment de parcs i jardins, neteja i manteniment
de la via pública, enllumenat públic i neteja
d’edificis.
Serveis a les persones es divideix en Acció
Social, Ensenyament i Joventut, Cultura i Esports. El principal programa que es gestiona
des d’aquesta àrea és el d’Assistència Social
Primària, que representa un 28% del pressu-
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Montgat, municipi
dins la Xarxa Comarcal
d'Interacció Empresarial del Maresme

JOVENTUT

La Garantia Juvenil: eina formativa
i ocupacional
La Garantia Juvenil és una iniciativa
d'àmbit europeu per reduir l'atur juvenil.
Està destinada a joves d'entre 16 i 30 anys
inscrits o no en els serveis d'ocupació,
que no tenen feina ni estan formant-se.
En principi, si es compleixen els requisits,
a partir del moment en què un jove faci
la inscripció en un termini de 4 mesos, la
Generalitat li oferirà una oferta de treball,
pràctiques o formació. L'objectiu de la
iniciativa és reduir al màxim l'atur entre
els joves. També contribuirà a facilitar la
millora de l'ocupabilitat i la inserció en el
mercat de treball. Es tracta d'un total de
100 mesures per facilitar la inserció dels
joves en el mercat laboral, el foment de
l'esperit emprenedor, a més de la millora

de l'ocupabilitat. Per beneficiar-se de
la Garantia Juvenil s'han de complir els
requisits establerts i accedir al Fitxer del
Sistema de Garantia Juvenil per inscriure's.
S'hi accedirà amb DNI electrònic o
certificat a la web www.gencat.cat.
D'altra banda, la Garantia Juvenil dóna
suport i ajuts a les empreses per a la
contractació de joves que compleixin
els requisits del programa. Les empreses
amb centre de treball a Catalunya es
poden beneficiar dels programes i de les
subvencions vigents de la Generalitat
de Catalunya en matèria de formació i
ocupació, als quals es poden sumar les
bonificacions a la contractació previstes
en la Garantia Juvenil.

Montgat és un dels 28 consistoris que
formen la Xarxa Comarcal d'Interacció
Empresarial del Maresme. El municipi
interactuarà amb d'altres per tal de detectar
els avantatges i les mancances del teixit
laboral i empresarial, es podrà posar en
comú i millorar-lo.
El passat mes de novembre el Ple del Consell
Comarcal del Maresme va aprovar per
unanimitat la creació de la Xarxa Empresarial
d'Interacció Comarcal. L'objectiu és
reconèixer l'estat en què es troba el teixit
empresarial i, a partir d'aquí, establir una
línia de treball comuna des de les regidories
de promoció econòmica. La intenció és
reduir l'atur a la comarca, que actualment
es troba dos punts per sobre de la mitjana
de la demarcació de Barcelona i de
la mitjana catalana.
Amb aquest objectiu s'establirà una
metodologia de treball comuna en tots
els serveis de promoció econòmica locals.
El Pla Estratègic de Desenvolupament
Econòmic i l’estudi "Diagnosi de l'estratègia
d'interacció en l'empresa al Maresme"
coincideixen que el treball dels serveis
locals de promoció econòmica podrien
assolir uns resultats més òptims.

PROMOCIÓ DE LA VILA

JOVENTUT

Montgat s’incorpora al Consorci
de Promoció Enoturística DO Alella

Formació i oci
per als joves

Montgat s'ha incorporat recentment en
el Consorci de Promoció Enoturística de la
DO Alella. És el darrer municipi que ho ha fet
juntament amb Premià de Dalt, tot i que els
dos pobles ja formaven part de la DO Alella
com a zona de producció.
A diferència del Consorci, la Denominació
d’Origen és una figura de protecció legal
d'un producte agro-alimentari que té unes
característiques específiques de la zona
geogràfica on es produeix i s'elabora.
Els municipis de la DO Alella són
divuit: set del Vallès Oriental i onze del
Maresme. Tots ells tenen com a eix comú
les característiques del territori per a la
producció vinícola, la història i ser bressol
de vins excel·lents.

Aquest mes hi ha programades diferents
activitats per als joves a Montgat. A partir del
dia 16 de febrer i fins el 8 de març l'escola
Traç impartirà gratuïtament, amb inscripció
prèvia, quatre sessions relacionades amb la
mort i el dol d'éssers estimats. “El dol en
adolescents” és com es titula la formació
que es durà a terme a l'Espai Jove i que està
adreçada a l'orientació i acompanyament de
joves i famílies. D'altra banda, des de mitjans
de febrer els alumnes de l'Institut Thalassa
podran visitar dues exposicions informatives
sobre el VIH ubicades al vestíbul del centre.
Finalment, des de les Regidories de Joventut
de Montgat i Tiana s'ha organitzat una sortida
per anar a esquiar. Les inscripcions es podran
fer a l'Espai Jove de Montgat fins el 15 de febrer.
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Montgat ja era un dels pobles del Maresme
que formava part de la Denominació
d’Origen Alella.
Ara, a més, s’ha afegit al Consorci de
Promoció Enoturística DO Alella, format
per 28 municipis que recorren la Serrralada
Marina i la costa des de Sant Iscle de Vallalta
i Sant Pol de Mar fins a Badalona. El Consorci
té com a objectiu fomentar una oferta
enoturística en xarxa a través dels diferents
pobles que el conformen, generant una Ruta
del Vi on hi hagi visites a cellers, gastronomia
de primera qualitat, allotjaments, visites al
territori i al seu patrimoni històric i natural,
etc. Tanmateix, vol fomentar la cultura del vi
al propi territori a través de cates i un catàleg
d’activitats sobre el que s’està treballant.

REVISTA MUNICIPAL
MONTGAT

EDUCACIÓ

La Generalitat
renova el distintiu
d'Escola Verda a
“Els Montgatets”
Reconeix la tasca realitzada
pels centres per a la millora
del medi ambient
L'escola bressol municipal “Els montgatets” ha renovat el distintiu d'Escola Verda
en un acte que va tenir lloc el passat mes
de desembre a la Generalitat de Catalunya.
L'escola forma part de la Xarxa d'Escoles
Verdes de Catalunya des de l'any 2012, any
en què va obtenir el distintiu que reconeix
la tasca realitzada pel centre per a la millora
del medi ambient en el marc del Programa
Escoles Verdes.
El programa, que es va iniciar l'any 1998
des del Departament de Medi Ambient i
Habitatge i del d'Educació de la Generalitat
de Catalunya, té com a objectiu ajudar els
centres educatius a incorporar els principis i
valors de la sostenibilitat en tots els àmbits
de la vida escolar. Les Escoles Verdes són

EDUCACIÓ

Portes obertes a les escoles
Aquest mes de febrer s'inicien les
jornades de portes obertes als centres
d'educació infantil, primària i secundària.
Des d'ara i fins al proper mes d'abril les
famílies montgatines tindran ocasió de
visitar els centres escolars del municipi
per triar el futur escolar dels seus fills.
L'Escola Marina obrirà les portes el 16 i 17
de febrer a les 9.15 h. L'Escola Salvador
Espriu ho farà el proper dijous 18 de febrer
de 16.30 h a 18h. El Centre d'estudis
Mireia ho té previst el dia 27 de febrer, pels

alumnes de cicle inicial i primària, i
els dies 3 i 10 de març per les famílies
amb alumnes de secundària i batxillerat.
El 2 de març, a les 17 h serà el torn de
l'Institut Thalassa.
Finalment, al mes d'abril obren les portes
les escoles bressol, el dia 14 a les 10 i a
les 15.30 h ho farà l'escola bressol Els
Montgatets, i l'Escola Parxís, els dies 13
i 14, de 16 a 17 h. Les jornades s'inicien
unes setmanes abans que s'obri el termini
de matriculació per al curs 2016-2017.

L'escola forma part de
la Xarxa d'Escoles
Verdes de Catalunya
des de l'any 2012
centres educatius que han pres el compromís d’incorporar en el seu currículum
educatiu i en la gestió del centre, la vessant
de la sostenibilitat. Això s'aconsegueix amb
el desenvolupament de diversos projectes
adreçats a la gestió correcta dels residus,
de l’aigua, de l’energia, de coneixement de
l’entorn natural... Més de 500 centres
de Catalunya estan adherits a la Xarxa
d'Escoles Verdes.
El distintiu té una validesa de tres anys, en
el transcurs dels quals cal continuar fent accions que contribueixin a millorar l'educació
ambiental i el respecte vers l'entorn més
proper. La renovació del distintiu és un reconeixement a la tasca duta a terme per l'escola
bressol “Els Montgatets” amb l'elaboració
d'un Pla de cohesió ambiental i un programa
d'acció, i és un estímul per continuar fent
accions en aquesta línia de treball.

CULTURA I FESTES

Ball, cercavila i festa amb animació
per celebrar el Carnestoltes
Ja podeu començar a preparar les
disfresses perquè el primer cap de setmana
de febrer tornen les celebracions del
Carnestoltes a Montgat. El diumenge 7 de
febrer tindrà lloc la cercavila col·lectiva des
de l'Escola Marina fins al Parc del Tramvia que
organitzen les Associacions de Mares i Pares
de l'Escola Marina i l'Escola Salvador Espriu.
A partir de les 11.30h començarà la Festa al

Parc del Tramvia on trobarem animació
amb xanques. Tot seguit, a partir de les 12h
començarà el Ball de Carnaval amb el grup
d'animació "Coloraines" en una festa oberta
a tothom que hi vulgui participar.
Durant el transcurs d'aquesta, i com en
edicions anteriors, es donaran els premis a
les millors disfresses en categoria d’adult,
infantil i comparses.
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AGENDA D’ACTIVITATS /// FEBRER

1

6

Hora del conte

Tradicional Ball de
Geps i sopar de pa
amb tomàquet

DILLUNS
“La vella Quaresma i el senyor
Carnestoltes”, amb Marta Catalan.
A les 18 h a la Sala Pau Casals
Accés lliure a partir de 4 anys

Exposició de ceràmica
dels alumnes del Centre
Cívic Les Mallorquines
De l’1 al 12 de febrer
al vestíbul de la Biblioteca
Tirant lo Blanc
Visites en horari de Biblioteca

DISSABTE

Els assistents que hi vagin
disfressats rebran un obsequi
creatiu en reconeixement a la
participació.
A les 21 h a la Plaça de Sant Joan
Organitzen: Centre Recreatiu i Cultural de Montgat i
l’AV del Casc Antic i Monsolis
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DIUMENGE

CARNAVAL
A MONTGAT

2

DIMARTS

Taller de carnaval
Inscripcions al 934691685 i a
pij.montgat@montgat.cat
De 17,30 a 19,30h
a l’Espai Jove de Montgat

Taller infantil:
“Un carnaval
emmascarat”
per a nens i nenes a partir de 5
anys. Cal inscripció prèvia!
A les 18h a la biblioteca
Tirant lo Blanc

Festa de carnaval
Cercavila des de l’escola Marina
fins al Parc del Tramvia
A les 11,30h Animació amb xanques. A les 12h Ball de Carnaval
amb el grup d’animació
“Coloraines”. Hi haurà concurs
de premis a les millors disfresses
Col laboren: AMPA Escola Marina i AMPA Escola Salvador Espriu, ASiCM i El Club de Tenis Turó del Mar

ACTIVITATS
D'ORIENTACIÓ
A LES FAMÍLIES.
CICLE D'EDUCACIÓ
INFANTIL

10
DIMECRES

"L'alimentació
d'avui dels infants,
la salut del demà"
A càrrec de Sandra Parcerisa,
farmàcia Cirici
A les 17,30h a l'escola bressol
"Els Montgatets"

8

Entre llibres
“El curiós incident del gos
a mitjanit”, de Mark Haddon.
A les 19h a la Biblioteca
Tirant lo Blanc

11
DIJOUS

Conferència
"Cap a un sistema
bancari i financer
pensat per a les
persones"
a càrrec de Marcos Eguiguren,
llicenciat en Ciències Econòmiques i
Empresarials per la U.B.
A les 18.30h a la Sala Pau Casals
Organitza: Aula d’extensió universitària TIMO

Club du Livre
"Une morte très
douce"
de Simone de Beauvoir.
Informació i inscripcions
a la biblioteca.
A les 19 h a la Sala Pau Casals

12
DIVENDRES

Book Club
"The human factor"
by Graham Greene.
Informació i inscripcions
a la biblioteca.
A les 19 h a la Sala Pau Casals

13
DISSABTE

Geologia a la platja
Passejada pel Turó de Montgat
Itinerari guiat. Activitat gratuïta
Inscripcions: 932562220
de dill-div de 10 a 13h
activmuseuciencies@bcn.cat
Trobada a la platja de
les Moreres de 10,45 a 13h
Organitza: AMB
Col·labora: Ajuntament de Montgat

14
DIUMENGE

Gala de màgia
familiar a Montgat
Actuació de cinc mags.
Preu entrada: 5 €
A les 12h a la sala Pau Casals

15
DILLUNS

L’Òpera: una emoció
Visita guiada al Liceu i projecció
d’audiovisual. Inscripcions:
Escola d’adults TIMO 934690172
Sortida a les 8,45h
Estació de Montgat
Organitza: Escola d’Adults TIMO

REVISTA MUNICIPAL
MONTGAT

FEBRER /// AGENDA D’ACTIVITATS

SESSIONS
FORMATIVES

16
DIMARTS

“El dol en
adolescents”
A càrrec de l’escola Traç Diomira.
Gratuït. Cal inscripció prèvia:
pij.montgat@montgat.cat
Del 16 de febrer al 8 de març
(Tots els dimarts)
De 17 a 19.30h a l’Espai Jove de
Montgat

17
DIMECRES

Xerrada sobre
consells de seguretat
ciutadana
A càrrec de professionals dels
cossos de seguretat
A les 17h al casal de gent Gran
Joan Maragall
A les 19h a la Sala Pau Casals de
la Biblioteca Tirant lo Blanc

20

DISSABTE

Esquiada a Porte
Puymorens (França)
2h optatives de formació gratuïta
Inscripció a l’Espai Jove de Montgat
pij.montgat@montgat.cat
Preus: 27€ (forfait),
45€ (forfait+lloguer materials),
49€ (Snow+lloguer material)
(inclou assegurança)

25

DIJOUS

Conferència
"Ser dona
i musulmana"
a càrrec de Dolors Bramont,
Dra. en Filologia Semítica i
en Història Medieval per la U.B
A les 18:30 h a la Sala Albéniz
de Tiana

JORNADES DE PORTES OBERTES

3
16/17
FEBRER

DIJOUS

DIMARTS I DIMECRES

L'escola Marina
Carrer Lola Anglada, s/n.
A les 9.15h

Centre d'estudis
Mireia
Carrer Marina
A les 20h.
Educació secundària obligatòria

27/28 18
DISSABTE

DIJOUS

10

Teatre
"Políticament
incorrecte"

L'escola Salvador
Espriu

Centre d'estudis
Mireia

Carrer Buenos Aires, s/n
De 16.30h a 18h

Carrer Marina
A les 20h. Batxillerat

a càrrec del Centre Recreatiu
i Cultural amb la col·laboració
d’ASPAMOTI.
Preu: 6€
Dissabte, 27 a les 22h
Diumenge, 28 a les 18h
a la Sala Pau Casals de la Biblioteca
Tirant lo Blanc
Organitza: Centre Recreatiu i Cultural de Montgat
Col·labora: ASPAMOTI

28

DIUMENGE

XII Calçotada
popular
Venda de tiquets al local de l’AV
Mallorquines (Petanca)
Dilluns i dimecres d’11 a 13,30 hores
Divendres d’17,00 a 19,00 hores
Per a més informació: 660447744 o
al mail avvmallorquines@yahoo.es
A les 13 h a la Petanca
Organitza: AV Les Mallorquines
Col·labora: Ajuntament Montgat - Aqua
Point Maresme

27
DISSABTE

Centre d'estudis
Mireia
Carrer Donya Amadea, 2
d’11 a 13h. Cicle inicial i primària

MARÇ

2

DIMECRES

DIJOUS

ABRIL

13/14
DIMECRES I DIJOUS

L'escola bressol
Parxis
Rambla del Turó de 16 a 17h.

14
DIJOUS

l'Institut Thalassa

L'escola bressol
els Montgatets

Passeig Abad Escarré, s/n
A les 17h

Carrer Antònia Macià, s/n.
A les 10h i a les 15,30h
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ACORDS
DEL PLE

GRUPS MUNICIPALS
A DEBAT

PLE DE NOVEMBRE
lll S’INFORMA EL PLE DE LA
RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DE
DATA 3 DE NOVEMBRE DE 2015,
SEGONS LA QUAL ES NOMENA AL
SR. JAUME VIDAL DOMINGUEZ,
COM A PERSONAL EVENTUAL DE
CONFIANÇA O ASSESSORAMENT
ESPECIAL, SENSE RETRIBUCIÓ I AMB
UNA DEDICACIÓ DE PARCIAL DE 15
HORES SETMANALS.
PLE DE DESEMBRE
lll S’APROVA PER UNANIMITAT
L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE
MONTGAT AL CONVENI SIGNAT
ENTRE L’ÀREA METROPOLITANA
DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT
DE BARCELONA QUE REGULA LA
COOPERACIÓ I COL·LABORACIÓ
ADMINISTRATIVA ENTRE AMBDUES
INSTITUCIONS PER TAL DE PODER
GARANTIR I DOTAR ELS MUNICIPIS
DE L’ÀREA METROPOLITANA
DE BARCELONA DELS SERVEIS
ASSISTENCIALS EN L’ÀMBIT DE LES
EMERGÈNCIES SOCIALS.
lll S’INFORMA EL PLE DE LA
RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DE DATA
4 DE DESEMBRE DE 2015, RELATIVA
A APROVAR L’ACCEPTACIÓ DE LA
SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER AL
PROGRAMA COMPLEMENTARI
DE GARANTIA DE LA SUFICIÈNCIA
FINANCERA LOCAL .
lll S’APROVA AMB ELS VOTS A
FAVOR D’ERC, PSC, C’S, IVC, PRE I
MES I L’ABSTENCIÓ DE CIU DEIXAR
SENSE EFECTES LES ENCOMANES
DE GESTIÓ ENCARREGADES A LA
SOCIETAT MUNICIPAL “PLATGES
DE MONTGAT, SL” AQUESTES
ENCOMANES ESTAVEN EXHAURIDES
I CALIA FORMALITZAR-HO
A TRAVÉS DEL PLE.

Festa privè de
Cabalgata de
cap d´any al
reyes
pavelló municipal minimalista

1 La regidoria d'esports (ERC) va
llogar el pavelló municipal a una
empresa privada per celebrar la
festa de cap d'any. A Montgat no es
va publicitar aquesta festa, excepte
des d´un facebook privat, no es va
anunciar a la revista municipal,
ni a la web de l'ajuntament. Hi
havien autobusos des del centre de
Badalona al pavelló, tot organitzat
per omplir-ho amb gent de fora,
mentre que els joves de Montgat
havien de sotir del poble. Volem saber per quin motiu l'ajuntament va
llogar un espai públic per organitzar una festa clarament orientada
a persones de fora, perquè, després
de tot, les instal·lacions públiques
ho són per a gaudiment dels veïns
de la població, o no?. Si es creia
necessari organitzar una festa de
cap d'any, ho haurien d'haver fet
els treballadors municipals amb
mitjans propis i preus populars,
no a 27 i 35 € l´entrada, una festa
destinada a les famílies de Montgat,
no a un exèrcit d'adolescents foranis. A Montgat, la majoria plenària
construïda pels partits que no van
guanyar les eleccions, facilita que
aquests es comportin com si això
fos el seu club privat.

1 Este año hemos asistido a una
cabalgata quizás excesivamente
austera. Somos conscientes de que
seguimos en crisis, pero seguro que
se puede retirar dinero de alguna
partida (por ejemplo las subvenciones a instituciones independentistas), y asignarlo a engalanar una
fiesta que lejos de ser religiosa es
una tradición de ilusión para los más
pequeños. Otra forma de financiación suele ser invitando a empresarios y comerciantes a colaborar en la
Cabalgata, tanto con alguna carroza
como con aportaciones dinerarias,
y así poder contratar personal para
hacer esa fiesta más vistosa. Parece
que el formato de que sólo pasen las
carrozas de los Reyes por todos los
barrios sin las comparsas y demás
figurantes, y que posteriormente
se realice completa en la N-II, no
termina de gustar, así que esperemos
que para la próxima el Ayuntamiento
constituya una Comisión de trabajo
con las A.A.V.V. y empresarios para
poder encontrar una fórmula óptima
que mejore la Cabalgata, y se cuente
con la Cruz Roja de Montgat y no
recurrir a otra empresa.

Jordi Abad i
Planas, nou Regidor de MES a
l'Ajuntament de
Montgat
1 En el Ple Municipal del passat
novembre va prendre possessió
del seu càrrec de regidor el nostre
company Jordi Abad i Planas.
Nascut a Montgat el 1952, en Jordi
sempre ha estat molt integrat en
la vida del poble i la seva família
ha tingut membres destacats en la
política municipal de Montgat. El
seu pare Josep-Maria va ser regidor
de l'Ajuntament durant mols anys,
obrint l'etapa democràtica en el
primer govern socialista, i altres
membres de la família han estat
regidors o ho són avui. La vida
professional d’en Jordi ha estat
en el sector bancari, amb què va
arribar fins a la posició de director
d'oficina del BBVA, i posteriorment
a director del Centre de Màrqueting
Directe.
Tan bon punt estigui disponible
l'espai de treball per als regidors
de l'oposició a l'edifici de l'Ajuntament a la Plaça de la Vila, en Jordi
hi serà com a mínim dos dies per
setmana per atendre els veïns i les
veïnes que vulguin expressar-li les
seves propostes, o les seves queixes.
Això també es pot fer mitjançant el
formulari d'accés directe de la pàgina web de MES-Montgat: http://
mesmontgat.cat/propostes.

PLE DE L’AJUNTAMENT

PLE DE L’AJUNTAMENT

Presa de possessió del Sr. Abad

Es desestima la Moció de C’s

En la sessió del Ple ordinari de l’Ajuntament del passat 25 de novembre, el Sr. Jordi Abad Planas va prendre possessió del càrrec com a
Regidor del Grup Municipal de MES Moviment d’Esquerres, en substitució per renúncia al càrrec del regidor Sr. Tomas Cabrejas Romera. El
grup municipal Més Montgat es va incorporar a la Corporació després
d'obtenir un regidor en les passades eleccions municipals del 24 de
maig de 2015 i situar-se com a setena força política en nombre de vots.

El Ple del mes de desembre va desestimar la moció presentada
pel grup municipal de Ciutadans, en què s'insta la Generalitat de
Catalunya i la Corporació a una declaració de respecte a la legislació
vigent en referència a la Constitució Espanyola i Estatut d’Autonomia de
Catalunya, i a les sentències del Tribunal Constitucional. La moció es va
desestimar amb el vot en contra d’ERC-AM, CiU, ICV i MES, l’abstenció de
PSC-PM i PRE, i el vot a favor de C’s.
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Uns pressupostos socials

1 El pacte de govern subscrit per
les forces que integren el govern
municipal incorporava dos eixos
claus: l’eix comunitari amb l’objectiu de generar polítiques de cohesió
i inclusió social i l’eix de qualitat
democràtica a partir del qual
construir un govern en què el diàleg
i la transparència són elements
essencials. El passat 14 de gener
aquests dos eixos van confluir amb
la primera audiència pública que va
tenir lloc a Montgat per presentar
l’avantprojecte de pressupost per
al 2016.
Els principals objectius i aspectes
que han guiat i condicionat l’elaboració del pressupost han estat,
d’una banda, garantir el compliment de les obligacions compromeses anteriorment pel Consistori,
com ara donar compliment a la
sentència que obliga l’Ajuntament a fer efectiu el pagament de
1.452.474 € pel cost de l’expropiació
i dels interessos de demora d’uns
terrenys al carrer Pare Claret; i, de l'
altra, prioritzar la inversió social, tal
com ho avala l’increment del 31,9%
del programa d’Assistència Social
Primària, o del 20,9% del d’Ensenyament.

Recuperem
la policia de
proximitat

1 Al gener hem començat a implantar la Policia de Proximitat, atenent
un dels nostres compromisos electorals i recuperant un servei que tants
bons resultats va donar en anteriors
governs socialistes. El nostre objectiu
és acostar al ciutadà un dels serveis
més importants del municipi, la
nostra policia, facilitar-ne la relació i
la participació ciutadana, atendre de
primera mà moltes necessitats o consultes dels veïns i reduir el nombre
d’instàncies per registre.
Trobarem els nostres agents en zones
comercials, escolars i, en general, recorrent Montgat en motocicleta. No
dubtem a parlar-hi per transmetre’ls
les nostres preocupacions i oferir-los
la informació que considerem
valuosa per millorar la qualitat de
l’actuació policial.
Un altre compromís del PSC era
anteposar la pedagogia i la prevenció
per davant de les multes. En aquesta
direcció, al febrer encetarem campanyes de seguretat ciutadana: cinturó
de seguretat, drogues, alcoholèmia,
descans dels veïns, sorolls, excrements d’animals, etc....

PLE DE L’AJUNTAMENT

2016: pressupost social
i amb transparència

El PRE garantiza
un gobierno
sólido.

1 ICV sempre ha estat compromesa amb l’acció social entesa no
com a caritat o beneficència sinó
com a garantia de drets de ciutadania, i amb l’economia sostenible,
perquè no és possible continuar
amb l’actual explotació dels recursos del planeta indefinidament.
També defensem que els recursos
públics han de ser gestionats amb
la màxima transparència. Aquests
eixos polítics, compartits pels quatre partits que formem el govern de
Montgat, s’han posat de manifest
en el pressupost municipal per al
2016. Un pressupost que posa com
a gran prioritat l’àrea de serveis a
les persones, que veu incrementada l'assignació econòmica però
que sobretot, redistribueix aquests
recursos, no pas amb criteris de
rendibilitat política o publicitària,
sinó atenent les necessitats reals
de la població.
Aquest pressupost va ser posat
a disposició de tots els grups de
l’oposició abans de les festes
de Nadal i per primera vegada a
Montgat, haurà estat presentat
a tota la població en audiència
pública abans que s'aprovi en Ple.
Una mostra més del nostre compromís amb la transparència.

1 Son tiempos de incertidumbre,
en una Europa convulsa incapaz de
afrontar los problemas de inmigración, en una Catalunya dividida
entre una mayoría parlamentaria
a favor de la independencia y una
oposición que gana en mayoría
de votos pero que son también
insuficientes para acallar las voces
disidentes, y un gobierno de España
en funciones incapaz de llegar a
mayorías parlamentarias que den
estabilidad al país. Y entre tanta
incertidumbre en Montgat tenemos
un acuerdo de gobierno que nos
garantiza una mayoría suficiente
para aprobar los presupuestos que
nos permitirán trabajar por nuestro
pueblo y mantener el nivel de calidad de los servicios que prestamos,
y afrontar unas inversiones que
nos permitan seguir mejorando. Es
fruto de esta capacidad de ponernos
de acuerdo que tenemos los cuatro
partidos del equipo de gobierno
lo que nos permiten avanzar en
trasparencia y eficacia. Han sido
ocho meses con unos presupuestos
prorrogados, que han limitado la
acción de gobierno, pero se abre
ahora una etapa de trabajo para mejorar el día a día de los montgatinos
y montgatinas.

PLE DE L’AJUNTAMENT

S'aprova el calendari de Plens del 2016 Montgat creix. Ja té 11.501 habitants
El Ple de l’Ajuntament que va tenir lloc el passat mes
de desembre va aprovar el calendari de sessions dels Plens
ordinaris de l’any 2016.
Tindran lloc el darrer dijous de mes a les 20h a la Sala Pau Casals
de la Biblioteca Tirant lo Blanc els dies 28 de gener, 25 de febrer,
31 de març, 28 d'abril, 26 de maig, 30 de juny, 28 de juliol, 29 de
setembre, 27 d'octubre, 24 de novembre i 22 de desembre.

El Ple del passat mes de desembre va aprovar per unanimitat de tots
els grups municipals, el nombre oficial de població del padró municipal
d'habitants a data 1 de gener de 2015: 11.501 habitants. En dos anys,
Montgat ha crescut un 3,5 %. És el tercer municipi del Maresme en
creixement poblacional l'any 2015. Amb 189 habitants més que l'any
anterior, és tercer per sota de Vilassar de Mar, amb 289 habitants més i
Mataró, amb un increment de 587 habitants, primer de la comarca.
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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

@mrodao

@rafarubiales

@coliflorvoladora

@martonahb

@xavipairot53

@eli_vivas

@escoladevida

@adriaoliver13

LA CARTA DEL LECTOR

Paseando de Montgat a El Masnou:
Cuando no se utiliza el sentido común
Xavier de Vera Vilà
Montgat

Poder + Sentido común= Autoridad
Cuando hay un conflicto de intereses se debe actuar con ánimo
mediador, la derrota total del adversario sólo conlleva a un nuevo
enfrentamiento. Las soluciones drásticas, absolutas, reglamentarias y con poco sentido de la mesura, no son respetadas por la mayoría por considerarlas una arbitrariedad. Creo, que el mal llamado
paseo marítimo entre Montgat y El Masnou estaría en este ámbito
de “zona de conflicto”. Su falta de anchura no facilita la relación
entre peatones, corredores y ciclistas. La velocidad de cada uno
de ellos es la base determinante del conflicto. Aproximadamente,
el peatón circula a 4 km/h, el corredor a 10-15 km/h y el ciclista a
15-25 km/h. Debería de existir un obligado “entente cordiale” y
una buena capacidad de comprensión para entender que el paseo
puede y debe ser utilizado por todos.. La prohibición a los ciclistas
de circular las 24 horas de todos los días del año es una ofensa a la
convivencia, al sentido común y a la imaginación. Imaginación, que
debe lucir la autoridad y el poder para encontrar un acuerdo entre
partes que permita que todos puedan disfrutar de un elemento
integrador y que nadie abuse de él.

Cat t'estimo
@cat_testimo
#montgat #calataps
#lejiaconejo #badalona
#b… Des de l'antiga Cala taps
de Montgat !! Mirant badalona
amb boira !!

Yolanda Colomé
@yolandacolome
Entre tots, posem-li
#pebrotsalcàncer! #Montgat
#Tiana #Badalona
@Condislife

Ester Ros
@e_ros89
Les temperatures segueixen sent
molt elevades. Un gust practicar
esport a la platja #catalunya
#montgat #temps #vida

Camins històrics
@caminshistorics
Història del Camí Ral de França
(descàrrega lliure)
bit.ly/1i4AEr9
#Badalona @badalona
#Montgat @Montgat

julio Cespedosa
@KaMaLeOn11
Vine a donar sang!!! Plaça de les
Mallorquines @Montgat
#Montgat #Maresme
pic.twitter.com/g6WJ1hLYhr

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

Poder – Sentido común = Autoritarismo
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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Podeu obtenir informació
al minut de les coses que passen
al poble. Seguiu-nos a

@Montgat

Seguiu-nos a

Ajuntament
de Montgat
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El reportatge

El turó de montgat, un geòtop
La varietat i riquesa dels materials que componen el Turó de Montgat ha estat objecte
d'estudi per geòlegs de la història del territori.
Monte Chato, així s'anomenava el Turó de
Montgat que actualment està considerat per
la Generalitat de Catalunya com a geòtop.
Un geòtop és un espai d'interès geològic per
estudiar l'evolució històrica de la terra.
El turó ha patit molt al llarg de la història.
S'hi han trobat restes d'un assentament
d'ibers, s'hi va crear una pedrera, es va
perforar per fer el primer túnel ferroviari a
Espanya, es va dinamitar en una ocasió i
s'hi va fundar el centre excursionista
de Catalunya.
També s'hi troben materials de diferents
èpoques i de composicions variades.
Des dels més antics com les pissarres i els
granits, fins a les calcàries, amb argiles, gresos
i conglomerats més actuals. Això permet
estudiar l'evolució de la formació del terreny.

El turó té un valor
històric i geològic
immesurable.
El turó de Montgat és un petit puig davant del
mar, que es va començar a formar durant l’era
del Paleozoic i el Terciari. De poc més de 70
metres d’altitud. La seva superfície arribava
arran de mar, abans que l’acció humana en
reduís les dimensions. Però no va reduirne la seva importància en la formació del
poble. “Monte Chato” n'era el nom original.
Antigament Montgat era aquell turó i res més.
Des que es té constància de la presència de
l’home a la zona cap a l’any 3.500 a.C. fins als
nostres dies, el turó ha patit transformacions
sistemàtiques que malauradament han
impedit saber més de la història de l'indret.
Segons l'historiador del municipi, Abelard
Chimisanas, durant l’època medieval consta
que al cim hi havia un castell o una petita
fortificació. Aquest fet està documentat en
l'època romana amb el nom de Pomontoium
Lunarium. Es trobava travessat per la Via
Augusta. A principis del s. XI, Radulfus dóna
el castell de “Monte Katum” al monestir de
Sant Cugat. L’any 1715 les tropes de Felip V
el van enderrocar, però poc després va ser
reconstruït a causa de la inseguretat que

patien els pobles costaners per les incursions
pirates. La desaparició de la pirateria i el
canvi en les estratègies de la guerra moderna
en va motivar l’abandonament. A la primera
meitat del segle XIX, la creació de la pedrera,
feta per subministrar material per construir
la via ferroviària, en va fer-hi desaparèixer
qualsevol rastre de l’edificació.
Una de les grans transformacions del turó
ha estat la perforació per fer el primer túnel
ferroviari d'Espanya amb què s'inauguraria la
línia de tren Barcelona-Mataró. Un fet històric
que va tenir lloc a Montgat l'any 1848.
Més endavant una de les boques del túnel
patiria una explosió; concretament, durant
la Guerra Civil. Explica Chimisanas que els
republicans fugien dels franquistes i perquè
no els enxampessin van dinamitar el túnel,
que anys més tard es va reconstruir.
La pedrera, el túnel i la Carretera N-II han
estat els fets que han agredit més
al Turó de Montgat, però han deixat al
descobert el seu valor geològic.
La pedrera es va crear amb la línia BarcelonaMataró i tenia com a finalitat subministrar
materials per a la via ferroviària i el túnel que
hi travessa.
Actualment, el turó té una cota de poc més
de 40 m i està coronat per un monòlit que
commemora el centenari de la fundació del
Centre Excursionista de Catalunya l’any 1876.
El turó té un valor històric i geològic
immesurable, ja que els materials que el
componen són de diferents èpoques i

composicions variades.
Algunes d'aquestes roques tenen un valor
singular ja que a la zona no se'n troben
d'aquestes característiques. Només la
muntanya de Montjuïc i algun altre turó
aïllat de Santa Coloma de Gramenet
o Badalona, són dels pocs testimonis
d'aquestes èpoques. La riquesa i varietat de
materials oligocens de Montgat ha generat
molta informació sobre, per exemple, les
condicions hidràuliques, climatològiques i
morfològiques de l'àrea de Montgat.
També cal destacar la presència dins del
geòtop dels nivells argilosos amb restes
fòssils de micromamífers que ha permès
datar-los.
Tot i les agressions que ha sofert el turó
encara continua sent una privilegiada atalaia
des d’on els visitants poden contemplar el
Barcelonès i el Maresme.
ABANS

ARA
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CAMPANYES

“Sóc responsable”,
nova campanya
d’esterilització d’animals
La campanya facilitarà als propietaris d'animals de companyia
informació i descomptes
L'1 de febrer s'ha encetat la campanya
“Sóc responsable”. Es tracta de la cinquena
Campanya d'esterilització i/o identificació
d'animals de companyia a càrrec de la
Fundació per a l'Assessorament i Acció en
Defensa dels Animals, la FAADA. Fins al
30 d'abril podreu gaudir de preus reduïts.
Objectius de la campanya:
• Informar la població de l’obligació legal de
tenir identificats i registrats els animals en el
cens municipal.
• Conscienciar sobre els avantatges
d’esterilitzar-los.
• Identificar i esterilitzar el màxim nombre
d’animals de companyia amb la finalitat
de tenir un control sobre la seva natalitat i
millorar el seu benestar físic i psicològic.
• Ajudar a optimitzar els recursos destinats
per l’administració pública i les entitats
protectores privades, per tal d’evitar
recollides i acollides d’animals perduts i
abandonats.
Per a més informació, contacteu amb
socresponsable@faada.org

MÚSICA

“Remember The Fall” i “Oppossed”
guanyen l’11è Concurs de Música Jove
Els “Remember The Fall” i “Oppossed”
són dos grups de música montgatins que
van guanyar l'11è concurs de Música Jove
el passat 28 de novembre.
El concurs va tenir lloc al Centre Cívic La
Fàbrica de Cabrils. “Remember The Fall”,
la banda de Hard Rock i Pop-Punk Rock, en
la categoria A ( dirigida a edats compreses
entre els 16 i els 20 anys) van obtenir
com a premi la gravació d'una maqueta
a Bucbonera Studios de Caldes
de Montbui amb un productor professional,
la distribució en plataformes digitals
de les cançons i l'assessorament
musical personalitzat.

Els montgatins “Oppossed”, grup de trash
metal, en la categoria B ( dirigida a edats
compreses entre els 21 i els 30 anys)
van obtenir com a premi un concert de
presentació en una de les localitats que
organitzen el concurs durant l'any 2016.
El Concurs de Música Jove és una iniciativa
dels Departaments de Joventut dels
Ajuntaments de Cabrils, El Masnou, Montgat
i Vilassar de Mar. El jurat està format per
entesos en la matèria i professionals del
món de la música. Enderrock, revista de
referència del món musical, s'ha fet ressò
en una de les seves edicions, dels grups
guanyadors.

TRADICIONS

ARTS MARCIALS

El Ball de Geps:
una antiga tradició montgatina

Un montgatí,
subcampió d'Espanya
de Taekwondo

Es remunta a principis del s. XX. Hi ha testimonis que ho certifiquen
El dia 6 de febrer torna el Ball de Geps a
Montgat. Serà a la Plaça Sant Joan a partir
de les 21h, acompanyat com sempre, d' un
sopar de pa amb tomàquet obert a tothom
que hi vulgui participar. L'organitzen el
Centre Recreatiu i Cutural i l'AV del Barri
Antic i Montsolís, amb l'objectiu de donar
a conèixer i que no es perdi aquest ball de
tradició popular.
El Ball de Geps és una antiga tradició
montgatina que es remunta a principis del
s.XX tot i que amb algun parèntesi temporal,
durant la Guerra Civil, els primers anys
de la dictadura o la clausura de la sala del
Centre Recreatiu i Cultural als anys 90.
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Aquest ball consisteix a disfressar-se de tal
manera que es mantingui l'anonimat de la
persona. Una de les característiques més
comunes de les disfresses és canviar els
papers d'home-dona perquè siguin més
difícils de reconèixer aquella nit. També es
fan servir robes grans per poder introduir-hi
coixins o altres peces de roba que desfigurin
la persona. De fet, l'origen del nom ve de
la deformació de la figura amb elements
externs perquè les persones no siguin
reconegudes.
El proper dia 6 es donarà el tret de sortida al
Carnestoltes 2016 rememorant la tradició
del Ball de Geps a la Placa Sant Joan.

Daniel Moreno, medalla de plata
Al desembre va tenir lloc a Benicàssim el
campionat per clubs de taekwondo. El montgatí
Daniel Moreno de l'equip Crazy Jumpers del
Gimnàs Gimdantae de Montgat va obtenir la plata
juntament amb Clara Andrés en la categoria per
parella júnior dins l'apartat de tècnica (poomsaes).
També el membre de l'equip, Pol Farreres, va
obtenir or en tècnica de categoria cadet infantil,
i el bronze d'Isaac Mejías en tècnica de categoria
benjamí i bronze en combat infantil. El Gimdantae
és un club amb 10 anys de trajectòria al poble.
El responsable del Club està molt satisfet amb els
resultats ja que assegura que el del Taekwondo
és un camp molt difícil per destacar-hi.
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COMERÇ DEL MES

MERCERIA FILGAT
|1| Montgat disposa d'un nou comerç de
llanes i merceria ubicat a la zona comercial
del barri del Turó del Mar. L’emprenedora
montgatina Mònica Roura ha obert la
botiga on trobareu llanes Katia i tot tipus
d’articles de merceria. També ven articles
de patchwork, teles i complements per
confeccionar peces amb aquesta tècnica.
Podeu comprar-hi roba interior i si
necessiteu arreglar alguna peça de roba,
en aquesta merceria hi trobareu la solució.
D'altra banda, FilGat organitza cursos de
patchwork, iniciació a la costura, mitja i
ganxet en horari de matins i tarda, a més de
dedicar una franja horària, de 17 a 18 h, per a
l'ensenyament a la mainada.

de dilluns a divendres de 9 a 13h i de 17h a 20h
C/ Tramuntana, local 33 (just a tocar de la
Rambla del Turó del Mar)
Telèfon: 934693608
Correu: merceriafilgat@gmail.com
Facebook: Filgat

ENTITAT

El Centre Cívic és la seu de l'Associació
Catalana d'Afectats de Fibromiàlgia
La fibromiàlgia dificulta el dia a dia del malalt. L'entitat vol millorar
la qualitat de vida dels afectats ampliant el ventall d'activitats
L'Associació Catalana d'Afectats de
Fibromiàlgia (ACAF) té seu a Montgat. A finals
de l'any 2013 quinze dones de Montgat i
Tiana van fundar l'associació amb seu al
Centre Cívic de les Mallorquines. Des de
l'entitat s'impulsen diferents activitats que
tenen com a objectiu millorar la qualitat de
vida dels afectats. La fibromiàlgia és una
malaltia reumàtica que afecta el sistema
musculoesquelètic. Segons el departament
de Salut de la Generalitat de Catalunya,
la fibromiàlgia afecta majoritàriament a
les dones ( 4,2% de dones i 0,2 d'homes
afectats a la població espanyola). És una
malaltia que pot afectar significativament
a la qualitat de vida de les persones que la

pateixen. L’associació és un espai de trobada
i d'intercanvi d’experiències on les sòcies
poden ajudar-se i aprendre a conviure amb
ella. Els membres disposen de descomptes en
tallers i compten amb el servei d'un psicòleg
que visita el centre cada 15 dies. Actualment
s'impulsa un taller d’entrenament de la
memòria. També gaudeixen de descomptes
en comerços i establiments de la comarca
que han establert convenis col·laboradors
amb l’ACAF Maresme. Montgat i Premià de
Mar, de moment, són els únics municipis
del Maresme amb seu de l'ACAF. La quota
de soci és de 10,50 € el trimestre. Per a més
informació: montgat@fibromialgia.cat o al
tel. 696813544.

COMERÇ LOCAL

TEATRE

“Comprar a Montgat té premi”
ja té guanyadors

Torna “Políticament
incorrecte”

El passat 9 de gener es va fer públic el
resultat del sorteig de 1500€ en vals de
compra de la campanya de promoció del
comerç durant el Nadal.
En total, s'han repartit cinc premis: un val
de compra de 100€ a la Papereria El 29,
un de 200 € a La Pelu de l'Esther, el tercer
premi, de 300 €, a Peixos Eli, el val de
compra de 400 € a Reformat, i el primer
premi, de 500 €, a la Clínica Dental Gaudí.
L'Associació de Comerciants de Montgat
(ACISM), amb la col·laboració de la

Després de l'èxit del passat mes de
novembre, “Políticament incorrecte” torna a
escena a la Sala Pau Casals de la Biblioteca
Tirant lo Blanc. El grup de teatre del CRiC de
Montgat tornarà a representar la comèdia
teatral de Ray Cooney. Aquesta vegada, amb
la col·laboració d'ASPAMOTI. Els nois i les
noies de l'associació participen en un
esquetx a l'inici de l'obra. La representació
es farà l'últim cap de setmana de febrer.
L'entrada valdrà 6€ que es destinaran
íntegrament a les dues entitats participants.

Regidoria de Promoció Econòmica,
va organitzar la campanya en què han
participat cinquanta establiments que
van repartir 10.000 butlletes, 3.000 més
que en l'anterior edició.
L'èxit de participació fa preveure que
el proper Nadal augmenti el nombre
de butlletes.
Des de l'Associació de Comerciants
de Montgat s'ha agraït l'alta
participació dels clients en aquesta
campanya de promoció del comerç local.
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ANTONIO MARCOS

Pintor

“Fixo la mirada sobre els objectes
i imagino què puc plasmar-hi”

Montgatí de 58 anys, fill d'en “Parròquia”, l'emblemàtic personatge que
antigament venia els cupons al poble,
a l'Antonio actualment ja se'l coneix
com el “pinta-pedres”. Des de ben petit
ha dedicat la seva vida a la pintura i el
dibuix. Sense estudis artístics, assegura
que sempre ha tingut el do per conduir
un pinzell. Li agrada viatjar, i tot i que
no ho ha pogut fer gaire, Eivissa el va
captivar. Pintura a l'oli, aquarel·la, carbó,... Sobre tela, totxana, teula, plàstic,
llauna, pedra... Són alguns dels materials sobre els quals se li ha acudit pintar.

FOTO: CHUS ALONSO

omés fa un any que pintes
pedres?
Sí. Amb les pedres he començat
fa un any aproximadament.
Com se't va acudir?
Un dia pujava per la riera de Tiana. Tot
passejant, em vaig aturar i vaig mirar
una pedra. Vaig pensar que hi podria fer
alguna cosa bonica amb el meu pinzell.
I no et vas equivocar oi?
Aquest nou format ha tingut molt d'èxit
en l'àmbit local. A més a més, m'he
promocionat en les xarxes socials i m'ha
felicitat moltíssima gent pel meu treball.
Podríem dir que aquest treball
ha traspassat fronteres?
Sí. La prova és que Andrés Iniesta, del
Barça, em va felicitar via facebook per
la representació de l'escut del club
blaugrana i la cantant Katy Perry també em
va anomenar en un dels seus comentaris
en anglès. M'ho va traduir un veí.
És un bon negoci?
Estic segur que sí. Són pintures que venc amb
molta rapidesa. La matèria prima és pràcticament regalada ja que la base són pedres
naturals. Sí que requereix temps de dedicació
i jo les venc entre 8 i 20 euros les més cares.
Seria un bon negoci si tingués ajuda i espai.
A on pintes?
Normalment a casa. Mai he tingut un lloc, un
estudi on desenvolupar la meva feina. És un
dels meus somnis.
Tens més d'un somni?
M'encantaria poder ensenyar al meu poble a
dibuixar i pintar. El meu somni és tenir un local
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a Montgat per poder fer un taller artístic tant
per a nens com per a adults. Un altre dels meus
somnis és tornar a Eivissa.

La recullo, la rento bé, l'asseco i la pinto tota
d'un color de fons. Quan ja està seca, començo a
dibuixar el que vull o bé directament ho pinto.

A Eivissa? Quan hi has estat?
Vaig viure-hi durant tot un any. Allà vaig trobar
la pau i la inspiració. Era el lloc ideal perquè la
imaginació fluís com mai.

Pintes directament un paisatge a la pedra?
A vegades. És més complicat que fer el dibuix
abans, però ho faig.

Allà és on has sigut més feliç pintant?
No. Recordo que el dia més feliç de la meva vida
pintant va ser a la Conreria. Vaig conèixer una
noia que m'agradava i em va acompanyar fins a
dalt de la muntanya a pintar. Des del lloc on érem
es contemplava tot Tiana. Vam acabar. I quan
baixàvem, un cotxe se'ns va aturar per preguntarnos per aquell quadre. Era l'amo del bar “El Tiriti”
i em va dir que me'l comprava perquè s'hi veia
casa seva. I així ho va fer.
Quina venda més ràpida...
En aquest sentit, sempre he tingut força sort. No
m'ha costat vendre les meves obres. A vegades,
em sap greu que me les comprin tant de pressa
perquè encara no he pogut valorar el que he fet
en cada moment. També n'he regalat moltes a
gent que crec que s'ho mereix.
Ara pintes molt sobre pedra. D'on les treus
aquestes pedres?
D'un riu que passa per Granollers, el Mogent.
Deus fer excursions amb molta freqüència
al Montseny...
Quan se m'acaben les pedres per pintar vaig
al Montseny a respirar aire fresc i a collir
pedres! I haig de confessar que ho faig amb
freqüència per l'èxit que tenen aquestes
obres. Moltíssima gent me les compra.
Quin és el procés des que reculls la pedra
del riu fins que ja està llesta per vendre?

Que hi podem veure en les teves pedres?
El túnel del tren de Montgat, l'antic tramvia que
feia el recorregut Montgat-Tiana, el meu gos, la
Sagrada Família, la Torre Eiffel... De tot i d'arreu.
Has innovat. Fins ara només havies pintat
sobre tela?
Tinc molta imaginació per trobar-li una nova
utilitat a tot. He pintat brics de llet, llaunes de
coca-cola, teules, totxanes, garrafes d'aigua,...
De tant en tant, fixo la mirada sobre objectes i
imagino allò que puc plasmar-hi.
Recordes quan i com vas començar a vendre
les teves obres?
I tant! No se m'oblidarà mai. Tenia 12 o 13
anys. Ja pintava quadres. El meu pare era una
persona molt popular a Montgat perquè venia
cupons. Era l'anomenat “Parròquia”. Un dia em
va animar perquè l'acompanyés a vendre i de
passada podria donar a conèixer el meu art.
Fèiem una rifa a la porta d'un dels bars més
antics i freqüentats del poble.
La rifa?
Em col·locava al costat de mon pare amb les
pintures i a vendre. Aquells temps mai els
oblidaré, em van marcar.
Veig en els teus ulls que la família ha estat
determinant per a tu...
He tingut sort en aquest aspecte. Els meus
pares han sigut molt bones persones, estimades al poble.

