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Setembre: un mes
de cites ineludibles
per als montgatins
i les montgatines
La commemoració del desembarcament del 1705, la celebració de la
Diada Nacional de Catalunya i les eleccions al Parlament són els actes
centrals que vertebren l’agenda del mes de setembre a Montgat.
Enguany, el “Montgat 1705” arriba a la quarta edició amb més força
que mai i la participació dels ciutadans i les ciutadanes del poble és cabdal per donar a aquesta festa de caràcter històric i reivindicatiu, la rellevància que es mereix com a símbol d’identitat local. Des d’aquí, animo
a tothom a participar-hi, tant en les diferents tasques del desenvolupament de l’acte com en la mateixa escenificació, vestits d’època i portant
torxes. Trobareu tota la informació de l’acte a www.mgt1705.cat
D’altra banda, la celebració de la Diada Nacional de Catalunya d’enguany té una significació especial per la proximitat de les eleccions autonòmiques del 27 de setembre. Per això, convido tots els montgatins i
montgatines i totes les entitats del poble a assistir a l’ofrena floral institucional que tindrà lloc a les 12 h al monument de l’11 de setembre.
Per finalitzar, us animo a participar de manera democràtica en les
eleccions al Parlament de Catalunya convocades per al 27 de setembre,
un esdeveniment molt important pel país, en què tots i totes estem implicats sigui quina sigui la nostra visió de futur. Com sempre, a l’Ajuntament
i als col·legis electorals trobareu personal de suport que us podrà ajudar
davant de qualsevol incidència o dubte que tingueu durant el desenvolupament de la jornada electoral.

Rosa Funtané i Vilà

Alcaldessa

El ciutadà exposa LA RESPOSTA

a

Rosa Mª Funtané Jaime
Veïna de Montgat

Estic interessada a fer la sol·licitud per als
habitatges de protecció oficial de Montgat.
Agrairia que m’informessin dels tràmits,
documents a aportar i el lloc d’inscripció.

Dimas Ramírez Juan
Regidor d’Obres i Infraestructures

|1| En aquests moments a la zona del Turó del Sastre es construeix un edifici de 40 habi-

tatges que ja es van adjudicar en el seu moment. És previst que més endavant l’IMPSOL
construeixi dos edificis més a la mateixa zona, de 76 i 48 llars respectivament. Tant bon
punt l’Ajuntament tingui la informació de les noves convocatòries d’adjudicació, ho publicarà a través dels mitjans de comunicació habituals: www.montgat.cat. També podreu
consultar la informació a http://impsol.amb.cat/

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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Urbanisme

Programa de
subvencions per
a la millora d’edificis
i barris
Els montgatins ja poden
sol·licitar els ajuts a l’OAC
de l’Ajuntament

URBANISME

El curs escolar comença amb
normalitat a l’escola Sant Joan
S’espera que les obres que es duen a terme estiguin
enllestides a finals d’any
Tot i els retards soferts en l’evolució de les
obres de l’escola Sant Joan, l’Ajuntament ha
vetllat en tot moment per garantir que el curs
escolar 2015-2016 comenci amb normalitat.
Durant l’estiu s’ha prioritzat enllestir aquells
espais imprescindibles per al bon funcionament de la dinàmica escolar, com ara la
remodelació de la part davantera de l’edifici i
el pati. També s’han fet tasques d’arranjament
d’humitats, pintura, portes, finestres i banys, a
més de la dotació de nou mobiliari per a les aules. D’altra banda, s’ha arribat a un acord amb
el Departament d’Ensenyament de la Generalitat per mantenir el mòdul de menjador al pati

i garantir la normalitat del servei de menjador.
Pel que fa a la dotació de recursos humans,
l’Ajuntament ha gestionat la incorporació d’un
conserge. Totes les accions dutes a terme s’han
fet amb els objectius de garantir l’escolaritat
dels alumnes, la seguretat del recinte, i donar
continuïtat a l’obra sense que es produeixin
més retards.
Si la planificació de les obres no pateix modificacions, es preveu que finalitzin aquest primer
trimestre de curs, amb el compromís del
contractista de què les obres tinguin el menor
impacte posssible en el dia a dia de l’escola i
que els alumnes no se’n sentin perjudicats.

URBANISME

Millora de l’enllumenat al Pla de Montgat
El habitatges més nous de la zona encara tenien
una instal·lació pública provisional
Aviat començaran els treballs d’arranjament de l’enllumenat públic de la zona més
nova d’habitatges del barri del Pla de Montgat.
Amb aquesta acció s’eliminaran els cables aeris
provisionals que hi ha actualment i es realitzarà
la instal·lació definitiva. Aquest sector del
barri, que comprèn els carrers de Francesca
Bonnemaisson, Carme Riera, Montserrat Roig,
Carme Karr, Mari Sampere, Rosa Sensat i Maria
Aurèlia Capmany, va estar deshabitat fins al
2014 i fins aleshores va patir actes vandàlics
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en l’enllumenat públic, com ara robatoris del
cablejat i desperfectes en diverses columnes.
A partir del 2014, el barri es va anar poblant
progressivament i l’Ajuntament hi va habilitar
una instal·lació provisional, que ha generat
avaries periòdiques. Amb l’arranjament
definitiu es preveu eliminar els inconvenients
que han hagut de patir els veïns i les veïnes
d’aquests habitatges. El cost total de l’acció, ja
aprovada i contractada per l’Ajuntament, és de
12.435,90 euros (IVA inclòs).

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)
ha posat en marxa un programa de finançament, gestionat pel Consorci Metropolità
de l’Habitatge, que ofereix subvencions a
fons perdut per a la rehabilitació d’edificis i
habitatges. El programa concretament cobrirà
entre el 35% i el 50% del cost de les obres
per impulsar l’activitat econòmica en el sector
de la construcció i mantenir en bon estat el
parc d’habitatge. Aquest programa planteja
cobrir actuacions en concepte de conservació
(arranjament de façanes, reparació de cobertes,...), en la millora de la sostenibilitat (millora
dels aïllaments o substitució de finestres), en
l’accessibilitat (instal·lació d’ascensors, salvaescales, rampes,...) i en l’habitabilitat (obres
a l’interior dels habitatges). Les persones
interessades poden informar-se a l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà (l’OAC) de l’Ajuntament
de Montgat, que es troba al vestíbul de la Biblioteca Tirant lo Blanc, de dilluns a divendres
de 9 a 14 h i a les tardes de dijous, de 16 a 18 h.
ALCALDIA

Acte de
comemoració de
l’11 de setembre
El divendres 11 de setembre a les 12h
tindrà lloc la tradicional ofrena floral de la
Diada Nacional de Catalunya al monument
del Turó de Montgat. Les entitats i persones
que vulguin participar-hi poden contactar
amb l’Alcaldia abans del dilluns dia 7, a través
del correu alcaldiamontgat@montgat.cat o
pel telèfon 93 469 06 48, i comunicar la seva
presència a l’acte. L’Ajuntament habilitarà
unes carpes perquè les entitats que ho vulguin puguin emmagatzemar-hi les flors. Per al
tradicional cant d’ Els Segadors, l’acte també
comptarà amb la participació de la coral del
Casal de Gent Gran Joan Maragall i la coral del
CRiC de Montgat.
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ALCALDIA

Portes obertes per visitar el nou
Tanatori i les reformes del cementiri
Instal·lacions noves, modernes i amb més serveis són el resultat
de les obres començades a la tardor del 2014
Per tal que tots els veïns i les veïnes de Montgat puguin conèixer de primera mà l’abast de les obres, el dissabte 3 d’octubre a les 12h tindrà lloc una
jornada de portes obertes a les noves
instal·lacions del Tanatori de Montgat, amb
una passejada pel cementiri inclosa.
El mes de març del 2014, Pompes Fúnebres de Badalona, empresa que també
gestiona de manera professional els serveis fúnebres i l’atenció als ciutadans que
els sol·liciten, va rebre l’adjudicació de la
construcció del nou tanatori i la remodelació del cementiri municipal. Unes tasques
que van iniciar-se a la tardor de l’any passat i que ara ja han finalitzat, amb la previsió que els serveis es reiniciïn aquest mes.

el cementiri (renovacions de títols, canvis
de noms, manteniments, trasllat de restes,
etc.), a més dels serveis d’enterrament, els
de columbari o el descans de les cendres.
Amb la finalització de les obres, els i les
habitants de Montgat disposen d’unes
instal·lacions funeràries pròximes, més

modernes, més àmplies i amb més serveis. Durant l’execució de les obres,
l’Ajuntament ha vetllat en tot moment per
fer compatibles les visites dels familiars, i
finalment ha arribat l’hora de disposar plenament d’unes instal·lacions amb tots els
serveis necessaris.

Un tanatori modern
i accessible
La intervenció global al recinte ha suposat
la reorganització de l’espai central en una
zona enjardinada amb diferents nivells en
plataformes i rampes adaptades per garantir la mobilitat i accessibilitat dels usuaris
i usuàries i del personal de manteniment
del cementiri. D’altra banda, s’han construït
nous mòduls de nínxols a l’interior del cementiri i s’ha creat una zona de columbaris per ampliar-ne la capacitat. Pel que fa
al nou edifici del Tanatori, disposa de dues
sales de vetlla i una de cerimònies.
A Montgat, les famílies trobaran els mateixos serveis que a qualsevol tanatori:
servei d’acollida, trasllats des de qualsevol punt, preparació estètica, inhumació,
serveis florals, recordatoris personalitzats,
cerimònies de comiat, esqueles, tràmits
administratius, descans de les cendres i
atenció en el dol. El servei d’incineració,
però, es continuarà realitzant a Badalona,
tot i que el procés el gestionarà Pompes
Fúnebres de Badalona, cosa que permetrà que sigui més fàcil i còmode per als
familiars.
L’empresa adjudicatària també gestiona
els tràmits relacionats directament amb

Acció Social

Beques de material i menjador escolar
per al curs 2015-2016
Ja es poden consultar les beques per al proper curs
L’Ajuntament de Montgat ja ha aprovat la
concessió de beques de material i menjador
escolar per a alumnes amb necessitats socioeconòmiques d’educació infantil, primària
i secundaria obligatòria empadronats a
Montgat.
Des de la Regidoria d’Acció Social s’ha fet
efectiva, per al curs 2015-2016, la concessió
de 210 beques de material escolar per un
import final de 21.000 euros. Pel que fa a les
beques de menjador, se n’han concedit 161.

El cost aproximat previst de les beques de
menjador -fins que arribin les beques del
Consell Comarcal del Maresme- és de 35.220
euros per a l’any 2015 i de 58.700 euros per
a l’any 2016.
Entre totes dues modalitats de beques,
l’Ajuntament de Montgat ha destinat un total
de 114.920 euros amb l’objectiu de pal·liar
els efectes de la crisi en el desenvolupament
educatiu dels infants en l’etapa escolar
obligatòria.
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joventut

Obertes les
inscripcions per
als cursos de
l’Espai Jove
La Regidoria de Joventut ha programat una sèrie de cursos adreçats a
joves que començaran al mes d’octubre i
s’estendran durant tot el curs 2015-2016.
Les persones interessades a inscriure’s
ho poden fer a l’Espai Jove de Montgat
(C/ Pare Claret, 99), durant tot el mes de
setembre, de 16.30 a 20 h.

AC TIVITATS ESPAI JOVE
Classes de dibuix
Manga i Còmic
Dilluns, de 18 a 19.30 h
Preu: 50 € / trimestre (inclou material)

Classes de repàs
Dilluns o dimarts, de 17.30 a 19.30 h
Adreçat a alumnes d’ESO
Preu: 40 € / mes
Descomptes del 50% i del 100% a través
de sol·licitud de subvenció

Classes de teatre
Divendres, de 18 a 19.30 h
Preu: 45 € / trimestre

Classes de dansa
artíst ica i hip hop
Dimecres, de 17.30 a 19.30 h
(a partir de 14 anys)
Dijous, de 17.30 a 19.30 h
(de 10 a 13 anys)
Preu: 75 € / trimestre
Per a més informació:
pij.montgat@montgat.cat
o al telèfon 934691685.
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CULTURA

Un any més, els veïns i les veïnes de Montgat
commemoren els fets de 1705
El 10 de setembre se celebra la quarta edició de la recreació
del desembarcament de les tropes de l’Aliança de La Haia
Al vespre del dijous 10 de setembre, a la
platja de Montgat, es reviurà el desembarcament que les tropes de l’Aliança de La Haia
van protagonitzar el 22 d’agost de 1705.
Enguany, Montgat celebrarà la quarta edició
d’aquest acte amb la participació de nombrosos grups de voluntaris i la presència d’embarcacions lleugeres i vaixells antics, com ara el
Quetx de Badalona. També hi participaran els
Cuirassats de Moià i els Buffons del Toc, i per la
seva banda, els Miquelets de Badalona s’encarregaran de la recreació d’un campament a
la zona del Passeig, mentre que al Parc de les
Moreres hi haurà una fira artesana d’època.
L’acte central de la jornada es desenvoluparà
al voltant del desembarcament i la representació teatral de l’arribada del General Moragues

a la platja, i es tancarà amb un mapping sobre
el Turó de Montgat i el cant d’Els Segadors. Les
persones que ho desitgin podran participar-hi
portant torxes que facilitaran les associacions
de veïns durant la primera setmana de setembre i vestint-se d’època seguint les indicacions
de les mateixes associacions. L’Ajuntament
també ha confeccionat uns mocadors commemoratius de l’acte que es repartiran juntament
amb les torxes al preu simbòlic d’un euro.
Un any més, l’aigua, el foc, el so dels timbals i
de les veus del passat s’uniran per recrear uns
fets històrics que ens identifiquen com a poble. En finalitzar l’acte, hi haurà els concerts de
“The High Connection”, “Pirat’s Sound Sistema” i “Sherpah”, en el marc de la quarta edició
del festival de música ‘Enroka’t a la sorra’.

Educació

Nous cursos a l’Escola d’Adults Timó
Ja es pot consultar el calendari d’inscripcions
Durant el mes de setembre s’obriran
les inscripcions dels cursos de l’Escola
d’Adults Timó per a la temporada 2015/16.
Entre el programa de cursos, hi ha el curs
per a l’obtenció del Graduat en Educació
Secundària (ESO); la preparació per a la
prova d’accés a Grau Mitjà (GM) i Grau Superior; diferents nivells de llengua catalana
i d’anglès oral; un curs de nivell usuari
d’informàtica, tauletes digitals i mòbils;
i reforç de coneixements bàsics d’etapa
instrumental. Les inscripcions per al curs
de Graduat en Educació Secundària i prova
d’accés a GM es realitzaran concretament
del 3 al 10 de setembre i els dies 7 i 9 de se-

tembre, matí i tarda, respectivament. Les de
la resta de cursos estaran obertes els dies
21, 22 i 23 de setembre (matí i tarda). En el
cas que quedin places lliures en els grups
de llengua catalana, anglès, etapa instrumental, informàtica i la prova d’accés, la
matrícula restarà oberta durant tot el curs.
L’Escola Timó és un equipament educatiu
de referència per a la formació d’adults
que comparteixen els municipis veïns de
Montgat i Tiana.
Les persones interessades a obtenir més
informació poden trucar al telèfon 934 690
172 o enviar un correu electrònic a timo@
diba.cat.
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MOBILITAT

Pla de mobilitat
per a la nova
escola Hamelin
L’escola Hamelin entra en funcionament
aquest setembre. Situada al final de la Ronda
8 de Març, al Pla de Montgat, concentrarà
un gran volum d’alumnes i professors. Tot i
que el centre disposa de servei de transport,
aquest només és utilitzat pel 20% dels
alumnes i, per tant, es preveu que molts
pares portaran els fills en vehicle privat. Per
aquest motiu, l’Ajuntament de Montgat ha
demanat a la direcció del centre un estudi de
mobilitat específic que permeti optimitzar
els accessos actuals i introdueixi les mesures
logístiques necessàries perquè aquest
volum de vehicles no col·lapsi la xarxa viària
propera a l’escola.
L’espai públic és limitat i cap escola està
dissenyada perquè deixem els nostres fills
davant mateix de la porta . Quan no hi hagi
més opció que utilitzar el vehicle propi, cal
que parem o estacionem en un punt habilitat
per fer-ho. Si adoptem hàbits de transport
que prioritzin el bé comú, aconseguirem una
mobilitat segura per a tothom.

ENSENYAMENT

Obert el nou accés a l’escola bressol
“Els Montgatets”
Aquest curs, l’escola bressol Els Montgatets disposarà d’un nou accés pels jardins del
carrer Aurora Bertrana. La comunitat educativa de l’escola va demanar una alternativa
a l’accés habitual pel carrer Lola Anglada, a
causa dels nombrosos inconvenients i situacions de perill que es donaven durant les hores
d’entrada i sortida dels alumnes. Finalment,
es va acordar amb l’Ajuntament la construcció
d’un nou accés aprofitant l’existència de la

zona verda del carrer Aurora Bertrana. A més, la
via disposa d’una bona bossa d’estacionament
amb poca demanda que afavorirà la mobilitat
de les famílies. Els treballs d’adequació de
la nova entrada es van realitzar durant l’any
passat i recentment s’han instal·lat elements
de protecció i senyalització. A partir del nou
curs escolar, l’antic accés s’utilitzarà únicament per a l’entrada de serveis i materials de
proveïdors.

Vull reciclar
o llençar
|1| Fracció orgànica al

contenidor marró, hi podeu tirar
restes de menjar (peix i carns, fruita i verdures,
closques d’ous o de fruits secs, marro de cafè i
d’infusions, tovallons de paper i paper de cuina,
vaixella i bosses compostables, i restes vegetals
de mida petita de tipus no llenyós* (gespa, fullaraca, rams de flors, etc.). Cal tenir en compte:
Tancar bé les bosses, no abocar-hi líquids.

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

@Montgat

Mobilitat

Canvis en els accessos a l’Escola Marina
Durant l’estiu s’han realitzat diferents
accions per potenciar l’actual estacionament
de la Ronda 8 de Març. Tots els ciutadans
podran beneficiar-se de la millora, a més dels
alumnes de l’Escola Marina. La nova actuació a
l’estacionament permet convertir-lo en ‘Punt
de Trobada’ per als alumnes, que també gaudiran d’un camí segur traçat entre l’autopista
i els habitatges unifamiliars que hi ha fins a
l’entrada de l’escola. A més, s’han col·locat
fitons a les voreres del carrer Lola Anglada

per evitar l’estacionament indegut que sovint
genera conflictes i situacions de perill. Els
pares i les mares de l’escola col·laboraran en la
gestió del dia a dia perquè els desplaçaments
siguin àgils i segurs. La construcció del nou
mercat contigu a l’Escola Marina va eliminar
la possibilitat d’utilitzar aquest solar com a
aparcament i gràcies al treball conjunt entre
l’Ajuntament i la comunitat educativa s’ha
trobat la solució actual per grarantir i millorar
l’accés dels alumnes a l’escola.
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AGENDA D’ACTIVITATS /// SETEMBRE

Inscripció
cursos i
tallers 2015-16
del Centre
Cívic Les
Mallorquines

Ioga, Esquena Sana, Zumba
adults I i II, Guitarra, Bateria,
Dibuix i pintura (nens), Dibuix
i pintura (adults), Manualitats,
Patchwork, Enfila l’agulla i
Ceràmica.
Per a més informació,
podeu trucar al 93.469.07.37 o a
culturamontgat@montgat.cat
de l’1 al 10 de setembre
de 9 a 14 h i del 14 al 30 de
setembre en horari de matí
i tarda de 9 a 20.30 h al Centre
Cívic Les Mallorquines

II Concurs
d’Instagram
#bibliomontgatestiu15

Fes una foto captant instants
de lectura i etiqueta-la amb
#bibliomontgatestiu15
Podràs guanyar un fantàstic
lot de llibres. Consulteu les
bases al blog bibliotecamontgat.
blogspot.com
Fins al 13 de setembre.

1

DIMARTS

Clubs de lectura

Informació dels Clubs “Entre
llibres”, “English Book Club” i
“Club du Livre”.
De dilluns a divendres de 15.30 a
20.30 h i els dijous de 10 a 14 h
A la Biblioteca Tirant lo Blanc

2

DIMECRES

Mercat de roba
i queviures

I tots els dimecres de setembre
De 10 a 14 h a la Plaça
de les Mallorquines

Festa de
l’Estiu les
Costes 2015

5

DISSABTE

Barbacoa

Aula d’estudi
De l’1 al 9 de setembre

De dilluns a divendres
de 21 a 22h
dissabte 5, de 10 a 14h i
de 15:30 a 20:30h
diumenge 6, de 10 a 14h
A la Biblioteca Tirant lo Blanc
Per a més informació,
podeu trucar al 93.469.00.98
o a b.montgat.tb@diba.cat

Bingo, concert de Raúl Pulido,
i ball amb disco mòbil
A les 21 h a la pista poliesportiva

6

DIUMENGE

Festa de l’escuma
i inflables
... per la canalla. Hi haurà
montaditos i servei de bar
A partir de les 11 h
a la pista poliesportiva
Organitza: AVV de les Costes

8

Actes Commemoratius
del 1705

10
DIJOUS

Fira artesana
i tastets

A partir de les 17h
al Parc de les Moreres

Vaixells d’època

fondejaran davant de la platja de
l’espigó. Es recrearà un campament
dels Miquelets al Passeig zona
turonet. Hi haurà servei de bar.
A partir de les 18h

Concert de rock
amb ‘Natural Thing’

A les 20.30 h a la base del Turó
de Montgat

La representació finalitza
amb la projecció d’un

‘Mapping’

sobre la paret del Turó,
juntament amb els dispars
de Miquelets i Cuirassers,
evocant la conquesta del
Castell de Montjuïc.

Interpretació
dels ‘Segadors’

pel conjunt “Natural Thing”,
saxo, veus i percussió.
A les 22 h a la base del Turó
de Montgat

Parlament
institucional
i fi de l’acte
Cremat popular
A les 22.30 h al Parc
de les Moreres

Recreació del
desembarcament
del 1705

Arribada d’embarcacions lleugeres
(caiacs, planxes de paddle-surf
i llaüts) i nedadors
A les 21 h a la platja de les roques

Actuacions

dels Miquelets de Badalona,
Cuirassers de Moià, i Tabalers
Bufons del Toc.
A la Platja de les roques

Representació teatral
‘Montgat 1705’

Explicació dramatitzada de la
història del desembarcament a
Montgat del 22 d’agost del 1705
realitzada per actors dels grups
Agrupació Artística del Casal de
Tiana, Centre Recreatiu i Cultural
de Montgat i Mímesis Teatre.
A les 21.45 h a la base del Turó
de Montgat

FESTIVAL
ENROKA’T A
LA SORRA 2015
A la Platja de les barques

The High Connection
A les 23 h

Pirat’s Sound Sistema
A les 0.15 h

Sherpah
A les 1.45 h

Hi haurà servei de bar.
Organitzen: Regidoria de Joventut
i Colla de Diables.
Col·laboren: Thalassa Suma, Punt de
Voluntariat, Consell de Joves de Montgat

Organitzen: Ajuntament de Montgat, Platges de Montgat, S.L.
Col·laboren: Club Marítim Montgat, Club Natació Badalona, Club Nàutic Betulo, Club
Pagaia, Agrupació excursionista de Catalunya, Life for events, Tri9, Associació d’amics
de Quetx Ciutat de Badalona, Pòsit de pescadors Verge del Carme, Creu Roja local,
Miquelets de Badalona, Grup de Teatre del Centre Recreatiu i Cultural, Agrupació artística del Casal de Tiana, Agrupació Sardanista de Montgat, AVV de veïns de Sant Joan i
Monsolis, AVV de les Mallorquines, Thalassa Suma, Punt de Voluntariat, ANC Montgat,
Montgat Decideix, Òmnium Cultural Montgat-Tiana, Colla de Diables de Montgat.
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SETEMBRE /// AGENDA D’ACTIVITATS

Diada
Nacional
de Catalunya

11
DIVENDRES

Fira artesana
i tastets de
productes catalans
De 10h a 14h
al Parc de les Moreres
A partir de les 12 h

Ofrena floral de les
entitats i veïns/es al
monument de l’11 de
setembre
Parlament
de les autoritats

Confirmar assistència de les
entitats al telèfon 934690648
abans del 8 de setembre
Organitza: Alcaldia
Col·labora: Coral del CRiC i Coral del
Casal de gent gran Joan Maragall

18
DIVENDRES

Presentació
del llibre
‘Dones
compositores’
a càrrec de l’escriptora, arquitecte i compositora, Anna Bofill
(Música, interpretació i
literatura musical)
A les 19h a la Biblioteca
Tirant lo Blanc

25è ANIVERSARI D’ASPAMOTI

20

3

Dinar de famílies

Cloenda de
les Jornades
Parlaments
institucionals

Del 20 de setembre al 5 d’octubre

DIUMENGE

A les 13 h al recinte de la
Petanca de les Mallorquines

26
DISSABTE

Màgia, humor i
l’actuació especial

dels nois/es de Dansa Teràpia.
Preu 3€.
A les 18.30 h a la Sala Pau Casals

29
DIMARTS

Xerrada sobre
Discapacitat

Amb professionals de diferents
àmbits que oferiran la seva
visió i experiència
A les 19h a Tiana

1

DIJOUS (OCTUBRE)

Conta Contes sobre
la Discapacitat
A les 17.30h a la Biblioteca
Can Baratau de Tiana

2

DIVENDRES (OCTUBRE)

Projecció d’una
pel·lícula entorn
a la Discapacitat

A les 20h a la Sala Albéniz
de Tiana

DISSABTE (OCTUBRE)

A les 19 h

Pica-pica
i disco mòbil

A les 20 h a l’Espai Jove

5

DILLUNS (OCTUBRE)

Conta contes
sobre discapacitat

A les 18h a la Biblioteca
Tirant lo Blanc de Montgat
Organitza: ASPAMOTI
Per a més informació i/o reserves
Telèfon 616966691 o a
aspamoti@hotmail.com

5a. Setmana
de la gent
gran

1

De l’1 al 12 d’octubre

DIJOUS

Inauguració

Inauguració de la Setmana
i commemoració de la Diada
a càrrec de la Mayte Carreras
i berenar per a tots els assistents al Casal de Gent Gran
Joan Maragall

3

DISSABTE

Passejada fins
el Parc de Ca l’Arnús
a Badalona

Cal inscripció prèvia al Casal
de Gent Gran Joan Maragall
Més informació de les Jornades
a www.montgat.cat

DEIXALLERIA
MÒBIL
|1| Tots els dijous
Av. Jordana amb Vilares 16 h
Estació de Montgat Nord 17 h
Av. Turó amb Buenos Aires 18 h
Av. Mediterrània 19 h

|1| Tots els dissabtes
Av. Jordana amb Sant Jaume 10 h
Pl. de la Mare 11 h
Av. Turó amb Buenos Aires 12 h
Pl. Mallorquines 13 h
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El pols del
municipi
1

1. Arribada de la Verge del Carme, festa Cara al Mar 2015.
2. Cremat popular, festa Cara al Mar 2015.
3. Acte commemoratiu 82è aniversari de la segregació
de Montgat i Tiana.
4. Festa Cara al Mar 2015.
5. Dinar Casal de Gent Gran Joan Maragall.
6. Festes de Sant Jaume (Can Maurici). Festa de l’escuma.

2

10

3

5

4

6
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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

@aller_bblasi

@xavipairot53

@lenco1977

@xafgo

@jlalbi

@salg911

@drews32

@cristianjr

LA CARTA DEL LECTOR

Lluis Vidal
@lluisvidal7
La subhasta cantada del peix
de #Montgat documental que
presentarem a la V de Cinema Etnogràfic al Museu de la
Mediterrània
Policia Montgat
@PoliciaMontgat
Bon dia #Montgat!! Desconfieu d’abraçades i mostres
d’afecte de gent desconeguda que vulgui desviar la
vostra atenció

La Tres90 Montgat
@LaTres90Montgat
@MalamarWakepark obrirà
aquest cap de setmana
#Montgat
Lara Loli
@LaraLoli
Molt xulo el vídeo de l’ Escola
Salvador Espriu de #Montgat
#Gràcies i bon estiu #Apa Montgat
Totbadalona
@Totbadalona
L’Ajuntament de Montgat
adopta mesures per minimitzar les pudors al carrer.

Mossos. Generalitat
@Mossoscat
#Mossos desmantellen un
taller tèxtil il·legal a #Montgat
(Maresme) regentat per un
matrimoni d’origen xinès

Totbadalona
@Totbadalona
Canviadors a les platges
de Montgat.

Projecte Home
@projectehomeCAT
Avui és un dia de festa a
#Montgat. Celebrem 2 noves
altes terapèutiques al
Centre de Dia d’Adults!

@Cabrils
@Cabrils
RT: @Montgat Fins al 30
d’ octubre obertes inscripcions concurs de música jove
#Montgat #Cabrils #Masnou
#Vilassa

El perill de les bicicletes al Passeig
Marítim del Barri Antic-Montsolís
Angel de la Fuente
Montgat

|1| Els escric per informar-los d’una situació cada vegada més
insostenible: cada dia és més difícil poder passejar tranquil·lament
pel Passeig Marítim a l’altura del Barri Antic-Montsolís. Tot i que està
prohibida la circulació de bicicletes en aquest tram i els diferents
cartells així ho indiquen, és un perill caminar-hi perquè, a banda
d’obviar la prohibició, les bicicletes van molt ràpid. De fet, més d’una
vegada han estat a punt d’atropellar-me.
La meva mare, que té problemes de mobilitat, ja no hi va perquè
té molta por i un dia que vam anar-hi amb una amiga meva i el seu fill
petit, vam haver de marxar perquè el nen - com qualsevol criatura camina amb incertesa i les bicicletes no s’aturaven ni davant d’ell.
Si hi ha una prohibició és just que es respecti, que s’intervingui i
se sancioni a qui en fa cas omís (si jo amb el cotxe vaig pel carril bus,
em trobaré una multa amb raó). No és just que haguem de renunciar a
passejar per culpa dels ciclistes que no respecten les normes.
Espero que es pugui trobar ràpidament una solució.

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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ACORDS
DEL PLE
lll S’aprova per unanimitat
de tots els grups municipals les
dates de les Festes Locals per a
l’any 2016, que seran els dies 22
d’abril i el 23 de juny de 2016.
lll S’aprova per unanimitat
de tots els grups municipals el
conveni de col·laboració per a
l’any 2015 entre el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya i els Ajuntaments
de Montgat, Alella i Tiana pel
desenvolupament del Programa
de Formació i inserció organitzat en la modalitat de Pla de
Transició del Treball (PTT).
lll S’aprova per unanimitat
el contingut del conveni de
col·laboració entre l’Associació
de Comerç i Serveis de Montgat
i l’Ajuntament de Montgat per
a la posada en marxa del teixit
comercial urbà i per a la gestió
de dinamització comercial de
Montgat.
lll S’aprova per unanimitat
l’expedient núm. 3/2015, de concessió de crèdit extraordinari
finançat mitjançant baixes de
crèdits pressupostaris per despeses generals en el Pressupost
Municipal per a 2015.
lll S’assabenta al Ple de
l’expedient relatiu a diversos
reparaments efectuats per la
Intervenció Municipal.
lll S’aprova amb els vots a
favor d’ERC, PSC-PM-, C’S, ICV, PRE, i
l’abstenció de CiU la desestimació
de la reclamació presentada pels
funcionaris integrants de la
plantilla de la Policia Local sobre diferències en el complement
específic resultants de l’aplicació de la reducció del cinc per
cent prevista a l’article primer
del Reial Decret Llei 8/2010, de 20
de maig, per el que s’adopten
mesures extraordinàries per a
la reducció del dèficit públic.

GRUPS MUNICIPALS
A DEBAT
CiU aposta
per un control
rigorós

Inquietud,
desconcert i
homogeneïtat

1 Inici de la legislatura i CIU
comença a treballar mantenint
el ritme d’una oposició rigorosa i
assenyalant alguns punts negres
que no estan sent atesos pel govern
quadripartit. Des del passat mes
d’abril, l’anterior alcalde ja advertia
a la llavors regidora d’ensenyament
que les obres de l’escola Sant Joan
no avançaven a bon ritme. Al juny
vam tornar a recordar-ho a la
senyora Funtané perquè prengués
decisions. També vam aprofitar
per recordar-li que disposava de
quatre treballadors per reformar els
lavabos del Salvador Espriu durant
l’estiu i se’ns va respondre al juliol
donant llargues, la qual cosa és
preocupant. Esperem que el nostre
escrit faci recapacitar l’alcaldessa,
que ha portat aquest projecte des
de la seva regidoria i que quan
aquesta revista arribi a les cases
durant el mes de setembre, les
obres hagin estat lliurades i el curs
comenci amb normalitat. També
hem sol·licitat informació sobre
l’estat de les subvencions d’entitats
culturals que estaven parades en
alguna taula sense una causa explícita. Continuem al vostre servei,
oberts a rebre i analitzar qualsevol
problema o iniciativa local.

1 Ens inquieta constatar un rang de
salaris molt baixos per als càrrecs
de la Corporació de Govern. A priori
pot semblar molt positiu, però ens
desconcerta que aquests polítics
necessitin treballar en altres oficis
per poder assolir un sou similar al
d’un tècnic municipal de grau A2.
Ens preocupa que el total d’hores
invertides en ambdós oficis pugui
implicar una sobrecàrrega per als
regidors que desencadeni en un
baix rendiment i manca de temps
en la seva funció pública. Tampoc
ens tranquil·litza l’argument que la
gestió municipal es pot desenvolupar fora de la jornada laboral, a les
tardes i caps de setmana.
Per últim, també volem destacar
l’homogeneïtat en la dedicació dels
regidors de l’equip de govern, que
sembla obeir més a un repartiment
igualitari entre els quatre partits,
que no pas a una distribució segons
les necessitats reals. Com pot ser
que el Regidor de Promoció Econòmica sigui el que menys dedicació
tingui, empatat amb Comunicació
i Seguretat Ciutadana?

El 27 de
setembre
decidim el futur
de Catalunya
1 Aquest setembre els ciutadans/
es decidirem si volem continuar
sota un Estat que ens menysprea
i ens maltracta, o si volem poder
ser nosaltres els qui portem les
rengles del nostre país. Catalunya
mai ha negat la solidaritat cap a
la resta de l’Estat espanyol, com
tampoc l’han negada els estats de
la C.E. Com aquests Estats, volem
continuar ajudant a Espanya en el
seu desenvolupament, però amb
llibertat de decisió i sense que suposi
un fre al creixement propi. Perquè
sigui possible, cal que siguem molts
els qui ho vulguem, el que implica
accions significativament diferents
de les actuals, que portin als catalans
i catalanes que, molts cops per
ignorància, per manca d’informació
o per influència de missatges de por,
avui no comparteixen aquesta visió.
Montgat va signar el Compromís
de l’Associació de Municipis per
la Independència. Esperem que
l’equip de govern faci honor a aquest
compromís amb accions d’informació i discussió per a explicar als veïns
com serà a la pràctica la Catalunya
amb autogovern d’esquerres que
volem.

SECRETARIA

COMUNICACIÓ

L’OAC, al servei dels ciutadans

Les sessions del Ple en directe

L’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Montgat
ofereix un servei integral d’atenció als veïns i veïnes del municipi. D’una
banda, atén qualsevol petició d’informació, tramita consultes i reclamacions, i canalitza totes les gestions derivades. D’altra, també acull suggeriments, queixes o demandes. Situada al vestíbul de la Biblioteca Tirant
lo Blanc, l’OAC és oberta de dilluns a divendres de 9 a 14 h i els dijous de
16 a 18 h. Per a contactar-hi, podeu trucar al 93 469 49 00.

Les sessions del Ple de l’Ajuntament es poden seguir en directe a
través de la plataforma LaTres90Montgat.cat. La iniciativa, fruit de la
col·laboració amb la periodista montgatina Esther Martínez, vol oferir
una comunicació directa i transparent i acostar la realitat municipal
a la ciutadania. En cas de no poder seguir-les en directe, les sessions
plenàries també es poden veure des del web de l’Ajuntament. L’accés el
trobareu en el bàner del lateral esquerre de la portada del web.
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GRUPS MUNICIPALS
A DEBAT
Una oportunitat Eleccions
Si us plau,
per fer la
catalanes
exigiu-nos!
independència 1 S’acosten les eleccions del setem- 1 Sempre hem defensat que retri1 Esquerra sempre ha buscat,
d’entre les opcions possibles, la que
sumés més ciutadans al projecte
de nou país. Des del Parlament i el
carrer hem empès el procés. Ara
toca fer la independència i això
només es pot fer des del Govern. Un
Govern en què han de ser tots els
independentistes. Aquesta ha estat
la premissa constant de la posició
d’Esquerra.
L’acord pel 27S és l’oportunitat
per culminar el procés
d’independència. Assumim el repte
amb un acord que concreta garanties per exercir la independència i
que accepta un govern de concentració que pilotarà la transició real
cap a la República Catalana. Qualsevol altra alternativa suposa persistir
en un conflicte obert. Les forces
sobiranistes estem d’enhorabona.
La llista no és la suma de dos partits
i prou. És la llista de tots els que
vulguin sumar amb el Govern de
Transició Nacional, el Govern que
farà la independència. És l’acord per
canviar de país. Només amb un nou
país podrem ajudar els qui més ho
necessiten i construir un país més
net, just i pròsper.

bre que alguns partits ens presenten
com la necessària i urgent salvació
de Catalunya. Creuen que aquest
missatge els permetrà camuflar
l’increment de desigualtats socioeconòmiques, la pèrdua de drets i
serveis bàsics en educació i sanitat o
les evasions fiscals d’alguns dels seus
dirigents.
Les prioritats dels Socialistes són
unes altres! Volem un govern per a
tothom, que fomenti la convivència
lluny dels extrems ideològics. Volem
reduir les desigualtats, posar en
marxa polítiques de drets socials,
augmentar el pressupost en R+D,
reprendre polítiques de concertació
social, recuperar els nivells perduts
de qualitat en educació, sanitat i
protecció Social,... En definitiva,
consolidar elements que assegurin
una recuperació econòmica.
Defensem una reforma constitucional que reconegui Catalunya com a
nació dins d’Espanya, que garanteixi elements essencials del nostre
autogovern com ara la llengua,
l’educació, la cultura i el finançament necessari per créixer com a
país i elevar l’estat del benestar dels
nostres ciutadans. Apostem per la
convivència, no pas pel trencament
ni l’enfrontament.

buir dignament els càrrecs polítics
en funció de la seva responsabilitat i dedicació és una manera
de democratitzar l’exercici de la
política. Si no, només s’hi podrien
dedicar les persones riques, aturades
o jubilades. El 29 de juny es va
presentar en el Ple el nou cartipàs i
les retribucions corresponents . El
pressupost d’enguany és el de 2014
prorrogat i, per tant, les liquidacions
dels regidors que no van repetir i
l’increment d’hores retribuïdes (239
setmanals enfront de les 224 del
govern anterior) fan que els regidors
actuals tinguin retribucions inferiors. Aquest fet va ser destacat pels
grups de l’oposició i el portaveu de
CiU va qüestionar-nos el compromís
i va dir que no s’atrevia a exigir-nos
cobrant tan poc. La baixada de sous
no és una mesura populista, sinó que
respon als motius exposats. La dedicació i la feina de l’equip de govern
no serà més baixa per això. Aquí no
hi ha regidors low cost ni a mig gas.
Al contrari: la voluntat és tota i la responsabilitat també. Així és que, veïns
i veïnes, si us plau, exigiu-nos!.

El PRE, con
responsabilidad
1 Los compañeros y compañeras
del PRE apoyamos firmemente el
trabajo que tiene que desempeñar
nuestro Regidor al frente de Vía
Pública y de Parques y Jardines. Aquí
no hay ni cien días del beneficio
de la duda, ni tan solo uno, ya que
del mantenimiento de nuestros
espacios depende nuestra calidad
de vida. Estos días se han estado vertiendo a las redes sociales diferentes
críticas sobre la gestión realizada
sin tener en cuenta que el sistema
aplicado para tales funciones es el
mismo de hace un par de meses, sin
haber cambiado ni una coma. Eso
quiere decir que ni antes eran tan
buenos gestionando, ni ahora tan
malos. En un año atípico, el más caluroso de los últimos quince, escaso
en lluvias, da la sensación de que se
nos secan los jardines y que hay mas
suciedad en las calles. Otra cosa es
el incivismo. Nuestro equipo está
decidido a mejorar nuestro entorno
y para ello ya hemos entablado
conversaciones con las empresas
concesionarias ya que alguna de
ellas acaba contrato este año y
el siguiente. Recordad que para
que quede constancia de vuestras
quejas y sugerencias hay que hacer
entrar por registro las propuestas así
como las peticiones de entrevista
con el regidor.

SECRETARIA

Eleccions al Parlament de Catalunya 2015
El diumenge 27 de setembre, de 9 a
20 h, els ciutadans que vulguin exercir el
dret a vot en les eleccions al Parlament
de Catalunya han d’adreçar-se a la mesa
que l’Oficina del Cens Electoral els haurà
notificat prèviament al domicili. Els col·legis
electorals de Montgat són l’escola pública

Sant Joan, el Casal de Gent Gran Joan Maragall i l’Escola d’Adults Timó.
Poden participar com a electors els ciutadans espanyols més grans de 18 anys que
tinguin la condició política de catalans
inscrits en el cens electoral i que no es trobin en cap de les situacions que legalment

priven del dret de vot.
També poden votar en les eleccions al Parlament els ciutadans espanyols residents al
l’estranger que hagin tingut a Catalunya el
darrer veïnatge administratiu i que acreditin aquesta condició al consolat d’Espanya
corresponent.
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Promoció econòmica

Ara ja pots fer el teu
Pla d’Empresa en línia
L’Ajuntament posa més eines
al servei del emprenedors
El servei de Promoció Econòmica de
Montgat llança una plataforma en línia
per a aquelles persones interessades a
iniciar una activitat econòmica però amb
poca disponibilitat horària per reunir-se.
Amb aquesta nova eina, els emprenedors
podran analitzar l’oportunitat de les seves
idees de negoci, examinar-ne la viabilitat
tècnica, econòmica i financera, i crear un Pla
d’Empresa en línia. En definitiva, podran sistematitzar i integrar les activitats necessàries perquè els seus projectes es converteixin
en una realitat.
Els usuaris tenen a disposició diversos
models de plans de negoci i un sistema
d’acompanyament en línia. Cadascun
d’aquests documents compta amb el suport
i la informació necessària per confeccionar
un pla financer, a més del suport d’un tècnic
en línia per resoldre qualsevol dubte.
Així, cada emprenedor obté un document
personalitzat segons el seu projecte, amb
l’opció de crear un pla econòmic coherent i
complet amb una projecció de quatre anys:
un requisit imprescindible per convèncer
inversors i socis.

PROMOCIÓ ECONÒMICA

Reclutament 2.0 per a la recerca de feina
Càpsules formatives per a la creació d’una identitat digital pròpia
Des de la Regidoria de Promoció
Econòmica de Montgat us ajudem a crear
la vostra pròpia identitat digital i a potenciar el vostre capital competencial per a la
recerca de feina amb les nostres càpsules
formatives: ‘Eines bàsiques, CV i carta de
presentació’, ‘Treu el màxim profit de
Facebook i Linkedin’, ‘Màrqueting personal per a la recerca de feina i vídeo CV’ i
‘L’entrevista per competències’.
I és que Internet ha esdevingut una de les
principals fonts d’informació per al reclutament, la captació i la identificació del
talent. Cada vegada són més les empreses
que utilitzen les eines 2.0 per seleccionar
personal, ja que no sols aconsegueixen

reduir els costos i simplificar els seus
processos de selecció, sinó que també
obtenen un accés més directe i immediat
a un mercat molt ampli de candidatures. Tot això fa imprescindible que les
persones que es troben en un procés de
recerca activa de feina hagin de pensar
en l’empremta digital que deixen en
xarxes socials com ara Linkedin, Twitter o
Facebook.
Les persones interessades en aquesta
formació poden informar-se i inscriures’hi al Centre Cívic Les Mallorquines o
contactar amb la Regidoria de Promoció
Econòmica al tel. 934690737 o a mgt.
formacio@montgat.cat.

CULTURA

Promoció econòmica i Consum

Cursos i tallers
al Centre Cívic Les
Mallorquines

Cursos per al foment de l’ocupació
en el marc del projecte “Montgat
anem per feina”

Obertes les inscripcions

Subvencions i formació per a emprenedors i persones a l’atur

Ja estan disponibles els fulls d’inscripció
per als cursos i tallers que es realitzaran al
Centre Cívic Les Mallorquines de Montgat.
Com cada any, en aquest curs 2015-2016
la programació conté una àmplia oferta de
disciplines: ioga, esquena sana, zumba de
diferents nivells, guitarra, dibuix i pintura
per a nens i adults, manualitats, patchwork,
curs de tall i confecció, i ceràmica. Les
persones interessades poden informar-se i
apuntar-se al mateix centre Cívic Les Mallorquines de Montgat o trucant al telèfon 93
469 07 37.

La delicada situació socioeconòmica ha
fet que a Montgat s’hagi duplicat la taxa d’atur,
passant del 7.3% (2008) al 15% (2014).
En conseqüència, la Regidoria de Promoció
Econòmica i amb el suport de l’Obra Social de
la Fundació La Caixa, ha programat un paquet
d’accions en el marc del projecte ‘Montgat,
anem per feina’, que inclou diferents mesures
per fomentar l’ocupació: bonificacions en la
contractació de persones en situació d’atur,
subvencions de microcrèdits per a persones emprenedores, subvenció de l’import
del RETA, mesures d’atenció a col·lectius
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amb dificultats especials per a la recerca de
feina, i suport als nous emprenedors. Entre
el paquet d’accions hi ha cursos relacionats
amb l’emprenedoria (gestió financera, pla
d’empresa, què implica ser autònom), els idiomes (anglès, alemany i francès), els recursos
per a la recerca de feina (màrqueting, CV i cartes, Facebook i Linkedin) i les competències
professionals (SAP Bussiness One. Introduction, Full de càlcul, comptabilitat). Els cursos
s’impartiran durant els mesos de setembre,
octubre i novembre. Per a més informació:
mgt.formacio@montgat.cat.
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EMPRENEDORA
del mes

Marina García
de Englishpitinglis
|1| La Marina és llicenciada en Filologia
Anglesa i en Traducció i Interpretació per
la Universitat de Salamanca. Té un màster
en Formació del Professorat (especialitat
en anglès) i un postgrau en Traducció i
Tecnologies. Ha viscut i ha treballat en
diferents països i sempre ha estat vinculada a l’ensenyament de la llengua anglesa.
També ha treballat editant i revisant material
didàctic en anglès per la UOC i és membre de
l’APAC (Associació de Professors d’Anglès de
Catalunya). Actualment, imparteix formació
d’anglès in-company i està capficada a tirar
endavant Englishpitinglis, una proposta
d’ensenyament d’anglès en edats primerenques que inclou des de l’aprenentatge
individual personalitzat a classes en grup,
activitats en família, programes extraescolars
centrats en diferents disciplines i assessorament per a pares i mares.

www.englishpitinglis.com
Tel. 677 827 256
marina@englishpitinglis.com

ENTITAT

25 anys treballant per a la integració
Des del passat mes de març, un nou equip lidera
l’Associació de Pares i Mares de Montgat i Tiana
El 19 de juny de 1990, un grup de famílies
encapçalades per Anna Alemany va crear
l’Associació de Pares i Mares de Montgat i
Tiana (ASPAMOTI). Durant aquests 25 anys,
tot i que no sempre ha estat fàcil, s’ha fet molt
camí i s’ha avançat mantenint l’objectiu inicial:
la visibilitat i plena integració de tots els fills i
filles de les famílies dels dos municipis.
Per continuar complint els somnis de l’associació, el passat 7 de març es va constituir un
nou equip per liderar Aspamoti. S’inicia així
una nova etapa d’aquest llarg camí emprès
fa 25 anys, amb un equip ple d’il·lusió i molta
empenta que compta ambla implicació de
moltes famílies i que està obert a l’ajuda de
tots aquells que s’hi vulguin apropar.
L’associació continuarà programant tota mena
d’activitats, com ara sortides en família, tallers
de Nadal, dansa, excursions, colònies,... I aviat
n’impulsarà de noves, com ara tallers de ceràmica i de lectoescriptura, i cursos d’iniciació

al pàdel surf i de tennis platja. A més, continuarà programant la Dansa Moviment Teràpia
i el Show d’Integració, i col·laborant amb la
protectora d’animals Abam i Apropa’t, a més
de posar en marxa visites periòdiques al Poni
Club Montgat.
També preveu dur a terme un cicle de xerrades
que aportin suport familiar i informació rellevant per a les famílies en diversos àmbits, com
ara el psicològic o mèdic.
Aspamoti té per endavant molts reptes i
molts projectes per desenvolupar i espera
veure’ls sortir a la llum amb el suport de les
institucions, fundacions, empreses i d’altres
associacions i persones anònimes que dia a
dia demostren la seva voluntat i solidaritat
amb el projecte global de l’associació.
Aspamoti està oberta a totes aquelles famílies
que vulguin participar en les seves activitats.
S’hi poden posar en contacte a través del telèfon 616 966 691 o aspamoti@hotmail.com

Acció Social i Dona

ENTITAT

Cinquena Setmana
de la Gent Gran

El nou Centre Excursionista
Montgat es posa en marxa

L’1 d’octubre, amb motiu del Dia Internacional de la Gent Gran, l’Alcaldessa Rosa
Funtané i la Regidora d’Acció Social, Dona
i Salut, Montse Sanllehy, inauguraran la V
Setmana de la Gent Gran, que començarà
amb un espectacle i un berenar. Des de
llavors i fins el dia 12 d’octubre, es duran a
terme diverses activitats, com ara una passejada pel municipi amb esmorzar, una visita guiada a la Sagrada Família, un taller de
dansateràpia i la projecció d’una pel·lícula.
L’organització compta amb la col·laboració
del Casal de Gent Gran Joan Maragall.

L’entitat Centre Excursionista Montgat,
constituïda el 18 de Març del 2015 com a
club esportiu de règim simplificat, es una
associació privada amb personalitat jurídica
i capacitat d’obrar i d’actuar sense ànim de
lucre, els objectius bàsics del qual són el
foment, el desenvolupament i la pràctica
física i esportiva de l’excursionisme. El Centre fomentarà la pràctica de les modalitats
d’escalada, esquí, acampada, espeleologia,
i d’altres que puguin aparèixer sempre relacionades amb la muntanya. L’entitat va iniciar
l’activitat excursionista amb una sortida al

cim de Sant Jeroni (Montserrat) . L’entitat té
la seu social al Centre Cívic les Mallorquines
i té una extensa programació d’excursions
programades a partir del mes de setembre.
Podeu consultar tota la informació relacionada amb la nova entitat montgatina a www.
centrexcursionistamontgat.com i posar-vos
en contacte a través de tel 687 88 40 98 o al
correu cemontgat@gmail.com
2 Per a més informació

www.centrexcursionistamontgat.com
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entrevista

Cristina
Fortuny

Sastressa i caiaquista

“Sóc de les persones
que no perd l’objectiu,
encara que estigui lluny”
FOTO: @CHUS ALONSO

Q

uè hi fa una sastressa del
Liceu vivint a Montgat?
Un racó on, des de fa molts i molts anys,
sempre hi havia volgut estar. I tant de bo
pogués gaudir més hores del poble! Estar
al capdavant del departament de sastreria
del Liceu és una feina tan apassionant
com intensa. Cada matí quan em llevo
per anar a treballar, vaig a peu fins al tren
i penso com m’agradaria estar-me una
estoneta més a la platja mirant el mar.

Quin escenari t’estimes més, el del Liceu
o el mar?
L’òpera per una sastressa és una feina
literalment espectacular. I el mar ha estat
un descobriment tan sorprenent com
accidental. Fa uns nou anys treballava en el
Festival de Peralada, quan un company ens
va proposar anar a Llançà a fer un bateig de
caiac. Érem 11, però només jo he continuat
enganxada al caiac des d’aleshores. Això de
poder arribar a llocs on no pots accedir-hi ni
a peu ni amb barca, em va semblar màgic.
I en què s’ha convertit el caiac?
Les vacances i gran part del meu temps lliure
ho dedico al caiac. Després d’aquell cap de
setmana a Llançà vaig començar a buscar
llocs i persones que em permetessin continuar gaudint d’aquest esport. Finalment, vaig
conèixer la secció de caiac de l’Agrupació
Excursionista de Catalunya i cada any planifiquem un calendari de travesses apassionant.
He fet la volta a Menorca, la volta a Mallorca,
he costejat pel País Basc, per Còrsega, Croàcia, Escòcia, per tot Catalunya, i aquest estiu
espero veure realitzat un del meus somnis.
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Quin somni?
Grenlàndia. Entrar en el món del caiac m’ha
portat a conèixer un nou món, la cultura inuit.
Una civilització que em té captivada per la
seva capacitat d’adaptar-se a una natura
dura i extrema. I descobrir-ne els paisatges
i poder-ho fer amb el principal mitjà de
transport i de subsistència que durant segles
han tingut els esquimals, és un somni.
Què és el que més et captiva
d’aquesta nova afició?
L’autonomia, la llibertat, el silenci... Prepares
una ruta, poses tot el que necessites dins
el caic i comences a palejar i vas fent camí.
Enmig del mar ets tu i prou. De vegades el
vent o el corrent t’impedeixen d’avançar,
però també és bonic haver d’esperar el bon
temps en una cala fent el Robinson Crusoe.
Quina ha estat l’aventura més agosarada?
Potser la travessa Mallorca-Barcelona ha estat
un dels més grans reptes esportius. La idea va
sorgir arran de la celebració del Tricentenari del
1714. Al cap de la secció de Caiac de “l’Agru”
se li va ocórrer que podríem commemorar el
suport de les embarcacions mallorquines a
Barcelona, que proveïen la ciutat amb queviures
i pólvora durant el setge.
Moltes hores palejant! Sí, tres dies. Al
principi no em veia capaç de fer-ho, però vam
començar a entrenar i al final t’adones que
amb constància i una bona preparació tot es
pot aconseguir. Va ser una gran experiència
i compartir l’esforç, el defalliment i l’alegria
amb els companys és molt gratificant...
Quan arribes a port després d’un repte,

Cristina Fortuny, nascuda a Badalona, quan era petita sovintejava el
Montgat de les fàbriques i les caravanes a la carretera per anar de visita a
casa els tiets, que vivien a la Riera d’en
Font. Des d’aleshores ha estimat aquest
poble però no ha estat fins fa sis anys
que la Cristina ha vist complerts els
seus desitjos de joventut: viure davant
del mar i compartir vesprades a la fresca amb els veïns i les veïnes del barri de
Sant Joan. A Montgat, a més, hi ha trobat un espai immillorable i proper per
guardar el seu actual gran company de
viatge, el seu caiac. Amb ell i una bona
dosi d’ imaginació col·labora cada any
amb la commemoració del desembarcament de 1705.

s’assembla quan s’abaixa el teló després
d’una estrena. Tothom està content i penses,
uf! S’ha acabat i tot ha sortit de meravella!
La vida és plena de reptes... A mi m’agrada
saber que tinc un objectiu. El veig allà i penso,
ja hi arribaré. De moment ja he arribat a Montgat i allà on m’ho he proposat amb el caiac.
Quan va començar la teva relació amb el
món del vestuari? De molt petita ja m’agradava
fer vestits a les nines de paper. I de jove buscant
casa a Montgat vaig acabar vivint a la masia de
Can Boter a Tiana i formant part de la companyia
de teatre. Allà hi he viscut durant 30 anys. També
he treballat per a companyies estables de teatre
a Barcelona, i llargues temporades amb en Mario
Gas, fins que finalment després del parèntesi de
l’incendi del Liceu, hi vaig entrar com a cap del
departament de sastreria.
Treballar al Liceu també ha de ser una gran
aventura. És un privilegi. Coneixes molta gent.
He compartit moments amb monstres, com
en Maurice Lacroix o Franca Squarciapino. I no
pares d’aprendre d’uns i d’altres. És un luxe.
Montgat també gaudeix de la teva creativitat
i afició pel caiac, oi? Bé, m’agrada col·laborar
amb tot el que puc. Per Nadal decorant els
balcons, per Carnestoltes amb les disfresses del
Ball de Geps,... I ara al setembre amb la commemoració del 1705. És un dia molt especial, i cada
any el poble se’l fa més seu. Desembarcar amb
les torxes a la platja de Montgat és emocionant.
És una festa molt bonica que cada vegada surt
més bé, i enguany hi haurà sorpreses!

