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Aquest mes arriba la
VII Nit de l’Esport
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Es presenten al Ple
les ordenances de
taxes i impostos
per al 2012

"Montgat solidria, moute per Somlia", jornada
ldica de recaptaci de
fons

Tema del mes

breus
PARTICIPACIÓ CIUTADANA

ENTITATS

Participa al II Concurs del Nadal potic i i musical

Vols collaborar a la
cavalcada de Reis?
El 5 de gener de 2012 al vespre arriben Ses Majestats els Reis Mags
d’Orient a Montgat i des de la regidoria de Participació Ciutadana,
conjuntament amb les entitats del
municipi, ja s’està treballant en la
preparació de la cavalcada. És per
això que totes aquelles persones
majors de 18 anys interessades a
col·laborar com a voluntaris poden fer-ho adreçant-se al centre
cívic Les Mallorquines o bé trucant al 93 469 07 37. El voluntariat desenvolupa diverses tasques
com fer d’escoltes de la cavalcada
per garantir-ne la seguretat, assistir
a Ses Majestats i als patges reials
en l’avituallament (caramels, aigua,
etc), controlar cues, etc.

Amb la col·laboració de la regidoria de Cultura i entitats culturals i socials
del poble, el grup Brot de Poesia organitza la segona edició del Nadal
poètic i musical de Montgat, un concurs de poesia obert a la població. Els
interessats i les interessades a participar-hi amb poemes nadalencs podeu
consultar les bases a www.montgat.cat, i el 18 de desembre, coincidint
amb la Fira de Nadal que se celebra tradicionalment al parc del Tramvia,
es durà a terme la cerimònia de lliurament de guardons.

La Creu Roja organitza un curs d'Assistncia
Sanitria Immediata
Ja us podeu inscriure al curs d’Assistència Sanitària Immediata, nivell II
(ASI II), que té programat l’Assemblea Local de Creu Roja Montgat-Tiana
per al proper mes de gener. L’objectiu és dotar de recursos l’alumnat per
tal que puguin actuar de forma efectiva davant una emergència sanitària.
Totes aquelles persones interessades podeu demanar més informació a
l’oficina de Creu Roja (riera Sant Jordi 51), oberta de dilluns a divendres
de 9 a 13h. També podeu trucar al 93 469 00 01 o bé enviar un correu a
l’adreça electrònica montgat@creuroja.org.

Equipaments i serveis municipals
Ajuntament

934694900

Policia local

934690707

policiamontgat@diba.cat

Acció Social

934690808

ssocialsmontgat@diba.cat

Poliesportiu

934690296

esportsmontgat@diba.cat

Promoció econòmica

934690737

promecomontgat@diba.cat

Cultura

934690737

culturamontgat@diba.cat

Biblioteca

934690098

b.montgat.tb@diba.cat

Espai Jove

934691685

joventutmontgat@diba.cat

Casal de gent gran

934693587

casaljmaragall@diba.cat

Centre d’Atenció
Primària (CAP)

www.montgat.cat

934694930

Organisme de Gestió
tributària
934691004

Edita:

orgt.montgat@diba.cat

Jutjat de Pau

934692864

jutjatmontgat@diba.cat

Deixalleria TianaMontgat

933953588

mambientmontgat@diba.cat

Platges de Montgat

934692223

Escola bressol Els
Montgatets

934694453

Escola Salvador
Espriu

934690715

Escola Marina

934694266

IES Thalassa

934693185

Escola d’adults Timó

934690172

Oficina d’Informació al
Consumidor (OMIC)

934694930

edumontgat@diba.cat

www.montgat.cat
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Presentem al Ple d’octubre per a la seva aprovació
la proposta de modificació d’un primer paquet
d’ordenances relacionades amb taxes i impostos per
al 2012. La resta s’anirà modificant poc a poc més
endavant.
L’estructura financera d’aquest ajuntament roman
més o menys invariable des de fa molts anys. Tenim
competències traspassades, com les competències
assistencials, la llei de dependència, etc., alhora que els
ingressos que provenen d’altres administracions corren
un risc de minvar de manera molt significativa.
La crisi immobiliària ha afectat als consistoris en
forma de reducció d’ingressos. Hem passat de 890.000€
recaptats com impost de construcció i llicències al 2005
a una previsió de 140.000€ l’any 2011. Treballar per
la racionalització de la despesa mitjançant la licitació
de tots els contractes que es troben en situació de
prórroga per manca de licitació i la recerca constant de
fons d’ingressos per l’ajuntament és el nostre objectiu,
encara que tots els grans projectes són molt complexes
i es materialitzaran a mig termini. Mentrestant, la nostra
obligació és atendre les necessitats socials alhora que
preservem l’equilibri financer de l’ajuntament.

timo@diba.cat

Aquesta direcció ens porta a presentar unes
ordenances on:
a)- Congelem els tributs municipals de guals,
escombraries, taxa del cementiri, Impost de tracció
mecànica (afegim bonificacions), reserves de via pública/
aparcaments (afegim bonificacions), impost sobre les
activitats econòmiques (IAE), impost sobre l’augment de
valor dels terrenys (plusvàlues), totes les que regulen els
usos i aprofitaments privats de la via pública (taules de bar,
parades de venda, quioscs, bastides, runes, etc.), la taxa de
tramitació de documents (certificacions, informes, etc.),
taxa per serveis especials, taxa per tramitació de llicències
urbanístiques, taxa de clavegueram, i les tarifes de la
major part dels preus públics.
b)- Reduïm el tipus impositiu de l’IBI passant del 0’520
al 0’501 per tal de pal·liar l’efecte que la revisió cadastral
de l’any 2005 produeix en les quotes, que de no fer res
pujaria entre un 8% i un 9%.
Així mateix s’inclouen altres modificacions de
caràcter majoritàriament tècnic, de poca incidència
econòmica, per tal d’adequar certes ordenances a noves
situacions que es presenten en el dia a dia, a novetats
normatives, etc.

editorial
Rosa Funtané

La informació del poble i l’agenda d’activitats actualitzades al web municipal. Entra-hi:
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Es presenten al Ple les ordenances de
taxes i impostos per al 2012

1ª tinent d’alcalde

El full informatiu que teniu a
les mans és una
bona eina de comunicació en la que
hi trobareu informació del pols del
municipi i del treball que es realitza
des de l’equip de govern municipal
per a millorar la qualitat de vida dels
veïns/es de Montgat.
Les dificultats i el context econòmic i social que vivim ens animen
a continuar esmerçant esforços per
fomentar més que mai totes aquelles

accions encaminades a enfortir el teixit social, la formació d’adults, joves
i infants, el foment de l’emprenedoria,
l’impuls de nous sectors de producció,
els ajuts socials als sectors de població
més desfavorits, i a crear espais d’aprenentatge i reflexió per repensar les antigues pràctiques i obrir-ne de noves.
En aquest sentit, estem treballant de
manera intensa per millorar la mobilitat al municipi, creant noves zones
d’aparcament i ordenant les existents.
Aquest mes teniu diverses oportunitats per compartir bons hàbits,
amb la setmana de reducció de residus, i bones estones, amb la Nit de

l’Esport i d’altres activitats formatives i culturals de les que trobareu
informació a l’agenda.
En nom de tot el Consistori, us
convido a la Jornada de Solidaritat
organitzada des de Joventut pel 5
de novembre. La finalitat? Recaptar
diners per Somàlia, amb una programació àmplia i atractiva d’intervencions teatrals per a infants i públic
en general, i una programació de
música de grups locals. Una bona
oportunitat per ser solidaris aportant un granet de sorra per minvar la
situació de precarietat que pateix la
població de Somàlia.
INFORMATIU MUNICIPAL
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informació municipal
PROMOCIÓ ECONÒMICA

CULTURA i ESPORTS

Terminis per demanar
subvencions
Durant aquest mes de novembre,
les entitats montgatines de cultura,
participació ciutadana i esports
poden presentar la documentació
necessària per demanar les
subvencions
que
concedeix
l’Ajuntament per l’any 2011. El
terminis per a les entitats culturals
i de participació són del 9 al 25 de
novembre (ambdós inclosos).
La sol·licitud es farà mitjançant
la presentació d’una instància al
Registre General de l’Ajuntament.
El model normalitzat de la
sol·licitud el podreu trobar al
mateix Ajuntament, al poliesportiu
o al centre cívic, en funció del tipus
d’entitat.
Qui pot demanar subvenció?
Poden demanar subvenció per
cultura i participació ciutadana
totes aquelles entitats sense ànim
de lucre que tinguin entre els
seus objectius la promoció de la
participació ciutadana, la cohesió
social, l’educació, la cultura, i els
valors de civisme, convivència i
solidaritat.
Respecte als esports, les
activitats que són subjecte de
subvenció seran aquelles que
promocionin l’esport, escoles
d’iniciació esportiva i esports
com a activitat extraescolar, així
com per tenir una estructura
esportiva de base fins a la
categoria juvenil. Per tant,
podran demanar subvenció
tant clubs com associacions
esportives de Montgat i les
associacions de mares i pares
d’alumnes (AMPA) dels centres
educatius del poble.
INFORMATIU MUNICIPAL
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ESPORT

Comena la campanya "Fem comer,
fem Montgat"
que s’allargarà fins al proper 3 de
febrer de 2012.
L’objectiu de la campanya
és donar a conèixer tots els
establiments comercials i serveis
que tenim al nostre municipi i
potenciar els vincles entre veïns i
comerciants del poble.
A partir del 5 de novembre
arribarà a cada casa montgatina
un talonari d’ofertes per compres
als comerços del poble. Aquest
és part de la campanya que,
sota el lema “Fem comerç, fem
Montgat”, organitzen la regidoria
de Promoció Econòmica i
l’Associació de Comerciants, i

Sorteigs de vals de compra
Els talonaris permetran a veïns i
veïnes beneficiar-se de les ofertes
que els comerciants de la vila han
dissenyat específicament per a la
campanya. Però a més, quan es faci
ús d’una de les butlletes, tindrà la
oportunitat d’entrar al sorteig de
disset vals de compra de diferents
imports.

El Mercat ecolgic i artesanal de
Montgat ja t guia prpia

Amb vint pàgines a color i la
col·laboració de la Diputació
de Barcelona, la regidoria de
Promoció Econòmica ha editat
una complerta guia del Mercat
Ecològic i Artesanal de Montgat.
Aquest mercat és l’únic
d’aquest tipus que hi ha al Baix
Maresme i es constitueix com a
iniciativa pionera, ja que uneix
paràmetres de consum sostenible

amb l’esperit mediterrani de
la interacció directa entre
comerciants i compradors.
La guia inclou una detallada
descripció dels artesans i dels
productes que trobareu al
Mercat, que se celebra el tercer
dissabte de cada mes a la plaça
Les Mallorquines a partir de
les 10h, així com un seguit de
reportatges.

El 4 de novembre arriba la VII Nit de l'Esport

El 4 de novembre, a les 20:30h a la
pista 2 del Poliesportiu Municipal,
se celebra la VII Nit de l’Esport,
gala on es premia tant esportistes
d’elit com de base, a més de directius, entrenadors i persones vinculades amb la promoció de l’esport
montgatí. Enguany, la composició
del jurat presenta novetats, amb la
incorporació d’un esportista d’elit.
L’entrada a la VII Nit de l’Esport és oberta a tothom. El preu és
de 4€ fins als 16 anys, i 6€ a partir
dels 17 anys. Durant la gala es donarà un refrigeri i comptarà amb les
actuacions de Duo Dance, del Club
Gimnàstic Montgat i un vídeo del
Club de Patinatge Artístic Montgat.
Les persones que vulguin assistir a
l’acte poden adquirir els tiquets a
l’Ajuntament de Montgat i al Poliesportiu Municipal.

Nominacions participatives
Per decidir quins són els guanyadors
de la VII Nit de l’Esport, les entitats
esportives de Montgat fan les
nominacions, així com l’Ajuntament.
Aquestes nominacions cobreixen
2 categories: millor esportista
de l’any (per aquells que hagin
arribat a competir de campionats
de Catalunya en amunt), i millor
esportista de l’any local. De les dues
categories hi ha nominats a 4 nivells:
benjamí (nascuts a partir del 2002),
infantil (nascuts entre 1997 i 2001),
joves (nascuts entre 1992 i 1996) i
adults (nascuts al 1991 o abans).
A més, i amb el mateix procés
participatiu, hi ha nominacions especials al millor directiu, millor entrenador, millor equip i millor trajectòria. Tanmateix, entitats i ajuntament
suggereixen mencions especials.

Les novetats del jurat
Tres dies abans de la celebració de
la gala, el jurat decideix els guanyadors entre els nominats. Si a edicions anteriors el jurat es composava per membres de l’ajuntament
i membres de les entitats, enguany
es mantindran 2 persones d’entitats esportives, 2 de l’Ajuntament
(Marc Guaita, regidor d’Esports, i
Mònica Gurt, tècnica d’Esports),
i un esportista d’elit, el qual no té
cap vinculació ni amb entitats ni
amb esports locals, per tal de garantir la seva imparcialitat. Aquest
esportista, que també serà present
a la gala, és Dani Ballart, jugador
de waterpolo retirat que va ser
campió olímpic a Atlanta, doble
campió del món i a qui, recentment, se li ha atorgat la medalla al
mèrit esportiu.

MOBILITAT, SEGURETAT I PREVENCIÓ

Montgat engega la zona verda

Amb 36 noves places d’aparcament al Camí Ral (entre
la riera d’en Font i la Miquel Matas), Montgat ha iniciat
la senyalització en verd de les zones d’estacionament
reservades per a veïns i veïnes. En el cas concret del
Camí Ral, a més, l’actuació permet que el tram de la via
guanyi en seguretat viària.
Els nous estacionaments s’han pintat de verd, en
lloc del taronja que fins ara es feia servir a Montgat per
els aparcaments reservats per als veïns i veïnes, com un
primer pas cap a l’estandarització del color de les places
a la d’altres municipis on hi ha una forta implantació,
com Barcelona. L’objectiu de la regidoria de Mobilitat,
Seguretat i Prevenció és substituir progressivament el
taronja pel verd, per tal que es puguin identificar amb
més facilitat les zones amb prioritat per a residents, i
per tant disminueix l’estacionament indegut. Aquesta
actuació està englobada dins del projecte de regulació

d’àrees d’estacionament al municipi que està elaborant
la regidoria.
El Camí Ral guanya en seguretat viària
La senyalització de les noves places d’aparcament al
Camí Ral es va fer a finals de setembre, prèvia reunió
de la regidoria de Mobilitat, Seguretat i Prevenció amb
les entitats veïnals de la zona per donar-los detalls de
l’actuació. Aquesta elimina un dels tres carrils que
tenia la via al tram proper a l’Estació de Renfe de
Montgat Nord, la qual cosa afavoreix la disminució
de la velocitat del trànsit rodat i la seguretat del pas de
vianants que hi ha davant l’estació.
Tanmateix, evita l’aparcament al carrer Marqués de
Monsolís, amb el que es garanteix que a aquesta via,
molt estreta, puguin accedir vehicles d’emergències
sense incidències
INFORMATIU MUNICIPAL
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Agenda d’activitats - novembre 2011

03 dijous

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

Deixalleria Mòbil

Tots els dijous de novembre a l’Estació de Montgat Nord
a les 17h, avinguda Turó amb Buenos Aires a les 18h i
avinguda Mediterrània a les 19h i fins a les 20h.
Organitza: Regidoria de Sostenibilitat

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

Taller d’artesania i manualitats

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

04 divendres

>A les 20:30h a la biblioteca Tirant lo Blanc

Inauguració de l’exposició
fotogràfica “World through lens”

Fotografies de Laura Pedro Albiol. Exposició fins al 25 de
novembre en horaris de biblioteca: de dilluns a divendres,
de 15:30 a 20:30h; dijous i dissabtes, de 10 a 14h
Organitza: Regidoria de Joventut

>A les 20:30h al Poliesportiu Municipal (pista 2)

VII Nit de l’Esport

Preu fins als 16 anys: 4€. Preu a partir 17 anys: 6€
Durant l’acte s’oferirà un refrigeri.
Organitza: Regidoria d’Esports

05 dissabte

>A partir de les 16:30h al casal Joan Maragall

Festa de la castanyada i bingo
Organitza: Casal de gent gran Joan Maragall

>A partir de les 18h a la sala Pau Casals

Jornada solidària per Somàlia.
Tarda infantil i jove

Amb espectales infantils a càrrec de la companyia Roba
Estesa i The Mortimers, i teatre a càrrec de Mimesis
Teatre. Preu: 3€. Recaptació íntegra per Somàlia.
Organitza: Regidoria de Joventut
Col·labora: Consell de Joves i AV Can Maurici

05 dissabte

>A partir de les 21h a la plaça Alcanar

Jornada solidària per Somàlia.
Sopar Popular
Preus populars. Recaptació íntegra per Somàlia.
Organitza: Regidoria de Joventut
Col·labora: Consell de Joves i AV Can Maurici

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

Jornada solidària per Somàlia.
Concert Jove

Amb Ury Enfokehh i Armonia, The Worthless Moonlight,
Opposed i DJ Mascaró. Preu: 3€. Hi haurà servei de bar.
Recaptació íntegra per Somàlia.
Organitza: Regidoria de Joventut
Col·labora: Consell de Joves i AV Can Maurici

07 dilluns

>A les 18h a la biblioteca Tirant lo Blanc

Contes de tardor

Recomanat a partir de 4 anys.
Organitza: Biblioteca Tirant lo Blanc i Regidoria de Cultura

10 dijous

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

Conferència: La sang,
tresor biològic

a càrrec del Dr. Enric Contreras i Barbeta
Organitza: Aula d’Extensió Universitària TIMÓ
Col·laboren: Regidories d’Ensenyament dels Ajuntaments
de Montgat i Tiana

11 divendres

>A les 19h al Saló de Plens de l’Ajuntament

Proclamació de la pubilla i les
dames d’honor de la sardana
Organitza: Agrupació Sardanista de Montgat

>A les 19h a la biblioteca Tirant lo Blanc

Tertúlia literària en anglès

sobre el llibre The boy in the striped pyjamas (John Boyne)
Inscripcions i més informació al taulell de la biblioteca.
Organitza: Biblioteca Tirant lo Blanc i Regidoria de Cultura

12 dissabte

>A partir de les 11h a l’ermita de Sant Martí

Aplec de l’ermita de Sant Martí

Missa, benedicció i venda de coques i, a partir de les 12h,
ballada de sardanes amb la cobla La flama de farners.
Organitza: Agrupació Sardanista de Montgat

13 diumenge

>A partir de les 13h al parc del Vaixell

Festa de la tardor i dinar amb
“migas”

Preu: 3€.Venda de tiquets el mateix dia al parc del Vaixell
Organitza: AV Pla de Montgat

>A les 18h a la sala Pau Casals

Espectacle
de dansa:
Sucre

A càrrec de la
companyia de
Noèlia Liñana.
Preu: 3€. Venda d’entrades a partir d’una hora abans de
l’espectacle a la biblioteca Tirant lo Blanc.
Dins del VII Cicle de Música i Dansa de Montgat
Organitza: Regidoria de Cultura

17 dijous

>A les 14:30h al centre cívic Les Mallorquines

Xerrada per a comerciants:
Rebaixes, liquidacions, saldos,
ofertes...

Adreçada a comerciants per parlar sobre la normativa al
respecte.
Organitza: Regidoria de Consum

18 divendres

>A les 19h a la biblioteca Tirant lo Blanc

Club de lectura

amb el llibre El vagón de las mujeres (Anita Nair).
Modera: Juan Ramon Herrador. Inscripcions i més
informació al taulell de la biblioteca.
Organitza: Biblioteca Tirant lo Blanc i Regidoria de Cultura

19 dissabte

>A partir de les 10h a la plaça Les Mallorquines

Mercat ecològic i artesanal
Organitza: Regidoria de Promoció econòmica

>A partir de les 10h a l’Av. Jordana amb St. Jaume

Deixalleria Mòbil

També a la plaça de la Mare a les 11h;
avinguda Turó amb Buenos Aires a les 12h
i plaça Les Mallorquines a les 13h i fins les 14h.
Organitza: Regidoria de Sostenibilitat

24 dijous

>A les 18:30h a Tiana

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

a càrrec del Dr. José M. Sabaté
Organitza: Aula d’Extensió Universitària TIMÓ
Col·laboren: Regidories d’Ensenyament dels Ajuntaments
de Montgat i Tiana

25 divendres

>A les 12h a la plaça de la vila

Lectura del manifest per
l’eradicació de la violència de
gènere
Organitza: Regidoria de Benestar Social i Família

>A les 21h a la sala Pau Casals

Cinefòrum: Potiche, mujeres al
poder
Organitza: Regidoria de Benestar Social i Família

26 dissabte

>De 10 a 14h a la Rambla del Turó del Mar

Mercat de segona mà

Acte per la Setmana de Prevenció de Residus
Organitza: Regidoria de Sostenibilitat

agenda

agenda

BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA

El 25 de novembre, tots i totes contra la
violncia de gnere

El 25 de novembre és el Dia Internacional per
l’Eradicació de la Violència de Gènere, i des de la
regidoria de Benestar Social i Família s’organitzen dos
actes amb l’objectiu de contribuir a una reflexió per a un
canvi de model en la relació entre homes i dones en què
cal una implicació de tots i totes per tal d’eliminar el que
ha esdevingut una lacra social.
El Dia Internacional per l’Eradicació de la Violència
de Gènere va ser aprovat per l’Assemblea de les Nacions

Unides l’any 1999, reconeixent que els drets humans de
les dones s’han de garantir com a única eina de lluita
contra la violència de gènere. Les agressions físiques,
psicològiques i sexuals continuen existint per determinats
comportaments i estereotips generalitzats i arrelats, per
la qual cosa cal un canvi de model en el qual es necessita
la implicació des de l’entorn familiar al laboral, passant
pel cercle social, amb la finalitat d’eliminar els referents
que són llavor de conductes violentes.

Divendres, 25 de novembre, Dia Internacional per l’Eradicació de la Violència de Gènere
>A les 12h a la plaça de la Vila, davant l’Ajuntament
>A les 21h a la sala Pau Casals
Lectura del Manifest per l’Eradicació de
Cinefòrum:
la Violència de Gènere
“Potiche, mujeres al poder”
i 5 minuts de silenci per totes les víctimies de la violència
de gènere.

comèdia francesa ambientada als anys 70 en què es veu el
menyspreu constant d’un marit cap a la seva dona.

La Primera Setmana de la Gent Gran de
Montgat es clou amb xit d'assistncia
Amb una assistència mitjana per
acte de 57 persones, el passat 1 d’octubre es va cloure la I Setmana de la
Gent Gran de Montgat. Aquesta va
comptar amb quatre actes, essent
el que més persones va aplegar la
projecció de la pel·lícula “La vida
empieza hoy”, amb 70 assistents, i
el més intergeneracional la passejada pel municipi, amb assistents dels
7 als 81 anys.
La I Setmana de la Gent Gran
va ser organitzada per la regidoria
de Benestar Social i Família amb les
regidories de Consum, Salut i Esports, així com amb la col·laboració
del Centre d’Atenció Primària
(CAP) Montgat-Tiana, per tal de
commemorar el dia Internacional
de la Gent Gran, instaurat l’1 d’ocINFORMATIU MUNICIPAL
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tubre per l’Assemblea de les Nacions Unides celebrada al 1990. Totes
les activitats es van dur a terme al
casal de gent gran Joan Maragall,
excepte la projecció de la pel·lícula,
que va ser a la sala Pau Casals.
El primer acte de la I Setmana
de la Gent Gran es composava de
tres parts: la inauguració, a càrrec de
Francesc Garcia, Alcalde de Montgat, Josefina Verdera, regidora de
Benenestar Social i Família, i Rosa
Funtané, regidora de Cultura, Ensenyament i Consum; l’exposició
“Consum, com som?”, i la xerrada
“Hàbits saludables”. Al conjunt hi
va assistir 60 persones.
L’activitat amb menys assistència
va ser la xerrada “Seguretat dels aliments a la llar” (el segon acte de la

setmana), amb 40 persones, en contrast amb les 70 que van anar a veure
la comèdia “La vida empieza hoy”,
pel·lícula hispano-argentina del 2009
dirigida per Laura Mañá que aborda
la sexualitat a la tercera edat.
L’1 d’octubre, 60 persones d’entre 7 i 81 anys van acudir a la cloenda de la I Setmana de la Gent Gran,
fent una passejada que va passar
per l’ermita romànica de Sant Martí
i la torre de guaita de Ca N’Alsina,
on Abelard Chimisanas, especialista
en història local, va fer una explicació sobre la història i l’arquitectura
d’ambdós monuments del municipi. La I Setmana de la Gent Gran
es va donar per acabada després de
l’esmorzar al Casal de la Gent Gran
amb que es va tancar la passejada.

JOVENTUT

Vine a la jornada solidria per Somlia
“Montgat
solidària,
mou-te
per Somàlia” és el lema de la
jornada que es durà a terme el 5
de novembre per recaptar diners
per contribuir a minvar la crisi
humanitària i d’aliments que pateix
el país africà.
Organitzada per la regidoria

de Joventut amb l’Associació
Consell de Joves de Montgat,
i la col·laboració de l’AV Can
Maurici i de tots els artistes que hi
participaran desinteressadament,
us presentem el programa de la
jornada. Tota la recaptació es farà
arribar íntegrament a Somàlia.

Programa de “Montgat solidària, mou-te per Somàlia”
TARDA a la sala Pau Casals
Preu: 3€
>A les 18h
Espectacle infantil: Roba
estesa Talla S

>A partir de les 21h
Sopar popular

a càrrec de l’AV Can Maurici

NIT a la sala Pau Casals
Preu: 3€
a càrrec de Cia. Roba Estesa
>A partir de les 22:30h
>A les 18:50h
Concert amb
Espectacle
Ury
Enfokehh
i Armonia
a càrrec de The Morthimers
The Worthless Moonlight
>A les 19:15h
Oppossed
Teatre
DJ. Masaró
a càrrec de Mimesis Teatre
Hi haurà servei de bar amb
recaptació per Somàlia

Hi haurà servei de bar amb
recaptació per Somàlia

Apunta't al curs de circ
Els i les joves a partir de 13 anys
ja es poden inscriure al curs de
circ que organitza la regidoria de
Joventut. El termini és fins al 7 de
novembre a l’Espai Jove, de dilluns
a divendres de 16,30 a 21h.
La coordinació tècnica i
pedagògica del curs la durà a terme
Skate, coordinador i professor de
tallers exteriors de l’Escola de
Circ Rogelio Rivel i professor de
l’Escola Infantil de Circ de l’Ateneu
Popular de 9 Barris. Les classes
començaran el 14 de novembre,
tots els dilluns de 19 a 21h a la sala
Pau Casals, i s’allargaran fins al
mes de maig.
Els joves aprendran diverses
tècniques de circ com equilibri
sobre objecte, acrobàcia, malabars,
aèris i equilibris acrobàtics. Per a
més informació podeu consultar
www.montgatjove.cat, escriure a
pij.montgat@diba.cat o trucar a
l’Espai Jove (93 469 16 85).

CULTURA

Dues guanyadores montgatines a la La colla gegantera de Montgat
fase comarcal de la Mostra Literria necessita voluntariat
Mireia Panaigua, de l’Escola Marina, i Esther Garcia Nicolàs, professora del centre d’estudis Mireia , han estat
guardonades a la fase comarcal de la XXVIII Mostra
Literària del Maresme, on participen els guanyadors i
guanyadores de les fases locals. El misteri del Far ha estat
l’obra en prosa per la qual la Mireia ha guanyat el segon
premi del grup B (de 9 a 11 anys), i Quan no entra la llum,
també en prosa, li ha valgut el primer premi a Esther
Garcia dins del grup F (a partir de 26 anys). Els guardons s’entregaran el 27 de novembre a Vilassar de Dalt.
Fe d’errades. A la pàg.2 d’octubre s’esmentaven 2 guanyadors comarcals del grup Brot de Poesia. Hauria d’haver posat que van
guanyar a la fase local.

Acompanyats per components de l’antiga colla
gegantera de Montgat i per la família Ibáñez, els
gegants de Montgat (Emili i Catalina) van participar
a la Trobada Gegantera de Molins de Rei el passat 2
d’octubre, conjuntament amb 21 parelles de gegants
més de tota Catalunya i una de menorquina. Però per
tal que l’Emili i la Catalina puguin fer més sortides,
des de la regidoria de Cultura fem una crida a totes
les persones que els agradin aquest tipus d’actes per
tal que s’apuntin a la colla gegantera de Montgat. Per
més informació, podeu adreçar-vos al centre cívic Les
Mallorquines, trucar al 93 469 07 37 o bé escriure a
culturamontgat@diba.cat.
INFORMATIU MUNICIPAL
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política local

política local

GRUPS MUNICIPALS

GRUPS MUNICIPALS

La obligaci d'un govern s dir la veritat
El grup municipal de CiU diu que les
retallades a la sanitat van començar l’any 2006, amb
la integració de les urgències entre les 24 i les 8 hores
dins els serveis gestionats per BSA. Cal recordar
que, en aquell moment (gener del 2006), hi havia a
Montgat un govern de coalició CiU-PSC i que la
regidora de Salut era la mateixa persona que ocupa
aquesta responsabilitat en l’actualitat. Per què no diu
el Govern tota la veritat?

Parlen també d’un acord –inexistent– entre l’anterior
equip de Govern i BSA per tancar el CAP a partir
de les 22 hores. Per què no diu el Govern la veritat?
Diuen, per últim, que esperen una oposició positiva i
responsable. Hi estem d’acord, però per aconseguirho un Govern ha d’actuar amb transparència i amb
una comunicació fluida i exempta d’arrogància vers la
oposició i vers al ciutadà. I si comencés el Govern per
no dir mentides ni mitges veritats?

Qui retalla s CiU
han d’atansar-se obligatòriament als serveis d’urgències
hospitalàries, prou col·lapsades per les mateixes retallades,
posant alhora en perill l’atenció d’aquelles persones
que necessiten un tractament urgent. Les retallades
repercuteixen en la població més fràgil i amb menys
recursos econòmics i personals, i és per això i mantenint
el nostre compromís electoral que des de l’oposició
realitzarem totes les accions al nostre abast per defensar
la Sanitat Publica dels veïns i veïnes de Montgat.

El PRE con responsabilidad
Una vez más, el grupo municipal del PRE
demuestra día a día el acierto de los ciudadanos que le
votaron. Con una aptitud firme y responsable estamos
demostrando en los plenos, en las comisiones de servicio,
en la calle, en las asambleas de barrio que estamos aquí para
hacer pueblo. Y en estos momentos, desde la oposición,
con una aptitud crítica pero constructiva trabajamos en
diferentes mociones como la de educación que defendía
el actual modelo de normalización lingüística la cual

apoyamos en su totalidad o la que estamos trabajando
entre todas las fuerzas del consistorio de sanidad y que
solamente apoyaremos llegado el momento, si pide
la restauración total del servicio de urgencias que nos
eliminaron. Nosotros siempre con responsabilidad.
Decir que el grupo municipal del PRE estará todos
los jueves de 11.00 a 14.00h en el despacho que tiene la
oposición en el Ajuntament.
Puedes contactar con nosotros en el 934690696 o
a través del email oficina.premontgat@gmail.com

Subvencions a entitats educatives

La regidoria d’Educació va portar a aprovació provisional del Ple d’octubre les bases particulars reguladores de la concessió de subvencions per a activitats educatives pel 2011. L’objectiu és donar suport a les activitats que gestionen les
AMPES als centres educatius públics, i les activitats de formació de l’Aula d’Extensió Universitària TIMÓ. Un cop aprovades, les Bases es publiquen en el Butlletí Oficial de la Província i s’exposen durant 20 dies hàbils al Tauler d’Edictes de
l’Ajuntament. El període de presentació de les sol·licituds de subvenció serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria. Les Bases es podran consultar a www.montgat.cat quan s’aprovin definitivament.
INFORMATIU MUNICIPAL
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Encetem un mes ple de projectes que han
de venir en els propers mesos i d’actuacions que s’han de
dur a terme en les properes setmanes. En aquest curt termini, tindrem enllestit el tancament 2010, presentades al
ple les ordenances fiscals i en la recta final del càlcul del
pressupost de l’any 2012. Mentrestant, les regidories del
consistori treballen a bon ritme en la creació del departament de compres amb l’aprovació de la plaça d’administrativa per part de la regidoria d’hisenda i recursos humans.

Amb l’impuls de la regidoria de mobilitat es comença a visualitzar la nova zona verda d’aparcament recuperant la nacional com un carrer més del poble. També s’ha activat des
de les regidories de comunicació i personal el vell projecte
de l’oficina d’atenció al ciutadà el qual presentava moltes
dificultats tècniques difícils de solventar durant molts anys.
Ens arriben comentaris positius sobre la percepció de
la neteja urbana, matèria en la qual creiem que tenim un
llarg recorregut a fer. Amb força i mirant cap endavant!

Treballem per una millora de les oportunitats de creixement

Des de CiU es vol desviar l’atenció dient
que d’altres van començar les retallades, per no entrar
en el fons de la qüestió i confondre als veïns. El canvi
en l’atenció es produeix de tenir servei d’urgències a no
tenir-lo, i els agradi o no s’ha tret sota el mandat de CiU
a la Generalitat i al govern de Montgat.
Les implicacions immediates d’aquest tancament
es manifesten en diferents qüestions: les persones amb
patologies lleus que requereixen una valoració mèdica

Informaci poltica

Les regidories del Consistori treballen a bon ritme

ERC estem al capdavant de les regidories de
Promoció econòmica, Cultura, Ensenyament, Consum i Joventut, eixos del treball d’ERC a Montgat, regidories des de
les que vetllen per un millor desenvolupament i creixement
del municipi en totes les seves vessants. En aquest sentit,
hem engegat diverses iniciatives per potenciar el teixit productiu del poble, a través d’una nova Campanya de comerç
que arribarà a tots els establiments per potenciar el comerç
de proximitat. El Mercat ecològic i artesanal és una iniciativa

Repassem el
Conveni per fer proves en relació
amb el mosquit tigre. A la sessió del
Ple del 29 de setembre es va aprovar el conveni de cooperació entre
el Consell Comarcal del Maresme i
l’Ajuntament de Montgat per a la
realització de proves pilot de tractament enfront el mosquit tigre al
municipi. Aquests treballs consisteixen en tasques de resolució de
dubtes tècnics, en tractaments a la
via pública i en assessorament en
casos d’altra problemàtica.
Les principals actuacions se
centren en la formació al personal municipal que faci els tractaments, la dotació d’equipament
pel personal que el realitza, el sub-

paral·lela, primer d’aquestes característiques que s’ha creat al
Baix Maresme, que impulsa el consum de productes locals i
compta amb la complicitat dels visitants i una revista pròpia
que conté una guia informativa dels productors que hi podreu trobar. La formació en consum d’adults i infants és una
altra de les iniciatives que es duran a terme en col·laboració
amb entitats del municipi i centres educatius. ERC treballem
per una millora de les oportunitats de creixement i ho continuarem fent al servei dels ciutadans. SALUT!

Ple Municipal
ministrament gratuït dels larvicida, la planificació direcció i control dels tractaments, l’elaboració
de materials de sensibilització i
pedagògics disponibles al web del
servei, i la realització de jornades
a col·lectius específics. La signatura del conveni permetrà combatre amb més eines tècniques durant la temporada de l’estiu vinent
les molèsties causades per aquest
insecte.
Entrega de l’obra de la Torre de
Guaita. S’assabenta al Ple de
l’Ajuntament del mes d’octubre de
l’acceptació del lliurament de les
obres contemplades al Projecte de

restauració de la Torre de Guaita
de Ca l’Alzina d’aquest municipi,
promogut pel Servei de Patrimoni
Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona en el marc del Pla
de Concertació Xarxa Barcelona
Municipis de Qualitat 2008-2011,
situant l’import de la contractació
en 168.400,62€.
Les obres de restauració de la
Torre de Guaita, realitzades gràcies a la col·laboració del Servei
de Patrimoni Arquitectònic Local
de la Diputació de Barcelona, han
permès recuperar aquest element
singular del nostra patrimoni cultural per a ús dels ciutadans en
l’organització de visites guiades.
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L’entrevista
Marta Berenguer: “Des de Projecte Home entenem
que la prevenció passa per enfortir la persona”
8Marta Berenguer és directora del centre que té Projecte
Home a Montgat, i porta cinc anys desenvolupant tasques de
direcció amb l’entitat. Montgatina i llicenciada en psicologia,
la Marta va arribar com a voluntària a Projecte Home al 1999,
“perquè pels meus estudis, el tractament de les addiccions
m’interessava, però no sabia si serviria o no per treballar-hi, si
podria arribar a la gent, si m’afectaria... Al final, em va engrescar
a nivell professional, però sobretot a nivell personal”. I així va
entrar a treballar a Projecte Home al 2003.
Des de Projecte Home treballeu el que anomeneu prevenció universal i
prevenció selectiva. Quina és la diferència?
La prevenció universal està adreçada a tothom. És el cas del programa
“Entre tots”, que fem a instituts. Es treballa a partir d’unes unitats
didàctiques amb pares, mares i professors per tal que puguin traslladar
paràmetres de prevenció a casa i a l’aula. En el cas de professors, a més, es fa
un seguiment, tutories, per si els han sorgit a l’aula temes fora de les unitats
didàctiques. Però en el programa de prevenció universal no necessàriament
hi ha usuaris en situació de risc, tot i que és cert que s’hi poden detectar i
treballar en conseqüència.
En el cas de la prevenció selectiva, sí que es treballa amb casos on ja hi
ha una situació de risc del jove envers l’addicció. Per tant, els programes
de prevenció selectiva són a demanda, normalment d’un ajuntament, per
treballar sobre famílies on no s’ha arribat a una situació d’adicció del jove
com per entrar en tractament, però s’han de començar a plantejar coses.
Parlaves de paràmetres de prevenció envers l’addició, en què consisteixen?
Sobre tot en què per prevenir s’han de reforçar conductes. S’ha de reforçar
l’autoestima, el jove ha de tenir eines per resoldre conflictes, sobre tot a través
de la comunicació, i ha de desenvolupar les seves habilitats socials. Des de
Projecte Home entenem que la prevenció passa per enfortir la persona, i això
vol dir que prevenir, en veritat, s’ha de començar des de que neixen: límits,
comunicació, valors, respecte... Tu eduques des de l’exemple, perquè si una
cosa no s’ha ensenyat, com per exemple parlar dels problemes a casa, després,
a l’adolescènica, no es pot esperar que el jove ho comenci a fer. En aquest
sentit, al “Entre tots”, s’inclouen professors i família perquè la família és un
agent educatiu que s’ha de contemplar, i hem d’anar tots a una per tal que,
enfortida la persona, sàpiga dir no i no creuin una línia.
Però també parleu del risc del consum...
Sí, sí, en prevenció universal parlem dels efectes secundaris de les
drogues, inclòs l’alcohol, que per nosaltres té els mateixos riscos que altres
substàncies, tot i que socialment està molt normalitzat, igual que del haixix,
que també s’està normalitzant molt. Però són informacions a les quals és
fàcil accedir i parlar només del que és dolent no serveix per aconseguir tot
el que volem.
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Concedit el Premi Reina
Sofia a Projecte Home
Projecte Home Catalunya ha obtingut el Premi Reina Sofia contra
les drogues 2011, concedit des de
fa 19 edicions per la Creu Roja. El
guardó ha estat a la categoria de
prevenció dins de l’àmbit educatiu
i comunitari pel projecte “Entre
Tots. Programa de prevenció universal a les escoles”.
El programa consisteix en sessions de tècnics de prevenció amb
professors d’ESO, i mares i pares,
a més d’un manual per famílies i
una altre per a mestres, amb l’objectiu de treballar la prevenció
d’adiccions “des de l’enfortiment
de la persona pel que fa a habilitats
socials, de comunicació i resolució
de conflictes, per tal que els joves
sàpiguen dir no”, explica Marta
Berenguer, directora del centre de
Projcte Home a Montgat.
L’IES Thalassa de Montgat
i l’IES Valerià Pujol i Bosch de
Premià de Dalt van ser els centres on es va engegar el projecte
premiat, que des de llavors ha arribat a milers d’alumnes, familiars
i professors, estenent-se a centres
educatius de secundària de diverses poblacions entre el Maresme,
el Barcelonès i el Vallès.

