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Per Sant Jordi
regalem llibres

‘Universo Antonio Monterde’
el nou llibre de Sergi Girona
El passat 25 de març, es va presentar a la Biblioteca Tirant lo Blanc el llibre “Universo Antonio
Monterde”. El llibre consta de dues parts; d’una
banda, trobem una novel·la en què l’autor narra
la vida d’un avi i la seva néta, vista des de la
mirada de la nena. Ambientada al Paraguay, és
una visió intima que transcorre al llarg del segle
XX; de l’altra, ofereix set obres de teatre que
tenen com a fil conductor un protagonista per set
escenaris diferents: un monòleg interior que va
del més trascendent al més ridícul de l’experiència humana.
Nascut a Barcelona l’any 1975 i resident a Montgat, Sergi Girona ha autoeditat aquest llibre que
es pot trobar a la papereria de la Rambla del Turó
i a la Biblioteca Tirant lo Blanc.

Agraïment Jornades
de la dona 2015

Èxit de participació a les
Jornades de la Dona d’enguany
Durant el mes de març, es van desenvolupar un ampli ventall d’activitats
en el marc de les Jornades de la Dona de Montgat. L’edició d’aquest any
ha tingut un bon seguiment, en especial les conferències “Dona i
Comunicació”, amb l’experiència de periodistes de Montgat, i la
conferència “La maternitat al segle XXI”. La presentació de l’exposició
fotogràfica i el llibre “Montgatines”, en què les protagonistes són 26
dones de Montgat, també va tenir una gran participació. Les Jornades
han comptat amb la col·laboració de la Coral del CRiC de Montgat, la
Coral de Tiana, l’associació de dones de Montgat, Beach Tennis
Montgat, Chus Alonso, Esther Martínez , Núria de José i Alicia Oliver.
Gràcies a totes les persones i entitats que hi heu col·laborat i ho heu
fet possible.

TELÈFONS D’INTERÈS

Equipaments i
serveis municipals
Ajuntament

Benestar Social

*

Centre Cívic les Mallorquines
Cultura
Biblioteca

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

Casal de Gent Gran

93 469 35 87 , casaljmaragall@hotmail.com

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

93 469 28 64 , jutjatmontgat@montgat.cat

Deixalleria Tiana-Montgat

93 395 35 88 , mambientmontgat@montgat.cat

Platges de Montgat

93 469 40 80 , platgesmontgat@montgat.cat
Escola Bressol Els Montgatets 93 469 44 53 , edumontgat@montgat.cat
Escola Salvador Espriu

93 469 07 15

Escola Marina

93 469 42 66

Institut Thalassa

93 469 31 85

Escola d’Adults Timó

93 469 01 72 , timo@diba.cat

Oficina d’Informació
al Consumidor (OMIC)

93 469 07 37 , consummontgat@montgat.cat

Esglèsia parroquial
de Sant Joan

93 469 15 59 g www.parroquiademontgat.com
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El passat 6 de març, en el marc de les Jornades de la Dona, es
va presentar “Montgatines”, un recull fotogràfic i biogràfic de
vint-i-cinc dones de Montgat en blanc i negre, que reflecteix
les diferents personalitats femenines de les dones d’avui. El
fotògraf Chus Alonso és l’autor de les fotografies i Esther
Martínez, autora dels textos. El llibre ha comptat amb la
col·laboració dels pintors montgatins Pere i Josep Santilari, els
quals han escrit el pròleg, i el suport econòmic de la Diputació
de Barcelona. “Montgatines” es pot comprar a Benestar Social
i Família, de dilluns a divendres, de 9 a 14 h, per 6 euros. Els diners recaptats es destinaran íntegrament a Càritas de Montgat.

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

Espai Jove

ESPINÀS

“Montgatines”

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

Poliesportiu

CIRICI

A la venda el llibre
de fotografia

93 469 49 00 , www.montgat.cat
93 469 07 07 , policiamontgat@montgat.cat
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Les guàrdies comencen a les 9 h del matí fins a les 9 h de la nit.
Diumenge i festius, de 10 h a 14 h.

Farmàcia CIRICI Sant Jordi, 14. Montgat. Tel. 93 469 11 87
FARMÀCIA PERE BRUFAU TUDELA Camí Vell de Tiana, 56. Montgat. Tel. 93 469 08 86
FARMÀCIA TOURIS MEDRANO Rambla del Turó, 10. MONTGAT. Tel. 93 469 00 45
FARMÀCIA MARTA ESPINÀS JANER Camí Ral, 3. MONTGAT. Tel. 93 469 17 50
FARMÀCIA DE MAQUA c/ Lola Anglada, 30. TIANA. Tel. 93 395 27 06
FARMÀCIA CAPDEVILA Passeig de la Vilesa, 8. TIANA. Tel. 93 465 53 02
En cas d’urgència Farmàcia Vianya 24h
Av. President Companys, 45 Badalona. Tel. 93 384 08 02

Edita: Ajuntament de Montgat
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CONEGUEM ELS NOSTRES REGIDORS

Francesc X. Garcia Arrocha

Alcalde i Regidor
“Als polítics ja no s’arriba amb
instàncies, s’hi arriba amb smartphones”
CONTRAPORTADA
ENTREVISTA

Anna Ribot
Pubilla de la Sardana 2012
“El que més m’agradaria
és ballar en un musical”

Nous avenços en la
gestió municipal
L’abril ens porta bones notícies, com ara la signatura del conveni
de col·laboració entre l’Ajuntament i la Residència Sant Cebrià de
Tiana. L’acord permetrà avantatges socials i econòmics a les persones grans residents a Montgat que hi vulguin accedir i que compleixin una sèrie de requisits. A més, es té en compte l’existència
d’una plaça de caràcter social per a persones amb risc d’exclusió
social. La col·laboració dóna resposta a les necessitats immediates de places de residència a la població de gent gran de Montgat en
una instal·lació de qualitat molt propera al nucli de relació vital de
les famílies. D’altra banda, hem aprovat una nova línia de nous ajuts
acadèmics i de transport per a joves estudiants universitaris residents al municipi que ajudarà a reduir l’impacte del cost dels estudis superiors a les famílies amb més dificultats econòmiques. Finalment, està previst que les obres de remodelació de la plaça de la Vila
- que dotaran aquest entorn d’un espai de trobada i de centralitat
que fins ara no tenien - comencin ben aviat. Les actuacions a la via
pública tampoc s’aturen, amb múltiples intervencions per millorarne la qualitat.
A més, la Festa Major de 2015 és a punt de començar amb un programa extens d’actes adreçat a tots els públics. Un bon moment per sortir i compartir amb els veïns i les veïnes les tradicions i les festes que
ens identifiquen com a poble. La plaça de les Mallorquines, la riera
Sant Jordi i l’entorn del barri són el centre neuràlgic d’aquestes festes obertes a tota la població de Montgat. L’AV de les Mallorquines,
que té una amplia trajectòria associativa, és la protagonista indiscutible d’aquesta festa i n’és l’ànima i les mans, sense les quals seria difícil dur-la a terme. Gràcies a tot l’equip humà que la fa possible cada
any amb més èxit de participació.
Visca la Festa Major de Sant Jordi! Visca Montgat!

Francesc X.
Garcia Arrocha
Alcalde

El ciutadà exposa LA RESPOSTA

a

Toni Fernández
Montgat

Voldria informació sobre la promoció
d’habitatges que es construeixen al carrer
Joanot Martorell.

Àfrica Roigé i Comas
Regidora de Comunicació

|1| Es tracta d’una promoció pública d’habitatges promoguda per l’IMPSOL, que com-

porta la construcció de 45 habitatges a la zona del Turó del Sastre de Montgat. Aquesta
promoció es va adjudicar de manera provisional als sol·licitants que complien els
requisits en el darrer sorteig públic que es va fer i actualment està en construcció. Per a
més informació, podeu adreçar-vos al web de l’IMPSOL (www.impsol.amb.cat), on podeu
fer sol·licitud de la llista de reserva per si queden habitatges en estoc un cop finalitzat el
procés d’adjudicació.

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

Remodelació de la
Plaça del Diamant
S’habilitaran dues zones
diferenciades de lleure
i jocs infantils

Urbanisme

Les obres de construcció del tanatori
municipal, a punt de finalitzar
L’estructura del nou tanatori municipal,
que forma part del conjunt del cementiri en
ampliació i remodelació, ja és ben visible.
L’edificació, que estarà finalitzada ben aviat,
oferirà un servei de proximitat i permetrà
que quan arribi el moment, les famílies no
s’hagin de desplaçar fins a Badalona.
Es preveu que durant el mes d’abril es programin visites guiades a les noves instal·
lacions per a les entitats i els habitants de
Montgat, perquè coneguin la remodelació

integral del cementiri i visitin el tanatori.
Tècnics del projecte explicaran sobre el
terreny tots els aspectes de millora del
conjunt, sobretot pel que fa a l’accessibilitat i a la creació d’uns espais enjardinats
exteriors.
Quan acabin les obres, Montgat disposaràd’un nou tanatori amb dues sales de
vetlla, una sala de cerimònies, més nínxols,
una zona de columbaris i serveis funeraris
complementaris propis.

L’Ajuntament té en projecte transformar la
plaça del Diamant en un espai de lleure amb
dues zones diferenciades. La proposta és fruit
de la demanda dels veïns del carrer Monsolis
i permetrà mantenir el caràcter de zona d’estar amb els bancs que hi ha a la banda amb
més desnivell. Per contra, allà on la superfície
s’aplana, s’hi instal·larà mobiliari de jocs
infantils i una font d’aigua potable adaptada
per a persones amb mobilitat reduïda.
En aquesta mateixa zona, es substituirà
la gressa per gespa, per tal de mantenir el
mateix tipus d’acabat i respectar la imatge
de zona verda que actualment domina la plaça. També es preveu instal·lar una tanca de
protecció a la part més propera al carrer Marta
Mata i una barana a les escales que queden a
tocar de l’escola bressol municipal Els Montgatets, la qual disposa d’un nou accés a través
de la mateixa plaça.
Obres i serveis

Millora de la protecció
de les escales d’accés
al Parc de les Bateries
???????????

Urbanisme

Es plantegen noves zones d’esbarjo
per a gossos a diferents punts del municipi
La zona d’esbarjo per a gossos del Parc del
Tramvia ha tingut una àmplia acceptació entre
els propietaris dels animals. Es tracta d’un
espai que permet deixar el gos lliure sense
perill ni infrigir les normatives. L’experiència
amb aquesta instal·lació ha permès plantejar
nous espais d’esbarjo per a mascotes en uns
altres indrets del municipi. Tot i que a Montgat
hi ha zones àmplies on es poden passejar
els animals de companyia, la llei obliga a
portar-los lligats a la via pública i cada vegada

4

és més necessària l’existència d’espais amb
tanques i protecció on els gossos puguin
córrer i relacionar-se. La intenció és arribar a
facilitar entre 3.000 i 3.500 m2 per a aquests
espais per tal que s’arribi a tots els barris. De
moment, les noves zones que es projecten
estarien distribuïdes al Pla de Montgat, al
camí residencial d’Alella, al Turó del Mar i a
les Mallorquines. Segons l’ús i l’acceptació
d’aquests espais, se’n podrien projectar de
nous a la resta de nuclis de població.

Des dels serveis tècnics municipals s’ha
planejat aplicar noves mesures de seguretat
en un dels accessos al Parc de les Bateries a
través de les escales que comuniquen amb la
ronda dels Països Catalans. Aquestes escales
es renoven amb una actuació a càrrec de la
mateixa brigada municipal, per tal de millorar
la protecció dels vianants en tot el recorregut.
L’objectiu és protegir íntegrament el tram de
les escales des de la ronda fins al parc, ja que
no disposa de passamà ni tanca de protecció
respecte al talús que dóna al carrer inferior.
La seguretat per als vianants és molt baixa en
tot el recorregut i hi ha el risc de caiguda. Així
doncs, per tal de resoldre aquesta situació,
s’instal·larà una barana de protecció que en
millori les condicions d’accessibilitat. El projecte, presentat per URBACET, SL, té un import
total de 23.679,04 euros. L’actuació s’enmarca
en un conjunt d’actuacions de millora que
s’estan duent a terme al Parc de les Bateries.
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L’AMB contracta les obres de la plaça
de la Vila a Dragados, SA
L’empresa ha iniciat els treballs previs a l’obra, que consisteixen en la desviació
dels serveis a tota la zona d’afectació de les obres
ara també permetrà actuar al camí Ral davant
de la plaça de la Vila per convertir-la en un
gran espai públic funcional on es puguin
programar esdeveniments i actes centrals.
Es preveu que els treballs es prolonguin
durant un any i que els montgatins i les
montgatines puguin gaudir d’aquest nou
espai públic de referència a la primavera/
estiu del 2016.

L’Àrea Metropolitana de Barcelona ha
contractat les obres de remodelació de la
plaça de la Vila. Aquest és el tret de sortida de les obres que inclouen la construcció
d’un aparcament soterrat de dues plantes
amb 44 places d’aparcament. Per poder iniciar l’obra, primer s’han fet els treballs previs de desviació dels serveis a tota la zona
d’afectació de les obres. Un cop finalitzats
aquest treballs, començarà l’excavació de
terres per a la construcció de l’aparcament
i, posteriorment, es durà a terme la urbanització de la plaça. A més, es té en compte
la reordenació i pavimentació dels carrers
que conflueixen a la plaça, la reordenació
dels estacionaments, la dotació de mobiliari urbà i el plantat d’arbrat a tota la zona.
L’execució del projecte de remodelació
de la plaça de la Vila és fruit de la signatura del conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament i l’Àrea Metropolitana de Barcelona. El conveni inclou la redacció del
projecte a càrrec de la Direcció de Serveis
de l’Espai Públic, i la contractació, el finançament i la direcció de l’obra. El projecte té un pressupost d’execució per contracta d’1.274.905,53 euros. De l’import total
de l’obra, l’Ajuntament ha destinat 150.000
euros del pressupost d’inversions del 2014
i en destinarà 167.992,49 amb càrrec al
pressupost d’inversions del 2015.

Nou sistema de gestió administrativa

Reforç de la centralitat
de la plaça

L’empresa EsPúblico, especialitzada en el sector,
gestiona més de 2.500 municipis a tot l’Estat

Montgat és un municipi amb nuclis de
població disgregats a causa de l’orografia
del terreny i fragmentats per les vies de

Podeu obtenir informació
actualitzada del municipi.
Seguiu-nos a

Ajuntament de Montgat

comunicació que el travessen. Així, l’obra
de remodelació de la plaça de la Vila es presenta com una actuació necessària i també
com una aposta ferma de l’Ajuntament per
dotar aquest entorn neuràlgic del poble de
la centralitat que mereix. L’actuació tanca,
a més, l’inici de la transformació de l’antiga
Nacional-II en via urbana, que en la seva primera fase es va executar al barri antic, i que

Alcaldia

El sistema de gestió digitalitzada de la
documentació que s’ha implantat en totes les
dependències municipals permet treballar
de manera transversal entre tots els departaments. La plataforma facilita la gestió
administrativa via electrònica en tot el circuit
de documents que entren a l’Ajuntament, i
una organització i control més efectius de
la documentació. La implantació d’aquest
programa suposa l’eliminació de l’ús del
paper en el 90% dels casos, més rapidesa,
senzillesa i més productivitat en el treball.

La tramitació dels expedients s’agilitza i es
redueixen els temps de gestió, a més dels de
resolució i resposta als ciutadans. La plataforma incorpora la signatura electrònica en tots
els procediments.
Un cop consolidat el funcionament intern
de gestió documental - en una segona fase
-, s’extrapolarà la documentació a la seu
electrònica per oferir el servei telemàtic als
ciutadans, els quals podran realitzar gran part
de les gestions des de casa amb el certificat
digital o el DNI electrònic.
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Convocatòria de
nous ajuts per a
joves estudiants
de Montgat
L’Ajuntament de Montgat convoca ajuts econòmics per a alumnes de
formació professional de grau superior,
universitaris i de postgraus o màsters
durant el curs 2014-2015. L’objecte de la
convocatòria és regular ajuts en concepte
de finançament de matrícula universitària
i transport per a alumnes que acreditin la
residència a Montgat i que durant el curs
2014-2015 estiguin matriculats en formació professional de grau superior i/o
en universitats públiques de Catalunya o
d’arreu de l’Estat.
L’objectiu és estimular i ajudar la formació postobligatòria i superior dels
alumnes de Montgat que per la conjuntura econòmica actual tenen dificultats per
accedir a aquests tipus d’ensenyaments
superiors i tenen menys possibilitats
d’inserció socio-laboral. La voluntat de
l’Ajuntament és fer possible el principi
d’igualtat d’oportunitats i millora de
l’eficiència educativa, amb què es dóna
l’oportunitat d’estudiar als col·lectius de
joves fins a 30 anys.
Els sol·licitants hauran de complir els
requisits següents per tal de beneficiarse dels ajuts:
6 Empadronament a Montgat almenys
durant els cinc anys previs al moment
de sol·licitar l’ajut.
6 .No tenir més de 30 anys.
6 .Cursar formació professional de grau
superior, estudis universitaris i/o postgraus o màsters durant el curs acadèmic
2014-2015.
6 .Utilitzar el transport públic per
desplaçar-se als centres educatius de
referència.
Els ajuts adjudicats a les persones que
compleixin els requisits establerts
oscil·laran entre els 200 i els 400 euros,
segons el nombre d’assignatures a les
quals estiguin matriculats, i entre els 100
i els 200 euros en concepte de transport,
en funció, també, de si estan matriculats
en un curs sencer o en la meitat del curs.
Per a més informació, consulteu les bases
a www.montgat.cat.

6

Benestar Social i Família

Aprovat el conveni de col·laboració entre
Montgat i la residència de Tiana
L’acord entre l’Ajuntament i Serveis Assistencials comportarà
avantatges econòmics i socials per a la gent gran
El Ple del passat mes de febrer va aprovar
per unanimitat el conveni de col·laboració
entre l’Ajuntament i Serveis Assistencials,
empresa que gestiona la Residència Sant
Cebrià de Tiana. L’objectiu és donar resposta
a les necessitats immediates de places de
residència a la població gran de Montgat. En
primer lloc, el conveni permet que tant els
residents com els familiars no s’hagin de desplaçar gaire lluny del municipi i que la gent
gran de Montgat continuï vivint a prop del
seu entorn més immediat. Per poder accedir
a les condicions establertes en el conveni,
caldrà acreditar un mínim de tres anys de residència al municipi de la persona gran o d’un
dels descendents, i no es podrà percebre cap
altre ajut pel mateix concepte.

Benestar Social i Família de Montgat avaluarà
i baremarà les sol·licituds d’ingrés i determinarà les persones que compleixin les condicions de beneficiaris del servei. L’Ajuntament
pagarà com a contraprestació a la persona
beneficiària del servei, una suma equivalent
al 5% sobre el preu de la tarifa vigent de
la Residencia Sant Cebrià de Tiana. D’altra
banda, els residents de Montgat tindran
uns descomptes especials sobre les tarifes
generals de la residència, entre els 150 i els
300 euros, que s’estimaran segons el grau de
dependència que tinguin.
A més, hi haurà una plaça de caràcter social
per a persones grans empadronades a
Montgat que es trobin en situació de risc
d’exclusió.

ENSENYAMENT

II Jornades d’Educació Montgat-Tiana
Del 13 al 16 d’abril, la comunitat educativa es reuneix
en un entorn d’anàlisi i reflexió sobre l’àmbit
Montgat i Tiana organitzen les II Jornades
d’educació amb un programa conjunt de
conferències educatives, taules rodones i
actuacions que tindran lloc a la Sala Albéniz
de Tiana i a la Sala Pau Casals de Montgat.
Les II Jornades d’Educació Montgat-Tiana
començaran el dia 13 d’abril a la Sala Albéniz,
amb una conferència inaugural sota el
títol “Les TIC-TAC”, a càrrec de la psicòloga
social, conferenciant, consultora i professora
d’Universitat, Dolors Reig. El dia 14 d’abril, els
centres educatius de Montgat i Tiana seran els
protagonistes amb una taula rodona en la qual
presentaran els projectes educatius singulars
que desenvolupen. El 15 d’abril, la progra-

mació comptarà amb el conegut psicòleg i
pedagog Jaume Funes, que presentarà el llibre
“Cal fer deures?” a Tiana. Finalment, el dia 16
d’abril es clausuraran les Jornades amb la conferència “Transformar l’educació” a càrrec del
director adjunt de Jesuïtes educació i impulsors d’Horitzó 2020 - un projecte d’innovació
educativa-, Pepe Menéndez. Aquest acte de
tancament tindrà lloc a la Sala Pau Casals de la
Biblioteca Tirant lo Blanc de Montgat i també
comptarà amb la participació del grup Clams
i de l’escola de música i dansa de Tiana. Tota
la comunitat educativa està convidada en
aquesta nova edició de les Jornades, un espai
de reflexió al voltant del món de l’educació.
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Salut Pública

Nova campanya
d’esterilització
d’animals de
companyia
Del 3 de març al 30 de maig, podeu
gaudir dels preus reduïts de la 4a campanya
d’esterilització i/o identificació d’animals
de companyia a càrrec de la Fundació per
a l’Assessorament i Acció en Defensa dels
Animals (FAADA).
La campanya “Sóc responsable” té com a
objectius, entre d’altres, informar la ciutadania de l’obligació legal de tenir identificats i registrats els seus animals en el cens
municipal; conscienciar sobre els avantatges
d’esterilitzar-los; identificar i esterilitzar
el màxim nombre d’animals de companyia
amb la finalitat de tenir un control sobre la
seva natalitat i millorar el seu benestar físic i
psicològic; i ajudar a optimitzar els recursos
destinats per l’administració pública i les
entitats protectores privades, per tal d’evitar
recollides i acollides d’animals perduts i
abandonats.
Els propietaris que vulguin inscriure el seu
gos, gat i/o fura poden fer-ho en el web
www.socresponsable.org i gaudir d’aquesta
campanya a preus reduïts fins al mes de
maig. Per a més informació, contacteu amb
socresponsable@faada.org o al telèfons 902
222 341 i 93 463 96 70.

Comunicació

I Trobada de comunicació local
Exposició de portades i contraportades de la revista del 2012 al 2015
El dissabte 18 d’abril, tindrà lloc la
I Trobada de Comunicació Local amb una
exposició visual de les portades i contraportades dels números de la revista municipal publicats entre el febrer del 2012
i l’abril del 2015. A partir de les 19 h, a la
Sala Pau Casals de la Biblioteca Tirant lo
Blanc, hi haurà un acte que posarà en comú
les experiències de totes les persones
entrevistades i les entitats i els comerços
del poble que han estat protagonistes de

la publicació durant els darrers quatre
anys. La trobada també comptarà amb
l’assistència de tots els professionals que
han format part del procés de producció
de la publicació: periodistes, fotògrafs,
dissenyadors i impressors. A més, s’oferirà
un recull documental de la història més recent de Montgat que estarà obert al públic
dins l’horari de la Biblioteca municipal.
Al finalitzar l’acte, s’oferirà un refrigeri a
tots els assistents.

Vull reciclar
o llençar
|1| Contenidor de resta
Bombetes, ulleres, pals d’escombra i fregar,
gots de vidre trencats i raspalls de dents.

CULTURA

|1| A la deixalleria Bolígrafs, cassoles
velles, oli de cuina, pintura, termòmetres, i
electrodomèstics

‘Montgat encanta, Montgat em canta’
el disc de grups de música del poble

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

@Montgat

Aviat sortirà a la llum “Montgat encanta,
Montgat em canta”, un disc amb 13 peces
musicals de grups de la localitat i que tenen
el municipi com a protagonista. Es tracta
d’un projecte ambiciós i compromès de
músics i grups montgatins que hi han volgut
participar de manera altruista. Entre ells es
troben Txus Blues&Jose, Celso, MAPS, Yeyi i

la banda, Manu Factoría, Indi (Jordi Torrent),
El Celma, Antonio Maties, Rocagrossa, Las
Alegres Lloronas, Txema Ribero, Remember
the falls i Enfoke.
El divendres 24 d’abril a les 22 h, totes
aquestes peces sonaran en directe en un
concert de presentació únic a la Sala Pau
Casals.
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8

DIMECRES

Entre llibres

“Cosmètica de l’enemic”,
d’Amélie Nothomb.
Modera Mercè Carrillo. Informació
i inscripcions a la biblioteca.
A les 19 h a la Sala Petita de la
Biblioteca Tirant lo Blanc

9
DIJOUS

Club del Libre
“Le Grand Meaulnes”,
d’Alain-Fournier. Informació
i inscripcions
A les 19 h a la Sala Petita de la
Biblioteca Tirant lo Blanc

10
DIVENDRES

English Book Club
“The old man and the sea” of
Ernest Hemingway”. Informació
i inscripcions a la biblioteca.
A les 11 h a la Sala Pau Casals

Xerrada
‘Un estiu
a Catalunya’
a càrrec de Manuel Fernández,
President de ESABAS SAHARAUI
BADALONA COOPERACIÓ.
a les 19.30h a la Sala Pau Casals
Organitza: PRE Montgat

12
DIUMENGE

84è aniversari
de la República

“Botifarrada popular”

Preu 5€ . Reserves al 661 430 574
A les 13h al Parc del Tramvia
Organitza: PRE Montgat

1r. aniversari dels
horts urbans familiars
de Can Casanovas
Paellada popular
A les 13 h

X Mostra de
Teatre Amateur

“Pedra, paper, tisora” d’Elisenda
Guiu i direcció Mariona Casanovas
a càrrec del grup de teatre Nyoca.
Preu 3 €
A les 18 h a la Sala Pau Casals

13
DILLUNS

Hora del conte
Titelles ‘La Zooband’
a càrrec de ¾ de 15.
A les 18 h a la Biblioteca
Tirant lo Blanc

16
DIJOUS

Conferència ‘Els
Jueus a Catalunya’
A càrrec de Manuel
Forcano, Hebraista
a les 18.30h a la Sala Pau Casals
Organitza: Aula extensió universitària TIMO

8

Jornades
d’educació

13
DILLUNS

Acte d’inauguració
amb la conferència
‘Les TIC, les TAC
i TEP ’
a càrrec d’Àngels Reig
A les 18.30 h a la Sala Albéniz
de Tiana

14
DIMARTS

Taula Rodona

Taula presentació de projectes
singulars dels centres educatius
de Montgat i Tiana.
A les 17.30 h a la Sala Pau
Casals de Montgat

15
DIMECRES

Presentació
del llibre
‘Cal fer deures?’

a càrrec de Jaume Funes.
Psicoleg, educador i periodista
A les 18 h a la Sala Albéniz
de Tiana

16
DIJOUS

Acte de cloenda
amb la conferència ‘Transformar
l’educació’

Consideracions, claus, fites i
passes per al canvi educatiu.
A càrrec de Pepe Menéndez.
A les 18 h a la Sala Pau Casals
de Montgat

Espectacle
Concert de Clams

A les 19 h a la Sala Pau Casals
de Montgat

Espectacle de
l’Escola de Música
i dansa de Tiana
A les 19.30 h a la Sala Pau
Casals de Montgat

18
DISSABTE

Trobada de
comunicació local

Exposició portades i contraportades de la revista municipal.
A les 19h a la Sala Pau Casals

Jam Hits The Town
Super Reggae & Soul Night
amb Dimas Deyah, etc.
A les 20h a l’Espai Jove

19
DIUMENGE

Festa de les ‘Migas’

a càrrec de l’AAVV Can Ciurana.
Preu tiquet 6 €
A les 14h al Parc de les Bateries

Espectacle de Dansa
Tallers lliures-EESA/CPD
de l’Institut del Teatre. Preu 3 €
A les 18h a la Sala Pau Casals
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FESTA
MAJOR
DE SANT
JORDI

Del 17 al 26 d’abril Fira
d’atraccions a l’esplanada
de l’antiga fàbrica d’ERT

19
DIUMENGE

Tallers de
Sant Jordi

A càrrec d’Òmnium Cultural.
A les 11h a la Rambla
Turó del Mar

Concert de
Sant Jordi
a càrrec de la coral del C.R. i C.
A les 13h a l’Església
parroquial Sant Joan

21

DIMARTS

Tallers de
Sant Jordi

Cal inscripció prèvia.
A les 18h a la Biblioteca
Tirant lo Blanc

22

DIMECRES

‘Festa dels avis’
Berenar i ball

Venda de tiquets a la Regidoria
de Benestar Social. Entrada 1 €
A les 17.30h al Poliesportiu

23
DIJOUS

Campanya de
recollida d’aliments
i divendres 24, a càrrec
de l’AV de les Mallorquines.
De 9 a 14h i de 16 a 19h
a la Pl. Mallorquines

1r. Torneig d’Escacs

a càrrec de Thalassa Suma.
De 9 a 12h a la Pl. Mallorquines

Ofici solemne

amb l’acompanyament de la
Coral del Casal Joan Maragall.
A les 10.30 h al Casal de Gent
Gran Joan Maragall

Sardanes

Amb la cobla Marinada.
A les 12h a Pl. Mallorquines

Tallers infantils
i xocolatada

a càrrec de l’AV Les Mallorquines.
A partir de les 16.30h
a la Pl. Mallorquines

Espectacle ‘Action’
Espectacle participatiu.
A les 19.30h a la Pl. Mallorquines

Pregó

amb montgatí Miquel Lozano,
campió d’apnea.
A les 20.30h a la Pl. Mallorquines

‘Mapping’

Espectacle de llum i música.
A les 21h a la Pl. Mallorquines

24

DIVENDRES

Actuació del
grup de Zumba
Grup del Centre Cívic
Les Mallorquines.
A les 18h a la Pl. de
les Mallorquines

Tastet de faves

a càrrec de l’AV Les Mallorquines
A les 19 h a la Pl. Mallorquines

Presentació del disc
‘Montgat encanta’

A les 23h a la Sala Pau Casals

25
DISSABTE

Caminada

26
DIUMENGE

Matinades

Colla de Diables de Montgat
A les 7.30h h al barri Mallorquines

Esmorzar
amb ous ferrats

a càrrec de l’AV Les Mallorquines.
A les 9.30 h a la Pl. Mallorquines

Partides d’Scrabble
a càrrec d’Òmnium Cultural
A les 11h a la Pl. Mallorquines

a càrrec de l’AV Les Mallorquines.
Sortida a les 9h des
de la Pl. Mallorquines

Trobada
de puntaires

Fira de Sant Jordi

Trobada
de castellers

De 11 a 21 h

Tallers infantils
De 11 a 14h i a les 18h
a la Pl. Mallorquines
a càrrec de l’ACiSM

Recreació històrica
de l’antiga
bateria militar
a càrrec del G.E.M.A.
Hi haurà pica-pica.
A les 11h al Parc de les Bateries

Campanya de
donació de sang

a càrrec del banc de sang i teixits
De 17 a 21 h a la
Av. Mediterrània, tocant
a la Pl. Mallorquines

Botifarrada popular

a càrrec de l’AV Les Mallorquines.
Preu 3,50€ venda al moment
A les 20h a la Pl. Mallorquines

Correfoc

A les 21.30 h sortida des de
la riera sant Jordi

Concert
de Festa Major

amb ‘Orquestra Mitjanit’
A les 23.30 h al Poliesportiu

a les 11 h a la riera Sant Jordi

A les 11.30 h a la Pl. Mallorquines

Arrossada popular
Tiquet 11€ venda anticipada
drogueria Ara i Estanc Arimany
A les 14 h al poliesportiu

Processó de
bèsties i tabals

A les 18.30h sortida del Centre
Cívic fins a la plaça Mallorquines

Plantada de
bèsties i tabalada
a càrrec de les colles
convidades del bestiari
A les 19h a la Pl. Mallorquines

Cercavila
de bèsties de foc

pel barri Mallorquines i
exhibició de les bèsties de foc
a càrrec de la Colla de diables
de Montga
A les 20h a la Pl. Mallorquines

Castell de focs

A les 21h a la Pl. Mallorquines

Mostra de Dansa

dels
alumnes
d’ EESA/CPD
de
L’organització
es reserva
el dret d’ajornar
l’Institut
o canviar elsdel
actesteatre.
de FestaEntrada
Major per3 €
A
18.30
h lamajor.
sala Pau Casals
unales
causa
de força
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El pols del
municipi
en imatges

1

1. Calçotada de l’AVV Mallorquines.
2. Botifarrada al Parc del Tramvia a càrrec de l’AV
de Can Ciurana.
3. Foto de família del llibre de fotografia “Montgatines”.
4. III Milla urbana a Montgat.
5. Sortida de la III BH Montgat al Camí Ral.
6. III BH Montgat al seu pas pel Camí Ral.

2

10

3

5

4

6
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ACORDS DEL PLE
lll S’aprova l’acta núm. 1/2015, corresponent a la sessió de data 29 de gener.
lll S’aprova per unanimitat de tots els
grups municipals l’adhesió al “Pla de Polítiques de Dones del Maresme 2011-2015”.
Urbanisme

Substitució de les lluminàries dels espais
públics per tecnologia LED
El nou enllumenat, adaptat a la normativa vigent, reduirà fins a un
80% el consum energètic
Durant el primer trimestre del 2015, s’ha
anat substituint la totalitat de lluminàries
del municipi per lluminàries de tecnologia
LED. Amb aquesta acció, s’aconseguirà,
d’una banda, tenir la llum necessària allà
on es necessita i quan es necessita, segons
estableix la normativa vigent i per tal de
contribuir a la reducció de la contaminació
lumínica; i, de l’altra, es reduirà el consum
d’energia elèctrica de l’enllumenat públic
gairebé fins a un 80%, amb la qual cosa es
donarà compliment al Pacte d’alcaldes.
Això últim s’aconsegueix gràcies al fet que
la tecnologia LED consumeix molta menys
energia que la tecnologia convencional amb
igualtat de nivells lumínics. També s’adequen els nivells lumínics del municipi a allò
que estableix el Pla Director de l’Enllumenat
Públic del 2013, que va classificar els carrers

CULTURA

del municipi segons el que estableix el reglament d’eficiència energètica de l’enllumenat. A més, aquest reglament estableix que
s’ha de disposar d’un sistema de reducció
del nivell lluminós durant les hores en què
pràcticament no hi ha gent al carrer, sempre
mantenint les uniformitats. Per això, aquesta
reducció s’activarà a partir de les 12 de la nit.
Durant la substitució, s’ha detectat que en
alguns punts de la via pública queden zones
amb nivells lumínics inferiors als que estableix la normativa. Davant d’això, s’estan
prenent les mesures oportunes per tal que
aquestes zones quedin il·luminades amb els
nivells correctes.
Un altre aspecte destacable de l’acció és
el fet que es passarà de llum groga a llum
blanca, cosa que millorarà la reproducció
cromàtica.

CULTURA

lll S’aprova per unanimitat de tots els
grups municipals el contingut del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament
de Montgat i Serveis Assistencials Sant
Cebrià, SL, per a la prestació de serveis
residencials a la Residencia de Tiana.
lll S’aprova per unanimitat de tots els
grups municipals la modificació del conveni relatiu a l’Acord pel desenvolupament Econòmic i Servei d’Assessorament
a empreses i emprenedors, formalitzat
entre l’Ajuntament de Premià de Dalt,
Argentona i Montgat.
lll S’aprova per unanimitat de tots
els grups municipals els Topònims de les
Platges de Montgat.
lll S’aprova per unanimitat de tots els
grups municipals el Topònim del Passatge
de Can Tano.
lll S’assabenta de la Resolució de l’Alcaldia de data 13 de febrer de 2015, relativa
a l’organització del servei del Departament de Recursos Humans per causes
objectives.
lll S’aprova per majoria de tots els
grups municipals l’adjudicació del servei
públic de Mercat Municipal que inclou
la construcció i posterior explotació del
servei.

PLATGES DE MONTGAT

L’antiga bateria
militar de Montgat
reviu

La memòria històrica
de Montgat, recollida
en tres DVDs

Aprovats els topònims
de les platges
de Montgat

El dissabte 25 d’abril, en el marc dels actes
de la Festa Major de Sant Jordi i amb la restauració recent dels canons de l’antiga bateria
militar de Montgat, tindrà lloc una recreació
històrica de la zona en els anys de la postguerra. Aquest acte es durà a terme amb grups
especialitzats vestits d’època que explicaran
la història d’aquest indret militar que molts
ciutadans i ciutadanes de Montgat encara no
coneixen. La recreació s’acompanyarà amb
expositors i estris de l’època. L’acte finalitzarà amb un petit aperitiu al mateix lloc dels fets.

El projecte de recuperació de la memòria
històrica de Montgat, en format DVD, trasllada l’espectador a principis i mitjans del segle
XX a través de vivències, anècdotes, gravacions i imatges inèdites del municipi que de
ben segur no deixaran indiferent a ningú. En
total, hi ha disponibles tres DVD: “Montgat,
l’empremta de la guerra”, “Montgat, l’evolució d’un poble” i “Montgat, festes i tradicions” ,disponibles a 5 € (1 DVD), 9 € (2 DVD); o
12 € (tots tres) al centre cívic Les Mallorquines, de dilluns a divendres, de 9 a 21 h.

En el Ple del febrer es va aprovar la
denominació de les platges de Montgat.
L’acord és fruit del treball de la Comissió de
Topònims. Es va aprovar la denominació
genèrica “Platges de Montgat” per a tot el
litoral del municipi i la distinció de cada una
de les platges amb els subnoms següents,
de sud a nord: “Platja Ca la Taps”, “Platja de
les Roques”, “Platja de les Barques”, “Platja
de Can Tano”, “Platja de Monsolís” i “Platja
dels “Toldos”. Les noves denominacions es
comunicaran a les entitats supramunicipals.
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Coneguem els nostres regidors

“Als polítics ja no s’arriba
amb instàncies, s’hi arriba
amb smartphones”
FRANCESC X. GARCIA ARROCHA
Alcalde. Regidor d’Urbanisme, Via Pública
i Recursos Humans
Monitor de lleure des del 1986 i cofundador d’un esplai el 1987, ha portat
centenars de nens i nenes de colònies
d’estiu. Ha tocat la guitarra i la flauta,
i com a bon “kumba social”, que diu
ell, ha fet mim vestit de pallasso a la
Rambla del Poblenou, en festivals
solidaris. És un enamorat de la mecànica i ha reconstruït peça a peça el seu
Jeep a partir d’una deixalla subhastada
per l’exèrcit. Ningú el guanya a perseguir somnis. Li agrada dir que “tot és
possible”.
És originari del Poblenou, un poble dins
la “Gran Barcelona”; és aquesta manera
de viure el seu ideal? Vaig néixer el 1968, al
principi del “baby boom”. Al barri, els nens
baixàvem sols al carrer i jugàvem en colles
tot el dia. Per a mi va ser normal fer-me
monitor amb poc més de 17 anys i portar de
colònies nens del barri, que no eren gaire
més joves que jo. És aquesta mena de “família estesa” la que veig com ideal.
Nascut al mateix temps que el Maig
del 68... Això marca, oi? En l’època que va
començar amb allò de “sota les llambordes
hi ha la platja”, molts somnis eren possibles
i entre la gent que portàvem els esplais era
més normal donar que rebre. Les escoles del
meu barri no tenien activitats extraescolars
i uns quants monitors voluntaris les vam
muntar. Jo donava classes de solfeig i de
flauta. Crec que cal conservar aquest esperit
de fer i d’ajudar.
Però la vida el devia fer aterrar a la “crua
realitat”, m’equivoco? De fet, la mili va
representar una aventura més: amb 19
anys em vaig trobar reparant tot terrenys
militars i fent guàrdies al Tejero, imagina’t!!
De tornada, vaig entrar a treballar a BMW.

12

Era el tècnic més jove que tenien. Més
tard, vaig investigar accidents de treball,
m’avorria molt i dedicava el meu temps
lliure a col·laborar amb entitats socials,...
I va acabar peritant cotxes... Una multinacional asseguradora necessitava pèrits i va
crear un postgrau per formar-ne. M’hi vaig
presentar. Érem els primers i l’exigència era
molt gran. He continuat formant-me fent
postgraus tècnics i de gestió de la qualitat.
S’aprèn molt treballant en una multinacional.
I com un pèrit d’assegurances acaba
fent d’alcalde? Doncs tornant al “tot és
possible”... Vaig fundar l’associació de veïns
del Pla de Montgat, llavors un barri amb
moltes mancances, vaig conèixer en Joan
Figueras i l’Alfred Matamala i vam sintonitzar
des d’un primer moment. La política municipal és més un tema de persones que no pas
de partits. Tot i que la meva dona m’havia fet
jurar que no em posaria en més embolics,
vaig oferir-los ajuda muntant activitats per a
nens. El 2011 Convergència volia renovar-se
amb perfils com el meu; per primera vegada
podria canviar les coses des de dins!! Vaig
pensar: “sempre estàs a temps de dir que
no”... però finalment no ho vaig dir.
I la seva dona el va matar! Amb l’Eva ens
coneixem des de molt joves. Les hem passat
de tots colors junts i a més de parella som
“col·legues”. No pots ser alcalde sense l’ajuda, el sacrifici i la complicitat de la família.
Els reservo tot el temps que puc, però quan
ets polític ets el dipositari de la confiança de
molta gent i això vol dir dedicació permanent.
I per acabar-ho de complicar, tenim Internet
i les xarxes socials, oi? Jo no ho veig com
una complicació, tot al contrari. La tecnologia
ens ajuda a comunicar-nos. Als polítics ja

PERFIL
FRANCESC X. GARCIA ARROCHA
Nascut al barri del Poblenou, de pare
d’Albacete i mare de Canàries, des de
molt jove venia als estius a Montgat,
que veia com un lloc ideal per viure.
Seguint el somni, ell i la seva dona
Eva van comprar un pis sobre plànol,
quan el barri del Pla de Montgat era
només grues i excavadores. L’Alba,
la filla gran, hi va venir amb vuit
mesos. El satisfà molt que la partida
de naixement del seu fill Hèctor ja
digui “Lloc de naixement: Montgat”.
no s’arriba amb instàncies, s’hi arriba amb
smartphones. Qualsevol veí que en tingui un,
em té a mi a la punta dels dits.
Tot el que m’explica sembla perfecte.
No hi ha res que li hagi sortit malament?
Molts cops, massa potser, he anteposat actuar
a explicar. Vull dir, fer en lloc de discutir què
s’ha de fer. Això en el món de l’empresa, on
compten els resultats, és més normal. Jo he
volgut portar aquests criteris a l’Ajuntament
i potser he pitjat massa l’accelerador. De tota
manera, uns i altres hem anat aprenent i estic
molt satisfet del que hem pogut fer entre tots.
Si no sortís elegit alcalde per a la propera
legislatura, quin consell li donaria al seu
successor? Que cuidi Montgat amb la passió
amb què ho he fet jo i que prioritzi els interessos del nostre poble als seus propis. Si ho fem
bé, en pocs anys Montgat serà un poble de
referència. Tots, cada u en la seva posició, hem
de treballar perquè ho sigui.
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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

@xavi_ff

@cristianjr

@taniamargalef

@maralblar

@kermit206

@skrbistue

@maralblar

@drews32

Montse
@Montseabam
Els pescadors a Montgat segueixen deixant els perillosos hams
tot l’any i brutícia sense recollir...
cansats! #Montgat
Biblioteca Montgat
@bmontgattb
Ara mateix, visites escolars dels
nens i nenes de P3 de l’Escola
Salvador Espriu de #Montgat
Contes per créixer! :)
Tot Badalona
@Totbadalona
L’atur baixa a Badalona i Montgat
però puja a Tiana. #Tiana
#Montgat #Badalona
Biblioteca Montgat
@bmontgattb
En Sergi Girona presentant
el seu nou llibre #Montgat
CODI QR
A la secció de QR,
us volem mostrar els vídeos
o enllaços més destacats
del mes a la vila

Núria de José
@nuriadejose
Començar el dia anant en tren
#Montgat-Mataró, finestreta
costat mar, mentre surt el sol és
un regal. Quin espectacle!
Tot Badalona
@Totbadalona
Nou cicle de cinema a Montgat.
#Montgat
Policia Montgat
@PoliciaMontgat
Bon dia #Montgat
Molt gratificant avui la trobada
de @PoliciaMontgat amb
els més menuts.
#EscolaBressolElsMontgatets.
Tot Badalona
@Totbadalona
Els robatoris amb violència a
domicilis cauen un 33% a les
comarques de la Regió
metropolitana nord #Badalona
#Montgat #Tiana

LA CARTA DEL LECTOR

Problemes d’accessibilitat des de la Riera
d’en Font fins al Passeig Marítim per
cotxets o persones amb mobilitat reduïda
Mar Argudo Lloret
Barri antic i Sant Joan

|1| Tinc bessones i amb el cotxet doble només es pot accedir al
passeig Marítim creuant tot el barri de Sant Joan fins al pas soterrat
que hi ha just davant de la Torre de Guaita. En el seu moment, des de
l’Ajuntament ens vau respondre que calia esperar la finalització de
les obres de la primera fase del passeig Marítim. Estic segura que la
gestió municipal és complexa i que no és possible acontentar totes
les peticions. Per això us proposo aquest suggeriment que penso que
és econòmic i fàcil de fer: seria instal·lar passarel·les de fusta o endurir
el terra de sorra (com als trams de les guinguetes) des de la Riera d’en
Font fins a la rampa de ciment que hi ha just davant de l’estació de
Montgat Nord. És una solució ràpida i econòmica, que podria resoldre
el problema d’accessibilitat que tenim moltes famílies, i molt semblant a les passeres de fusta que es van col·locar a la platja mentre es
feien les obres del passeig Marítim, que van ser tan útils per facilitar la
mobilitat dels vianants.

Presentació del CD

‘Montgat encanta,
Montgat em canta’

Podeu enviar les cartes al lector a comunicaciomontgat@montgat.cat on hi consti
el nom i cognoms i el barri de residència.
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GRUPS MUNICIPALS A DEBAT
Més projectes, més eficiència, més transparència
1 La legislatura ha estat intensa en treball. CiU ha posat en marxa nombrosos projectes. Alguns ja són realitat i d’altres ho seran en els propers
mesos: l’execució de la primera fase del passeig Marítim, la construcció del tanatori i l’ampliació del cementiri, l’adjudicació del mercat, la
remodelació i l’ampliació dels vestidors del camp de futbol, les obres
d’ampliació de l’escola Sant Joan, les obres de millora i accessibilitat a
l’edifici de l’Ajuntament, i la remodelació i construcció d’un aparcament
soterrat a la plaça de la Vila. Hem creat l’OAC i hem posat en marxa el gestor

d’incidències a la via pública. S’ha dotat de zones d’aparcament regulat a
tot el poble i s’han facilitat aparcaments exprés a les zones comercials. A
la via pública s’han fet nombroses intervencions, tant als carrers com a les
places públiques, i s’està canviant tot l’enllumenat públic per millorar-ne
l’eficiència energètica. I, sobretot, ens hem ocupat de les persones: més
ajuts per a les famílies, plans d’ocupació i recursos i eines per a una millor
inserció laboral. I tot amb eficàcia i transparència!

Ús partidista de la revista i de les xarxes socials municipals
1 La manipulació dels mitjans de comunicació pels governants no és una
pràctica democràtica i Montgat pateix aquest problema des de fa quatre anys.
No és el primer cop ni hem estat els únics que ens hem queixat de la situació.
Fa més d’un any vam demanar l’acceptació d’uns principis de transparència
i bones pràctiques en l’àmbit de la comunicació local, però a pocs mesos de
les eleccions, l’equip de govern no ha mostrat cap pressa a canviar la situació
i l’equip d’assessors que ens hauria de portar cap a aquesta transparència no
ha pogut començar a treballar. Existeix un indicador creat per professionals

del periodisme anomenat “Mapa Infoparticipa” que avalua la informació
proporcionada pels Ajuntaments. Montgat és a la cua d’aquest indicador, en
la posició 86 d’un total de 98 municipis. Deixant de banda que ni tan sols ha
estat impresa a Montgat, la revista que vostè llegeix confon els lectors barrejant
intencionadament informació del municipi amb informació de l’equip de govern, i el senyor Alcalde se n’aprofita especialment , mostrant una mitjana de
cinc fotos seves cada mes com no ho havia fet anteriorment cap altre alcalde i
com si fos l’únic Regidor que assisteix a actes públics.

ERC dóna suport a l’educació i a les iniciatives culturals
1 Del 13 al 16 d’abril, hi haurà les II Jornades d’Educació Montgat-Tiana, una
cita per a la comunitat educativa que té com a objectiu posar en comú els temes que preocupen les famílies, els docents i els agents socials. En les jornades
podreu conèixer de primera mà els projectes educatius singulars de les escoles
de Montgat i Tiana, i l’experiència de professionals de reconegut prestigi.
L’abril té, a més, un protagonisme propi: la Festa Major de Sant Jordi, una festa
emblemàtica per als catalans i els montgatins! Tothom sap que Sant Jordi
és possible gràcies a la col·laboració i el treball de l’AV de les Mallorquines i

d’altres entitats i voluntaris que hi destinen temps. Un reconeixement especial
a tots ells i als músics que han participat en l’edició del disc “Montgat em canta”
que podreu escoltar en directe el dia 24 d’abril a la Sala Pau Casals. Montgat té
en les persones i en les entitats el seu valor més preuat i des d’ERC continuarem
treballant per donar suport a l’educació i a totes les iniciatives culturals que
estimulin la creació, per tal de tenir un municipi més cohesionat.

El “govern dels millors” no podria haver estat pitjor
1 Aquest mandat - no pas legislatura, perquè l’Ajuntament no fa lleis - acaba
amb Malamar, un dels projectes estrella del govern municipal, amb greus
problemes. Fem història: el juliol de 2012 des d’ICV-EUiA vam presentar una
moció http://iniciativa.cat/montgat/documents/5104 per demanar el màxim
consens per a qualsevol projecte a les plataformes marítimes. L’Alcalde ens va
demanar ajornar la moció per estudiar-la bé i dos mesos després va portar al
Ple la concessió de Malamar sense debat ni consens previ. Ara, Montgat pateix
les conseqüències d’un unilateralisme i abús de bona voluntat, que han estat

constants durant tot el mandat. I tot amb la pretesa excusa de la gestió, que
també ha estat dolenta, com ho mostren els mals acords amb Tiana sobre l’ús de
la piscina coberta; els avantatges fiscals a una escola d’elit; els nefastos resultats
econòmics i de gestió de platges; l’excessiva utilització de serveis externs a
l’Ajuntament, que mostra la desconfiança del govern en el personal municipal;
l’injustificat retard d’un any a canvi de res en la fibra òptica; el desconeixement
de les necessitats educatives,... Montgat mereix un govern que pensi en les
persones i que dialogui i consensuï. Ara tots i totes podem canviar-ho.

El PRE en Montgat priorizamos el fondo más que la forma
1 Puede hacerse gestión municipal con hábiles maniobras de maquillaje e
imagen, la arquitectura, el paisajismo y la jardinería, actividades necesarias
para el municipio, pero no fundamentales ni prioritarias.
El núcleo del municipio son las personas, con sus necesidades de servicios
de todo tipo (médicos, de educación, sociales, administrativos,…) y debería
ser tarea prioritaria de nuestro equipo de gobierno prever y velar para que
estos estuvieran cubiertos. No hay que limitarse a conceder permisos de
construcción de nuevas viviendas, sino prever y planificar la ampliación de los
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servicios municipales necesarios para este incremento de población. No hay
que limitarse a mantener una empresa pública como Platges de Montgat, con
unos constantes resultados negativos en su gestión, sino tomar las riendas de
su replanteamiento y saneamiento.
También hay que señalar que el actual equipo de gobierno ha incrementado
las ayudas sociales a las familias y entidades presionado por el PRE, que aceptó
aprobar los presupuestos municipales a condición del incremento de las
partidas municipales en bienestar social.
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comerç del mes
Núvol Kinton Sushi
Sushi artesà fet al moment

|1| El Núvol Kinton Sushi és fruit de
l’experiència d’en Marc i la Martina en
l’elaboració de menjar japonès i serveis de
restauració. Un projecte d’emprenedoria
que té com a objectiu oferir Sushi artesà fet
al moment i menjar sa per emportar a casa.
Màxima qualitat en la tonyina, el salmó i el
Hamachi que porten directament del Japó.
Hi trobareu tot tipus de productes japonesos, com ara sake, whisky, cervesa i
alimentació, pastes, salses i algues. També
s’hi realitzaran tallers de Sushi per a grups
d’un màxim de 6 persones durant els mesos
d’abril i maig. Es reparteixen comandes a
domicili a partir de 25 euros.

Horari de dimarts a diumenge, de 19 a 23 h
Dissabtes i diumenges, de 13 a 15.30 h
Pl. Antoni Gaudí, 4
Telèfon 93 706 21 99
www.nuvolkintonsushi.cat
Facebook Núvol Kinton Sushi
Instagram Núvol Kinton Sushi

ENTITAT

Club Gin Dan Tae, una entitat esportiva
de llarga trajectòria a Montgat
Nens, nenes i joves del municipi aprenen aquesta disciplina
Ubicat a les galeries comercials
Francesc Moragas, el Club Gin Dan Tae, la
història del qual es remunta als anys 80,
acull cada setmana uns 100 esportistes,
entre infants i joves de fins a 25 anys que
practiquen el taekwondo.
Amb l’entrenador Francesc Pannon al
capdavant, deixeble de Paco de la Rosa,
el club fomenta una formació humanista
dels esportistes en l’adquisició de valors
per al desenvolupament com a persones,
com ara el treball en equip, la solidaritat i
el valor de l’amistat. En el vessant esportiu
es treballen tres eixos: defensa personal, competició tècnica i competició de
combat. Aquesta última és una disciplina

olímpica amb molt talent i nivell a Catalunya; és per això que es treballa en xarxa
amb altres gimnasos, una col·laboració
que porta a assolir molt bons resultats en
forma de medalla en els Campionats de
Catalunya i de l’Estat.
Els professors tenen la titulació legal
reconeguda per la Generalitat i la Unió
de Federacions Esportives Catalanes que
guien els alumnes amb un potent treball
de formació humana i esportiva. Fruit
d’aquests esforços, el club va aconseguir
22 medalles (2 ors, 6 plates i 14 bronzes)
en el Campionat de Combat Infantil de
Catalunya, que va tenir lloc els dies 14 i 15
de març a Barcelona.

SUBVENCIONS

Promoció econòmica i Consum

Subvencions per
a entitats educatives

Recomanacions als establiments sobre
el nou reglament alimentari pel consumidor

De l’1 al 15 d’abril, romandrà oberta la
convocatòria perquè les entitats educatives
del municipi puguin sol·licitar ajut econòmic
per al desenvolupament de les activitats que
programen. Les AMPA dels centres educatius i l’aula d’extensió universitària Timó de
Montgat poden acollir-se a aquesta convocatòria de subvencions de caràcter anual. Les
instàncies i la documentació annexa s’han de
presentar a l’OAC, al vestíbul de la Biblioteca, de dilluns a divendres, de 9 a 14 h. Més
informació a www.montgat.cat.

Aquest mes d’abril, l’Ajuntament engega
una nova campanya d’assessorament i
informació adreçada als establiments de
restauració i comerç alimentari de Montgat.
L’objectiu d’aquesta acció és aclarir als
propietaris d’aquest tipus d’establiments la
manera de facilitar la informació alimentària als consumidors per tal d’ajustar-se al
nou reglament de la Unió Europea número
1169/2011, aprovat el 13 de desembre de
2014. En aquest sentit i per tal de facilitar al
màxim l’adaptació dels canvis, es propor-

cionarà una guia breu sobre els procediments d’atenció al consumidor respecte a
la normativa d’al·lèrgies. L’acció es reforçarà
amb un curs sobre “Al·lèrgies i intoleràncies
alimentàries” dirigit de manera exclusiva
als responsables dels establiments, que es
durà a terme al centre cívic Les Mallorquines
el 13 i 15 d’abril, de 8 a 10 h. Les persones interessades a participar-hi es poden
inscriure trucant al 934690737 o per correu
electrònic a gimenezca@montgat.cat o
gilfrs@montgat.cat.
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entrevista

ANNA RIBOT

PUBILLA DE LA SARDANA 2012

“El que més
m’agradaria
és ballar en
un musical”
FOTO: ©XAVIER KIRCHNER

E

ASPAMOTI - Associació de Pares i Mares Montgat-Tiana,
fundada amb la participació de la mare de l’Anna

l 21 de març és el Dia de la Poesia i
ha estat, també, el Dia Mundial de la
Síndrome de Down. Es va escollir la data 21/3
perquè són precisament el cromosoma 21 i
el número 3 els que estan lligats a aquesta
síndrome. Els cromosomes són les estructures
on es guarda l’ADN, el “programa genètic” que
fa que siguem com som: blancs, negres, rossos,
morens, amb ulls negres, amb ulls clars,...
En els éssers humans, l’ADN es reparteix en 23
parells de cromosomes. El parell de cromosomes 21 és el més petit de tots; només conté un
1% de la informació genètica, però per raons
que es desconeixen, en aproximadament una
de cada 1000 persones, en lloc de 2, el “parell”
és de 3 cromosomes. Aquesta irregularitat dóna
lloc al que es coneix com la Síndrome de Down,
que pren el nom del metge anglès John L. Down,
que la va descriure.
El tercer membre del “parell” pot ser un cromosoma sencer o només una part i pot quedar-se
allà o sumar-se als cromosomes d’altres parells.
Per aquesta raó, les persones amb la Síndrome
de Down poden tenir característiques molt
diferents.

Una pregunta molt típica en les entrevistes
és “estudies o treballes?” Què fas tu, Anna?
Jo treballo des de ja fa cinc anys. Sóc recepcionista a la consultoria PwC (Pricewaterhouse Coopers).
I quina és la teva feina com a recepcionista?
Acompanyo els clients. Les oficines de PwC
a Barcelona ocupen diverses plantes i jo
acompanyo els clients perquè no s’equivoquin i vagin a la planta on han d’anar. També
m’encarrego de recollir les fotocòpies a la
fotocopiadora i portar-les a qui les ha demanades. Aquesta feina no la faig gaire però és
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de les que més m’agrada. I un cop al mes ajudo a preparar “mailings”, que són cartes que
s’envien als clients. També m’agrada fer això.
Les oficines de PwC són a la Diagonal de
Barcelona, a prop de l’Avinguda de Sarrià.
Com hi vas fins allà?
Amb tren i autobús. Cada dia agafo el tren fins
a Plaça Catalunya i després l’autobús, que em
deixa molt a prop de l’oficina. Generalment hi
vaig sola, perquè no conec a ningú que faci el
mateix recorregut en aquella hora.
Treballes a PwC tot el dia? Només als
matins. Al migdia torno a agafar el bus
i el tren per anar a casa a dinar. .
I a les tardes descanses? Descanso una
mica després de dinar, però faig unes
altres coses que també m’agraden.
Com per exemple ...?
Depèn del dia ... Els dilluns faig teatre i fins fa
poc participava en les parelles lingüístiques
del “Voluntariat per la Llengua”. Ajudava a
aprendre català a un noi de Senegal i a una
noia de Veneçuela; però només era per a 10
setmanes i ja s’ha acabat. Els dimarts vaig a
un curs de Drets Humans, en què discutim en
grup sobre els drets de les persones i cada
u explica el que pensa sobre el tema que
tractem. Uns parlen i els altres escolten.
I tu ets dels que parlen o dels que escolten?
(Somriu amb picardia) Jo parlo!
Ens havíem quedat en els dimarts ...
Els dimecres vaig a l’Agrupació Sardanista. Ja
fa cinc anys que hi vaig i he après a ballar i a
estimar la sardana. M’agrada saber fer passos

ANNA RIBOT ”La mirada inventa el
món, la llum. Aquí comença el naufragi de l’ombra o la secreta deriva
dels ocells.” L’Anna ha llegit aquesta
poesia a l’auditori del centre Arts Santa
Mònica el passat 21/3, com a part de
les celebracions del Dia Mundial de
la Poesia. El poema “Illa Escrita” de
Jaume Pont no és gens fàcil de llegir.
Jo no sabria com fer-ho, però l’Anna
se n’ha sortit molt bé. Hi ha posat per
aprendre’l tot l’esforç i tota la tenacitat
que esmerça en les coses que li agraden, i en són moltes.

curts i llargs quan toca. És fàcil equivocar-se,
però jo hi poso tota la meva voluntat per ferho bé. L’Alfred Matamala, el cap de l’Agrupació, m’ha felicitat moltes vegades. El 2012
vaig ser Pubilla de la Sardana. Vaig representar l’Agrupació en molts actes i estic molt
contenta que confiessin en mi per fer-ho.
Una altra cosa que em fa contenta és que
gràcies a mi ha après a ballar la sardana la
meva mare, que és de Jaén (somriu). Ella també s’hi fixa molt i balla molt bé!
Els dimecres, sardanes, i els dijous?
Els dijous faig un curs de Gestió Domèstica,
perquè potser algun dia em voldré independitzar, i divendres vaig al Cine Fòrum.
Mirem pel·lícules i les comentem en grup.
Quanta activitat! Com ho trobes tot això?
Moltes de les activitats les faig amb la Fundació Síndrome de Down, on tinc molts amics.
Els caps de setmana organitzen una cosa que
es diu “grups d’oci” i anem a jugar a bitlles, al
karaoke, a la piscina a fer aiguagim,... moltes
coses... Hi anem grups de nois i noies.
Si no et molesta que t’ho pregunti, hi
ha algú que sigui “especial” per a tu?
Sí... Entre els companys hi ha algunes parelles. A mi hi ha un noi que m’agrada. El vaig
conèixer i vaig deixar el “noviet” que tenia
abans, però just estem començant.
Has dit abans que aneu al karaoke. T’agrada
la música? Molt. De petita feia ballet, però ho
vaig deixar per fer gimnàstica rítmica i aeròbic. M’agraden Edurne, Pink, David Bustamante, i molt els musicals. No fa gaire vaig anar a
veure “Sister Act”. El que més m’agradaria és
ballar en un musical!

