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Consells sobre compra i venda
de vehicles de segona mà
La marca, la matrícula, el quilometratge, la
documentació i l'historial són aspectes rellevants
per comprar un vehicle de segona mà.

TELÈFONS D’INTERÈS

EQUIPAMENTS I
SERVEIS MUNICIPALS
Ajuntament

93 469 49 00 g www.montgat.cat
93 469 07 07 , policiamontgat@montgat.cat

Policia Local
Benestar Social

Els establiments de venda de vehicles de segona mà han de
lliurar un contracte formalitzat i per escrit al comprador amb els
continguts següents:
1 La marca, el model i la matrícula. La factura ha de ser detallada
amb totes les dades del vehicle i del venedor. S'hi ha de reflectir
el preu total. Els preus són lliures però s'ha de tenir en compte el
model i l'antiguitat del vehicle.
1 Els anys d'antiguitat que té.
1 Els quilòmetres que té.
1 La documentació vigent de l'última ITV.
1 La garantia, que ha de ser com a mínim, d'un any.

Poliesportiu

És important, a l'hora de comprar un vehicle de segona mà, tenir
en compte els aspectes següents:
1 Verificar que hagi passat la ITV.
1 Revisar que no tingui cops i que no hagi tingut cap accident.
1 Segons els experts, el millor moment per comprar és quan el
vehicle té una antiguitat d'entre dos i cinc anys des de la primera
matriculació, perquè encara conserva les prestacions mecàniques òptimes.
1 Si la transacció es fa entre particulars, es recomana de revisar
el vehicle per un mecànic de confiança, ja que el venedor només
té l'obligació de respondre dels vicis ocults. I, en aquest cas,
s'hauria de sol·licitar l'historial del vehicle al servei de trànsit per
assegurar que el venedor no amaga res.

Platges de Montgat

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

Centre Cívic les Mallorquines
Cultura
Biblioteca

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

Espai Jove

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

Casal de Gent Gran

93 469 35 87 , casaljmaragall@gmail.com

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

93 469 28 64 , jutjatmontgat@montgat.cat

Deixalleria Tiana-Montgat

93 395 35 88 , mambientmontgat@montgat.cat

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

93 469 07 15

Escola Marina

93 469 42 66

Institut Thalassa

93 469 31 85

Escola d’Adults Timó

93 469 01 72 , timo@diba.cat

Oficina d’Informació
al Consumidor (OMIC)

93 469 07 37 , consummontgat@montgat.cat

Recollida de mobles

93 112 00 26
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FARMÀCIES DE GUÀRDIA
DILLUNS

Com estalviar energia
per reduir les emissions de
gasos amb efecte hivernacle
El canvi climàtic és un problema ambiental que s'ha d'afrontar en
petita i gran escala. Són necessàries diverses actuacions en l'àmbit
polític i individual. Per poder reduir les emissions de gasos amb
efecte hivernacle es recomana seguir les pautes següents:
A Casa:
1 Aprofitar la calor del sol i la ventilació natural. Revisar els aïllaments de la casa, regular l’aire condicionat a 25ºC i la calefacció a
20ºC, aproximadament.
1Utilitzar bombetes de baix consum i electrodomèstics necessaris
d’etiqueta energètica de classe A preferentment.
El transport:
1 El transport col·lectiu és més eficient que l’automòbil. En distàncies curtes és més recomanable la bicicleta o anar a peu.
1En cas d’utilitzar el cotxe, es pot reduir el consum conduint suaument i apagant el motor en aturades superiors als 2 minuts.
1Apagar els equips elèctrics quan no s'utilitzen.
1Controlar el consum energètic i la despesa energètica associada
a les nostres pràctiques.
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El Timó del Gat, un projecte
educatiu fet realitat a Montgat
CONTRAPORTADA
ENTREVISTA

Francesc Pannon
Director i entrenador de gimdantae
“És una cosa que no em canso de
veure, quan una persona ve sense
saber-ne gens i s'enamora”.

A Montgat, fem pinya!
Tenim la sort de viure a Montgat! Molts dies se’m reforça aquest
sentiment i per la Festa Major de Sant Jordi el vaig sentir amb més força
que mai, veient com la fortalesa de les entitats del poble i les persones es
mostrava en tota la seva intensitat durant la festa.
Gràcies a tothom per la vostra implicació.
Fent pinya s’aconsegueixen més coses i millors!
Fent pinya és com anem avançant en la gestió supramunicipal de nous
projectes que es visualitzaran a mig termini a Montgat.
La complicitat d’entitats supramuninipals com ara l’Àrea Metropolitana
de Barcelona, la Diputació de Barcelona o la Generalitat de Catalunya
és indispensable per aconseguir inversions i l’execució de projectes
urbanístics que permetin reforçar encara més el sentiment de pertinença
al poble.
En aquest sentit, tant des de l’Alcaldia com des de les Regidories s’està
treballant per generar recursos econòmics que permetin posar en
marxa projectes que millorin la qualitat dels barris i els espais públics
del poble. Parlem de projectes, com ara la segona fase de l’ampliació del
Passeig Marítim, la millora de la xarxa de clavegueram en diversos punts
del municipi, la reurbanització d'alguns carrers del barri de les Costes,
diferents actuacions d’arranjament de la riera i del Parc de la Riera d’en
Font, i estudis de millora de la mobilitat a tot el municipi.
La gestió no s’atura en les administracions més properes i estem trucant
a la porta per aconseguir fons europeus com ara el FEDER, que permetin
invertir i anar desenvolupant aquests projectes al més aviat possible.
Montgat té l’essència d’un poble i un gran potencial que entre tots
treballem per millorar encara més els espais i sentir-nos més orgullosos
de viure-hi.

Rosa Funtané i Vilà

Alcaldessa

La ciutadania exposa LA RESPOSTA

a

Marcos Lara Arteaga
Montgat

¿El pueblo más tranquilo del mundo? Vivo en
Montgat desde hace ocho años y siempre he
presumido de vivir en el mejor y más tranquilo
pueblo del mundo pero desde hace poco
han puesto un parking de la empresa Tusgsal
en el lateral de la autopista y por la noche
me duermo escuchando autobuses y me
despierto igual. Aquí en verano no se podrá
dormir con las ventanas abiertas. Tendrían
que bajar por la calle de Les Guixeres donde
no vive nadie. ¿Alguna solución?.

Rosa Funtané i Vilà
Alcaldessa

|1| Efectivament, el recorregut dels autobusos de l’empresa de transport metropolità
TUSGSAL s’ha modificat per un canvi d’ubicació de la zona d’estacionament dels
vehicles. Aquest fet comporta que els autobusos quan van a cotxera circulin per la
carretera de Tiana BV5008. Des de l’Ajuntament, ja s’havia detectat la modificació de
l’itinerari dels autobusos i s’han mantingut els primers contactes amb TUSGSAL per
evitar les molèsties, que puguin ocasionar el trànsit dels vehicles en horari nocturn a
aquesta via urbana de Montgat. Cas que detecti excés de contaminació acústica a la zona,
la Policia Local realitzarà els controls de sonometria pertinents.

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

S'inicien els treballs
per a l'elaboració del
Pla Local d'Educació
PROMOCIÓ ECONÒMICA

Comencen els cursos per a persones
emprenedores a Montgat
A partir d'aquest mes de maig, s'inicien
els cursos per a emprenedors/es en
diferents àmbits. El 24 i el 26, de 9.15
a 12.15 h es podrà fer un curs sobre
Certificat Digital, Signatura Electrònica
i Obligacions fiscals. Aquesta formació
es repetirà a l'octubre, els dies 11 i 13,
i al novembre, els dies 22 i 24. Pel juny,
els dies 14 i 15, de 9.15 a 13.15 h, hi ha
programat un curs per a la millora de
gestió de despeses. El 25 d'octubre, de

9.15 a 14.15 h, les persones
emprenedores podran aprendre la manera
de posar preu al producte o servei que
ofereixen. I per acabar l'any, al mes de
desembre, el 13, de 9.30 a 11.30 h es durà
a terme un curs per fer un pla d'empresa, i
un pla financer. Tots els cursos s'impartiran
a les instal·lacions del Centre Cívic Les
Mallorquines. Caldrà inscripció prèvia
al telèfon 934690737 o bé a montgat.
empren@gmail.com.

La Regidoria d’Educació de l’Ajuntament
de Montgat ha iniciat les primeres trobades
tècniques amb responsables de la Gerència
d’Educació de la Diputació de Barcelona per iniciar els treballs per a l’elaboració del Pla Local
d'Educació (PLE), que inclou tres fases: anàlisi,
mapa de recursos i planificació de les accions a
seguir. El pla serà fruit del treball en xarxa entre
els diferents tècnics que treballen en temes
educatius i comptarà amb la participació de
la comunitat educativa formada pels equips
directius dels centres, les associacions de mares i pares (AMPA) del municipi i personatges
rellevants del món educatiu. Un cop finalitzat
aquest treball, el PLE definirà les polítiques
educatives a desenvolupar en els propers
anys a Montgat. La Diputació dóna suport a
l'elaboració i al desenvolupament dels PLE com
a instruments per a la definició i millora de les
polítiques educatives dels municipis.
FINANCES

Finalitza el termini
per al pagament d'IBI
i la taxa de guals
???????????

PROMOCIÓ ECONÒMICA

L'Ajuntament realitzarà un curs de pastisseria
Les pràctiques es faran a Itàlia
La Regidoria de Promoció Econòmica de
l'Ajuntament de Montgat realitzarà un curs de
40 hores de pastisseria que s'impartirà al Gremi
d'Hostaleria del Barcelonès Nord i Maresme. La
Comissió Europea, dins el projecte Erasmus +
finança l'estada a Itàlia, a l'Escola APRO FORMAZIONE, per posar en pràctica els coneixements
que s'adquireixin en el curs. És un pla formatiu
per a la millora de l'ocupabilitat. L'estada
a Itàlia serà de 15 dies durant el setembre.
Erasmus+ és un projecte de mobilitat inter-
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nacional per a la formació de professionals i
dels estudiants de la formació professional en
sentit ample (inicial, ocupacional, continuada).
L'estada serà al poble d'Alba, molt prestigiós
pel que fa a la gastronomia, i , concretament en
el sector de la pastisseria. Poden apuntar-se al
curs de Pastisseria, persones de 16 a 64 anys.
Les inscripcions al curs de l’Erasmus + es podran fer fins al 30 de maig a Promoció Econòmica, trucant al telèfon 934690737 o a l'adreça
electrònica gimenezca@montgat.cat

El proper dos de juny finalitzarà el
termini per al pagament dels rebuts dels
padrons del 2016 de l'Impost sobre Béns
Immobles urbans (IBI) i de la taxa de guals i
reserves d'estacionament.
Els contribuents que no tinguin domiciliat
el rebut de l'IBI amb càrrec a un compte
bancari hauran de realitzar el pagament
amb el document que se'ls haurà enviat
al seu domicili a l'Organisme de Gestió
Tributària. Les quotes dels rebuts
domiciliats es recaptaran en tres fraccions:
el 2 de maig, l'1 de juliol i el 2 de novembre.
S’aplicarà una bonificació del 50% sobre
la tarifa establerta en l’article 6.3 per a
les reserves d’espais concedides per a
l’aparcament exclusiu a favor de persones
amb discapacitat limitadora de la mobilitat.
La taxa de guals i reserves d'estacionament
es recapta anualment i en pagament únic.
El termini finalitzarà el 2 del proper mes de
juny.

TEMA DEL MES

Un any de feina invisible a l'Ajuntament
S'han detectat mancances pel que fa al clavagueram, és un dels projectes del nou govern
Al juny farà un any que es va produir el canvi
de govern. Es va iniciar la legislatura 20152019 amb projectes en marxa, amb nous
projectes i amb una situació comptable
complexa. Pel que fa a la situació comptable,
a finals del juliol de 2015 es comencen a
rebre reclamacions de proveïdors que no han
cobrat i llavors és quan es descobreix que hi
ha factures sense registrar ni tramitar. A partir
d'aquest moment, s'elabora un pla de xoc per
localitzar les factures, registrar-les i verificar
si s'han fet amb contracte o no (en molts casos
l'activitat contractual s'havia fet directament,
sense el procés de contractació pertinent, de
tal manera que hi havia factures directes tot
i que certs serveis eren continuats). Un cop
verificades, es tramita l'expedient de despesa
i es procedeix al pagament. A més a més,
l'interventor havia de fiscalitzar el procés i
comprovar que hi havia diners en la partida
que pertocava (en molts casos no n'hi havia).
El pla de xoc es porta a terme mantenint el dia
a dia de l'Ajuntament i amb un programari de
comptabilitat desfasat que es renova el gener
de 2016 i que no suposa cap despesa ja que
va anar càrrec de la Diputació de Barcelona.

El total de factures
localitzades és d'uns
1.800.000 €, moltes de les
quals de petits proveïdors

de comptes, es pot trobar la informació en
el Portal de Transparència, a l’àrea de gestió
econòmica del web www.montgat.cat.
El nou Ajuntament, durant aquest primer any
de legislatura, ha treballat per continuar i
acabar el que ja estava en marxa. Hi ha hagut
diferents incidències tècniques en les grans
obres que ja estaven en procés d'execució i
que van portar aturades. L'equip de govern
va considerar que eren prioritàries per la
implicació social, les negociacions de les
obres de l'Escola Sant Joan, on ja hi havia un
risc per a l'escolarització per al setembre del
2015, i la de la Plaça de la Vila, per l'impacte
en el comerç de la zona. Les obres de l'escola
es van iniciar a la tardor del 2014, però en
realitat no van arribar a començar.
L'empresa licitadora es va fer enrere i va
presentar la renúncia formal a fer l'obra
al novembre pagant una indemnització
de 53.000 € a l'Ajuntament. Es va fer una
segona licitació afegint els diners de la
indemnització per ampliar el pressupost
que, en un principi, no era suficient per dur a
terme aquella obra. Finalment, les obres van
començar el gener de 2015 i es preveu que
acabin a l'inici del proper curs. L'obra de la
Plaça de la Vila es va iniciar a l'abril de 2015.
L'aturada es va produir a l'agost fins a finals
d'octubre. El motiu va ser que el sistema
constructiu (sistema de pantalles) per fer
els murs del pàrquing soterrat no anava bé
amb el tipus de terreny que es va trobar en
començar a foradar, ja que van aparèixer el

que s'anomenen “bolos” (grans rocs). S'havia
de redissenyar el projecte inicial i l'empresa
constructora demanava més diners. Després
de les negociacions, es va acordar que
l'Ajuntament no hauria d'afegir-ne més. Des
de la reactivació de l'obra es treballa amb el
termini de mesos previst per la licitació inicial.
Durant aquest primer any, s'ha treballat en
l'activació de nous projectes. Un és la creació
d'un primer tram de Passeig Marítim a peu de
platja i l'ampliació del vial paral·lel a la via del
tren que ara coneixem com a Passeig Marítim
fins a l'altura de la subhasta del peix. Per a
aquest projecte, s'ha aconseguit finançament
i es troba en una fase de sol·licitud de
permisos, tant amb Costes (depenent
del Ministeri) com amb Adif. Un altre dels
projectes molt necessaris per al poble segons
l'equip de govern, és el clavegueram. S'han
detectat espais que necessiten intervencions
importants a causa de l'estat que mostren,
i es treballa en la cerca de finançament. En
aquest sentit, també es treballa per reactivar
el pla d'adequació, millora i accessibilitat
al barri de les Costes. A través de l'Àrea
Metropolitana de Barcelona es treballa per
a la creació d'un projecte de parc a la Riera
d'en Font, amb la conformitat de l'Agència
Catalana d'Aigües, per tal de generar un
parc naturalitzat que ocupi, com a mínim,
el tram que va de la B-20 a la platja. També
es treballa en la cerca de finançament per
generar un projecte integral per al Parc
de les Bateries.

D'altra banda, també van arribar advertiments
de falta de tramesa d'informació obligatòria,
tant de la Sindicatura de Comptes com del
Ministeri d'Hisenda. En la legislatura actual
s'ha fet tota la feina comptable corresponent
al 2014 per tal d'aprovar la liquidació, que
ja ha estat enviada. Ara es treballa en la
liquidació del pressupost de 2015, que
es portarà en el Ple d’estiu. Amb això, les
liquidacions pendents -2013 (feta però no
enviada), 2014 i 2015- estaran al dia i es
podran iniciar els tràmits per aprovar tots els
comptes generals pendents, corresponents
als mateixos anys. Pel que fa a la Sindicatura
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JOVENTUT

Curs de premonitors a
l’Espai Jove de Montgat

JOVENTUT

Es presenta el nou fanzine de temàtica
Manga de Montgat i Cabrils
A la Komorebi, la llum del Sol que veiem
entre les fulles dels arbres. Aquest és el
nou fanzine de temàtica oriental que han
elaborat els joves de Montgat i Cabrils que
participen en tallers de còmic i manga.
El 23 d'abril es va presentar a la Biblioteca de
Cabrils. La presentació a Montgat es preveu
el proper dissabte 18 de juny, coincidint amb
la festa de cloenda dels tallers de l'Espai
Jove. L'edició s'ha fet entre els ajuntaments
de Montgat i Cabrils. El taller de Manga l'imparteix la mateixa professora, Olga Artigas,
als dos municipis.
Són 13 joves montgatins d'edats compreses

entre els 12 i 17 anys que han participat
en l'elaboració del projecte. S'han imprès
4.000 exemplars, 2.000 per a cada poble. La
revista és gratuïta i es podrà adquirir el dia
de la presentació, el 18 de juny, i es podrà
consultar als equipaments municipals.
Manga és la paraula japonesa per designar
historietes en general. És una eina de diàleg
mitjançant el dibuix i les tècniques. Segons
fonts municipals, aquest és el primer número
però tot indica que se n'editaran de nous
en els propers cursos. Aquest treball és fruit
del taller del curs 2015-2016 i s'espera que
tingui continuïtat.

El primer cap de setmana de maig
comença un curs per a la formació de
premonitors a Montgat.
És un curs adreçat a joves més grans de
16 anys que els agradi el món del lleure i
vulguin o necessitin tenir una visió global
i una reflexió integradora sobre el treball
de l'ajudant de monitor.
Es facilitarà als joves eines i recursos
formatius per conèixer de primera mà
l'educació en el lleure amb infants i
joves. S'adreça a persones que vulguin
o participin en una entitat d'esplai i
necessitin orientació professional.
És el segon any que es realitza el curs.
La passada edició va ser fruit d'una
iniciativa de l'Espai Jove i en aquesta
ocasió ha estat una jove que cursa quart
d'ESO, que ha proposat de fer el taller ja
que ella i divuit joves més volen fer-lo.
La formació és gratuïta i tindrà lloc cada
dissabte de maig i el primer de juny (dies 7,
14, 21 i 28 de maig i 4 de juny).
Caldrà inscripció prèvia a l'Espai Jove de
Montgat de manera presencial, per internet:
pij.montgat@montgat.cat
o per telèfon, trucant al 934691685.
És un curs presencial que es realitzarà en el
mateix equipament municipal, l'Espai Jove.

SOSTENIBILITAT

JOVENTUT

El Clean Up Day a Can Casanovas és una jornada per a la conservació d'un espai natural

Cuina sense pares
arriba a Montgat

El 8 de maig s’organitza el Clean Up
Day, un dia europeu de neteja dels espais
naturals, i per això s’ha previst una jornada de
neteja als horts de Can Casanovas. L’objectiu
és conscienciar la ciutadania per tal que
conservin els espais naturals. És una acció
comuna a tot Europa per donar a conèixer la
quantitat de residus que llencem de forma
incontrolada a la natura i promoure'n la
recollida. Cada any s'aboquen milers de
residus a la natura en general. Les causes
principals són els patrons insostenibles de la
nostra societat pel que fa a la producció i el
consum, i, a més, la falta de conscienciació de
la població. Aquesta actuació en l'àmbit europeu intenta conscienciar els habitants del
planeta de la importància de la gestió dels

La Regidoria de Joventut ha programat un
taller de cuina per a joves, que tindrà lloc a
al Casal de Gent Gran el proper dia 24, de 17
a 19 h. Cal inscriure's prèviament abans del
dia 20 a l’Espai Jove de Montgat. Cuina sense
pares és un web de la Diputació de Barcelona
que pretén fomentar una alimentació saludable entre els joves i facilitar-los recursos per
cuinar. En el web hi ha un recull de receptes
pensades per cobrir les seves necessitats.
També hi ha recomanacions per seguir una
alimentació saludable i la possibilitat de
participar a través de les xarxes socials en el
foment d'hàbits alimentaris saludables. La Diputació facilita als ajuntaments la realització
d'aquests tallers de cuina com el que es durà
a terme a Montgat aquest mes de maig.
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residus. Els horts de Can Casanovas són un
espai públic per al cultiu. A més, tothom pot
anar a passejar pels camins sense entrar en
els horts treballats. Aquest espai forma part
de les zones verdes municipals i és un espai
a mantenir en condicions. L'acció de neteja
comptarà amb la col·laboració de l’Associació
d’Hortolans de Can Casanovas, que hi participaran. L’Agència de Residus de Catalunya
hi aportarà material bàsic, que es destinarà a
afavorir la participació dels col·laboradors. Es
tracta d'un esdeveniment obert a la població
en què es pot ajudar a mantenir els camins
i els espais comuns. El Clean Up Day és una
jornada participativa, però també lúdica
per conèixer i conservar el nostre entorn. Es
clourà amb un pica-pica per als participants.

EDUCACIÓ

S'obren les preinscripcions a l'escola Bressol
“Els Montgatets”
El termini per presentar
les sol·licituds és del 2
al 13 de maig
Aquest mes de maig, l'escola bressol
municipal “Els Montgatets” inicia el període
de preinscripcions per al proper curs
2016-2017, d'alumnes de 4 mesos a 3 anys.
L'oferta de places és de 8 per als alumnes
de P0, 5 per als alumnes de P1 i 27 per als
alumnes de P2. L'escola té una aula per als
nadons de P0, d'una capacitat de 8 alumnes.
Disposa d'una altra classe per a 13 alumnes
de P1, i per als alumnes de P2, els grans,
l'escola té dues aules amb una capacitat de
20 infants a cadascuna. En total, hi ha una
capacitat per a 61 alumnes autoritzats.
L'horari de preinscripcions és de 9.30 a 12h
i de 16 a 17h. El termini per a la presentació
de les sol·licituds és del 2 al 13 de maig.

CULTURA I FESTES

Torna el circ a Montgat
El Curtcirckit arriba a Montgat a partir del 2
de juny. La novetat d'enguany és l’inici del
festival amb la instal·lació d'una carpa a la Plaça
d'Alcanar, on “Los Galindos”, actuaran amb
l'espectacle “Maiurta”. Una altra novetat és la
col·laboració de l'Associació de Comerciants
amb una gimcana pels aparadors dels comerços. Del 2 al 28 de maig s'hi podrà participar
buscant objectes relacionats amb el circ als
aparadors i guanyar vals de compra per un
valor total de 100€, samarretes del CurtcircKit i
entrades per a la Re-Gala.Participeu-hi emplenant les butlletes que trobareu als comerços

de l’ACISM. Com en cada edició, petits i grans
podran gaudir dels tallers de circ al Parc de la
Riera d'en Font. A la Plaça del Segadors, tindran
lloc petits espectacles a l'aire lliure: un de
trapezi doble, un d'acrobàcia i portés, i un de
clown. Marta Torrents presentarà la Re-gala de
circ 2016, que comptarà amb diversos artistes
convidats. Les entrades valdran 3 €. Els infants
i associats de l'Associació de Professionals de
Circ de Catalunya pagaran 2 €. Es tancarà el
festival al Parc de les Bateries, amb la pista oberta
dels alumnes de l'Escola Rogelio Rivel i la cloenda
musical amb la Masnou Orleans Jazz Band.

El sorteig de les
places tindrà lloc el
dia 26 a la Biblioteca
Tirant lo Blanc
Es publicaran les llistes amb la puntuació
provisional el dia 23 del mateix mes.
Es podran presentar reclamacions els dies
24, 25 i 26, i el sorteig tindrà lloc el mateix
26 de maig, a les 13h a la Sala Pau Casals de
la Biblioteca. Les llistes d'admesos es faran
públiques el 3 de juny. Des del 6 al 10 de
juny, es podrà procedir a les matriculacions.
Les famílies interessades a rebre informació
sobre l'escola es podran adreçar a la
Regidoria d’educació de l’Ajuntament, el
telèfon és el 934694900, o a la Direcció de
l' escola bressol Municipal "Els Montgatets",
pel telèfon 934694453. L'escola té cuina
pròpia i el segell de cuina catalana. El passat
mes de desembre, la Generalitat va renovar
el distintiu d'Escola Verda a “Els Montgatets”
per a les bones pràctiques del centre en la
gestió de residus. L'escola forma part de la
Xarxa d'Escoles Verdes de Catalunya des de
l'any 2012.

PROMOCIÓ DE LA VILA

“Sorra”, el primer de quatre videoclips
sobre Montgat
A l'abril es va estrenar el videoclip de
“Sorra”, dirigit per Andrea Valeday, amb guió
de Manu Factoria. L’Eli Vivas i el Manu Garcia,
són els autors de la cançó inclosa al CD
“Montgat encanta, Montgat em Canta”. “Sorra” mostra la història d’amor de dos infants
en el marc del barri de Sant Joan. Aquest és el
primer de quatre videoclips que es faran en
els propers dos anys amb cançons del mateix

CD. Seran quatre vídeos promocionals que
mostraran diferents espais de Montgat,
lligats a una història humana amb protagonistes de diferents edats. La difusió es farà a
través de les xarxes (www.montgatcanta.com).
“Montgat encanta, Montgat em canta”, editat
el 2015 per l’Ajuntament de Montgat, amb la
coordinació de Manu Garcia, es pot adquirir
al Centre Cívic per 5 €.
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AGENDA D’ACTIVITATS /// MAIG

1

DUMENGE

Jugateca ambiental
“Crea, transforma i
regala”
Espai de joc i tallers.
Recomanada per a famílies amb
infants a partir de 8 anys.
De 11.30h a 13h. Al parc del Tramvia
(al costat dels jocs infantils)
Organitza: AMB, Aj. de Montgat, Aj. de Tiana

2

DILLUNS

Hora del conte
“El viatge de James”, a càrrec de
Teatre Aula. (Sessió especial Any
Roald Dahl)
A les 18h a la Sala Pau Casals

Preinscripció a
Els Montgatets
Del 2 a l 13 de maig preinscripció curs
escolar 2016-2017 a l'Escola bressol
Municipal. Tel: 934694453
de 9.30h a 12 h i de 16h a 17h
C/ Antonia Macià, s/n

4

DIMECRES

Mercat setmanal
Mercat de roba i queviures
i tots els dimecres del mes, de 10h
a 14h a la Pl. de les Mallorquines

7

DISSABTE

11
DIMECRES

Curs de premonitors

Entre llibres

Tots els dissabtes de maig i 4 de
juny. Per a joves a partir de 16 anys.
Inscripció prèvia a:
pij.montgat@montgat.cat
De 17h a 21h a l'Espai Jove. Gratuït.

“Dublinesos”, de James Joyce
A les 19h a la Sala Josep i Pere Santilari

8

DIUMENGE

Clean up day
Dia europeu de neteja a espais
naturals. Hi haurà pica-pica
pels participants.
A les 10h als horts de Can Casanovas

English pitinglis day
Jornada gratuïta per a famílies
que vulguin passar una estoneta
in English. Jocs, manualitats,
cuina freda, music, stories... tot
in English!!!. Aforament limitat.
Més informació i inscripcions
fins el 5 de maig al mail:
marina@englishpitinglis.com
o al telèfon 677 827 256
D'11h a 13h a la Sala Pau Casals

Jugateca ambiental
"Encerta el residu!"
Espai de joc i tallers.
Recomanada per a famílies amb
infants a partir de 8 anys.
D'11.30h a 13h. Al parc del Tramvia
(al costat dels jocs infantils)
Organitza: AMB, Aj. de Montgat, Aj. de Tiana

12
DIJOUS

Club du Livre
“Concerto à la mémoire d’un ange”,
d’Eric-Emmanuel Schmitt
A les 19h a la Sala Josep i Pere Santilari

Conferència “Una
nova visió de la
sexualitat de les
persones grans”
A càrrec de Daniel Borrell i Giró,
Llicenciat en Psicologia per la UB
A les 18.30h a la Sala Pau Casals
Organitza: Aula extensió universitària TIMO

13
DIVENDRES

Book Club

“Three men in a boat”,
by Jerome K. Jerome
A les 19h a la Sala Josep i Pere Santilari

15
DUMENGE

Jugateca ambiental
"Renova l’energia"
Espai de joc i tallers.
Recomanada per a famílies amb
infants a partir de 8 anys.
D'11.30h a 13h. Al parc del Tramvia
(al costat dels jocs infantils)
Organitza: AMB, Aj. de Montgat, Aj. de Tiana

21

DISSABTE

Teatre Jove

“Himmelweg (Camí del cel)”
a càrrec de Mimesis Teatre.
Es prega puntualitat
A les 22h a la sala Pau Casals.
Preu: 3€

22

DIUMENGE

Partit amistós
Partit amistós dones-homes /
dones casades-dones solteres /
homes casats-homes solters.
Inscripcions: Botiga de la Loli
A les 10h a la pista poliesportiva
del Parc de les Bateries
Organitza: AV Can Ciurana

Jugateca ambiental
"Els ocells del Parc"
Espai de joc i tallers.
Recomanada per a famílies amb
infants a partir de 8 anys.
D'11.30h a 13h. Al parc del Tramvia
(al costat dels jocs infantils)
Organitza: AMB, Aj. de Montgat, Aj. de Tiana
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24

DIMARTS

Taller de cuina
sense pares
Inscripcions prèvies a l’Espai Jove
pij.montgat@montgat.cat o al
telèfon 934691685
De 17h a 19h al Casal de Gent Gran
Joan Maragall
Col·labora: Diputació de Barcelona

26
DIJOUS

Conferència
“Van Gogh, entre
l’angoixa existencial
i l’eufòria creativa”
A càrrec de Jordi González Llàcer,
Llicenciat en Filosofia i Lletres
A les 18.30h
A la Sala Albéniz de Tiana
Organitza: Aula extensió universitària TIMO

28
DISSABTE

Sortida de matí
Visita a la Farmàcia Antiga dels
Laboratoris CUSÍ. Inscripcions:
aulauniversitariatimo@gmail.com
o al telèfon 686 174 006
Organitza: Aula extensió universitària TIMO

29
DIUMENGE

Jugateca ambiental
"Aigua neta!"
Espai de joc i tallers.
Recomanada per a famílies amb
infants a partir de 8 anys.
D'11.30h a 13h. Al parc del Tramvia
(al costat dels jocs infantils)
Organitza: AMB, Aj. de Montgat, Aj. de Tiana

Teatre Jove
“Pareja abierta” de Dario Fo,
a càrrec de la CiA Calabaza Teatro
A les 18h a la Sala Pau Casals
Entrada: 3€

PROGRAMACIÓ
CURTCIRCKIT
2016

JUNY

2/3

DIJOUS i DIVENDRES

Actuació “Maiurta”
Presentació del Festival als
centres educatius amb l’actuació
de la Cia. Los Galindos
A la carpa de la Plaça
d’ Alcanar (Biblioteca)

PROGRAMACIÓ CURTCIRCKIT 2016

3

DIVENDRES

Actuació “Maiurta”
De la Cia. Los Galindos.
Actuació per al públic.
A les 19.30h a la carpa de la Plaça
d’ Alcanar (Biblioteca)

4

DISSABTE

Tallers de circ
Per a petits i grans (Trapezi,
malabars, funambulisme,
equilibris...)
D'11h a 13h al Parc de la Riera
d’en Font

Re-gala
de circ 2016
Hi haurà servei de bar amb
entrepans i begudes.
També es podran adquirir entrades anticipades de la re-gala
a les actuacions del divendres i
dissabte per la tarda.
Marta Torrents presentarà la
Gala. Artistes convidats:
>Amer i Àfrica mà a mà.
>Infoncundibles amb diàbolos.
>Carl Stets amb manipulació i
corda fluixa.
>Hugo Bergman amb roda cyr.
>Acrobarouf amb màstil i
bàscula.
>Maëltebibi amb acrobàcia.
A les 22h al Poliesportiu Municipal.
Preu entrades: General 3 €/ nens
/es 2 € i associats APCC 2 €

5

Espectacle
d’acrobàcia i portés

DIUMENGE

A càrrec de "Estropicio"
A les 19h a la Pl. Segadors

amb Corda tensa
A les 18.15h al Parc de
les Bateries

Espectacle de
trapezi doble
Amb “La fem fatal”
A les 19.20h. Pl. dels Segadors

Espectacle
de clown
A càrrec de "Las Polis"
A les 19.40h a la Pl. Segadors

Marta Camuffi

Organitza: Regidoria de Cultura i Cronopis
Col·labora: Diputació de Barcelona

Pista oberta
Dels alumnes de l’Escola de Circ
Rogelio Rivel
A les 18.30h al Parc de
les Bateries

Cloenda musical
Amb la Masnou Orleans
Jazz Band
A les 19.45h al Parc de
les Bateries
Organitza: Regidoria de Cultura i Cronopis
Col·labora: Diputació de Barcelona
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ACORDS
DEL PLE
lll ES REBUTJA AMB ELS VOTS A
FAVOR DE C’S, ELS VOTS EN CONTRA
D’ERC, PSC-PM, ICV, PRE I MES, I
L’ABSTENCIÓ DE CIU LA MOCIÓ DEL
GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS,
PER A SOL·LICITAR LA CREACIÓ
D’UNA BRIGADA DE MANTENIMENT EXPRÉS.
lll S’APROVA AMB ELS VOTS
A FAVOR DELS GRUPS D’ERC, CIU,
PSC-PM, ICV, PRE, MES I ELS VOTS
EN CONTRA DEL GRUP DE C’S LA
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE
CONVERGÈNCIA I UNIÓ DE REBUIG A
LA SUSPENSIÓ DE LA CONSELLERIA
D’AFERS EXTERIORS.
lll S’APROVA PER UNANIMITAT
DE TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS LA
MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS
D’ICV, PSC-CP, ERC I PRE-AR, EN
DEFENSA D'UN NOU JUTJAT EN MATÈRIA DE FAMÍLIA I INCAPACITATS
A BADALONA.
lll S’APROVA AMB ELS VOTS A
FAVOR DELS GRUPS MUNICIPALS
D’ERC, ICV, PRE I MES, EL VOT A
FAVOR D’UN REGIDOR DEL PSC,
ELS VOTS EN CONTRA DEL GRUP
MUNICIPAL DE C’S, UN REGIDOR
DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC I
L’ABSTENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CIU, LA MOCIÓ DELS GRUPS
MUNICIPALS D’ERC, ICV, PRE I
MES AMB EL SUPORT DE L’ANC
MONTGAT, MONTGAT DECIDEIX I
ÒMNIUM CULTURAL PER DECLARAR
“NON GRATA” LA MONARQUIA A
MONTGAT.
lll S’APROVA PER UNANIMITAT
DE TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS
LA MOCIÓ CONJUNTA DE TOTS ELS
GRUPS MUNICIPALS, DE REBUIG A
L’ACORD ENTRE LA UNIÓ EUROPEA
I TURQUIA PER FER FRONT A LA
CRISIS DELS REFUGIATS.

GRUPS MUNICIPALS
A DEBAT

Perdem l'Escola Perdiendo
d'Idiomes de la el tiempo
Universitat de
Barcelona
1 El febrer de 2015, l'anterior
alcalde va arribar a un preacord
amb la Universitat de Barcelona,
mitjançant el qual s'establia
a Montgat l'Escola d'Idiomes
Moderns (EIM). Aquesta escola
imparteix formació oficial de 15
idiomes per a nens i adults. Els
ciutadans de Montgat haurien
adquirit la condició de "comunitat
UB" i haurien gaudit d'importants
descomptes en les matrícules.
La ubicació de l'EIM estava
prevista al local que el futur mercat
municipal cedirà a l'Ajuntament.
Acabava la legislatura i la proposta
de conveni va quedar a la secretaria
municipal. Un any després,
la tossuderia i la poca visió de
futur de l'actual equip de govern
han deixat en via morta aquest
importantíssim projecte.
El nostre regidor, Francesc Garcia,
es va oferir i va acompanyar el
gener de 2016, un membre de
l'equip de govern a entrevistarse amb el gerent de la UB, i va
comprovar que la proposta
continuava en peu.
Per què perdem un projecte pel
qual apostaria qualsevol municipi?
Estem disposats a ajudar, però exigim
dimissions i un canvi de rumb.

1 En el Pleno de Marzo se aprobó
una moción para declarar “non
grata” a la Monarquía Española
con los votos a favor de ERC, ICV,
PRE, MES y un regidor del PSC, la
abstención de CiU y nuestro voto
en contra. Tanto CiU como C’s
argumentamos que no veíamos
correcto nombrar “non grato”
a nadie. Esta moción estaba
acompañada de unos argumentos
en los que se basaban para justificar
esa declaración. Cuando nuestro
Concejal empezó a rectificar
diversos errores que estaban en
dicha explicación, fue abucheado
por varias personas (respeto a la
libertad de expresión).
La definición de “non grata” solo
se usa actualmente en ámbitos
de diplomacia entre países. Fuera
de este ámbito no tiene ninguna
consecuencia jurídica, por lo que no
tiene ningún tipo de repercusión.
Así que en vista de la inutilidad de
haber presentado y aprobado esta
moción, solicitamos al equipo de
gobierno de nuestro Ayuntamiento
que no pierda el tiempo en mociones
sin repercusión y se dedique a
trabajar para mejorar la calidad
de vida de los montgatinos, ya que
siguen habiendo muchas cosas que
arreglar en nuestro pueblo.

MES Montgat,
sumem per la
bona governabilitat
1Ja fa un any del naixement de
MES Montgat i de la participació
activa com a grup polític en el
Consistori. Des de MES Montgat
treballem per sumar en la bona
governabilitat del poble des d'una
posició participativa, crítica i
constructiva. El nostre tarannà és
de compromís. En el programa
destacàvem un eslògan que volem
remarcar: MÉS MONTGAT, MÉS
FUTUR, MÉS PAÍS. Per això, manifestem la nostra disconformitat
amb la intervenció del portaveu
del grup municipal de C's en el Ple
de març, en què posava en dubte la
professionalitat dels treballadors
municipals. Podem entendre que
es puguin qüestionar algunes
feines realitzades, però des de
l'oposició considerem que a qui
s'ha de controlar, fiscalitzar i demanar responsabilitats és als regidors/
es de l'equip de govern, com a les
empreses, als seus directius. És a
ells i elles a qui s'ha de preguntar
pel bon fi de la gestió municipal. Demanem, a més, que els
treballadors de les diferents àrees
de l'Ajuntament comptin amb els
recursos i les eines necessàries per
fer la seva feina amb els estàndards
de qualitat que demana i mereix el
nostre poble.

PLE DE L’AJUNTAMENT

L'àrea d'atenció a les persones rep una subvenció de la Diputació de Barcelona
El Ple del mes de març es va informar de la Resolució de l’Alcaldia
amb data 17 de març de 2016, relativa a aprovar l’acceptació de la
subvenció atorgada per l’àrea d’atenció a les persones de la Diputació
de Barcelona, per un import de 33.875,01€. El passat mes de febrer, la
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar la concessió
del recurs econòmic consistent en fons de prestació de “Finançament
de l’àmbit de Benestar Social”, en el marc del Catàleg de Concertació
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de l’any 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. Aquest pla
consisteix que tots els ajuntaments de menys de 300.000 habitants,
a més dels consells comarcals i les agrupacions de municipis que
componen l'àrea bàsica de serveis socials de la demarcació de
Barcelona, tinguin garantida una dotació econòmica per al finançament
de la prestació dels serveis socials bàsics (competència obligatòria) i per
al desenvolupament de programes socials.

GRUPS MUNICIPALS
A DEBAT

La desobediència: un deure
moral.

Socialisme:
Progrés,
Consens i
Diàleg

Montgat, vila
compromesa
amb les persones refugiades

1 El període 2008-2013 va ser
especialment negre per a les llars
catalanes: 98.040 procediments
d’execucions hipotecàries i
pujades del 60% i del 66% de la
llum i de l’aigua. Aquesta pressió
es manté a dia d’avui i contrasta
amb els beneficis obtinguts per
entitats financeres i empreses
energètiques.
Dissortadament, moltes famílies
tenen dificultats per fer front a les
factures dels subministraments
bàsics, situació especialment greu
durant els mesos d’hivern. Davant
d’aquesta situació, el Govern de
Catalunya ha aprovat diverses
lleis i mesures per afrontar la
problemàtica i protegir les famílies
en situació de risc d’exclusió davant
dels talls de subministraments per
les companyies energètiques.
El Tribunal Constitucional, aliè a la
realitat social i supeditat al Govern
del Partit Popular, ha suspès la
reforma del Codi de Consum i posa
en risc les 895 famílies que s’hi
havien acollit.
Davant d’aquesta situació,
continuarem treballant des de
Montgat en el programa contra la
pobresa energètica i en la construcció
d’un nou país que garanteixi els drets
de totes les persones.

1 S’han acabat les majories
absolutes. El vot cada cop està més
fragmentat, i formar govern passa,
sense cap dubte, per la capacitat de
diàleg, consens i progrés entre els
grups polítics i els seus dirigents,
sempre defensant els ideals, la
voluntat dels votants i el deure
inequívoc de vetllar i protegir tots
els ciutadans. Al maig fa un any de
les últimes eleccions municipals
en què 7 grups polítics vam obtenir
representació a Montgat. Tot i la
dificultat, quatre d’aquests grups
vam ser capaços de formar govern
prioritzant els nostres punts comuns
i la responsabilitat de treballar
per a tothom, per davant de les
nostres diferències, amb il·lusió,
transparència i compromís. El PSC
se sent orgullós de formar part
d’aquest consens i de poder treballar
per a tots els montgatins. Però no
sempre és possible! De vegades, la
fragmentació del vot i els interessos
partidistes superen la responsabilitat
i la possibilitat de progressar. Això
sembla que passa a Espanya, on certs
partits bloquegen la formació d’un
govern progressista, blindant així el
PP i les seves polítiques de dretes:
desigualtat social, deteriorament
de l’educació i la sanitat, reforma
laboral, etc.

1 En el Ple Municipal del 31
de març, va ser aprovada per
unanimitat una moció de rebuig a
l’acord entre la Unió Europea (UE)
i Turquia pel que fa a les persones
refugiades de la guerra de Síria.
Un acord que, a més de vulnerar la legalitat internacional en
matèria d’asil i acollida a persones
refugiades, mostra la insuportable
deshumanització d’una UE que
ha trepitjat tots els seus principis
fundacionals i ha esdevingut un
espai de mercadeig dels drets i de la
dignitat de les persones. I especialment greu és l’actitud d’Espanya,
que ha acollit 18 refugiats d’entre
els milers a què es va comprometre.
A més, impedeix qualsevol iniciativa solidària que altres administracions intenten de fer. A Montgat
ens comprometem a donar suport
de manera coordinada a entitats
catalanes que treballin en l’acollida
i el servei a les persones sol·licitants
d’asil, i a fer-ne pedagogia. Això no
va d’ “ells” i de “nosaltres”, sinó de
persones que intenten escapar de
la desesperació i de la mort. Perquè
¿Com esperaríem de ser tractats cadascú de nosaltres si ens veiéssim
en situació de fugir d’una guerra
(ja va passar el 1939) o de qualsevol
altre tipus de catàstrofe?

En la oposición
no todo vale

1Nuestro regidor estuvo toda la
legislatura pasada en la oposición
y fue todo lo enérgico que cada
momento o situación requería,
como así le han reconocido
diferentes regidores de aquel
equipo de gobierno. Pero... nadie
puede decir que no cumpliera con
las normas, acatara el ROM y fuera
muy respetuoso con el equipo de
gobierno. Ahora todo ha cambiado
y parece ser que una parte de la
oposición no tiene tan claro cuál
es su papel haciendo ataques
directos, rayando en muchas
ocasiones la impertinencia e
incluso llegando a la falta de
respeto . Se acusa siempre sin una
base que lo justifique, llamando
mentirosos a otros regidores e
incluso al Secretario Municipal.
Otra forma de hacer política
de baja estopa es acusar a los
trabajadores con adjetivos que
no voy a nombrar y eso no se
puede tolerar y en todo caso si los
trabajos no sacan la faena como
debieran, se tiene y se debe pedir
responsabilidades al regidor y
nunca cargar contra aquellos que
cumplen con sus obligaciones
porque entienden que éste es su
trabajo y éste es su pueblo.

PLE DE L’AJUNTAMENT

S'aprova la creació de la Mesa de Contractació permanent
El Ple de març va aprovar per unanimitat de tots els grups municipals
la creació de la Mesa de Contractació Permanent de l’Ajuntament de
Montgat. Es va acordar: Crear la Mesa de Contractació de l'Ajuntament
de Montgat, que és l'òrgan que està facultat per subscriure contractes en
l'àmbit de la seva competència, que actuarà amb caràcter permanent en
els procediments d'adjudicació obert, restringit i negociat amb publicitat,
amb les funcions establertes en cada cas en la legislació de contractes

del sector públic. Designació de la composició: la presidenta, que serà
l'alcaldessa; els vocals, que seran la Regidora de Recursos Econòmics i
Serveis Interns; un representant de cada grup municipal, el secretari de la
Corporació Municipal, l'interventor i un tècnic de suport jurídic, que serà
el secretari de la Mesa, que es constituirà quan la convoqui la presidenta.
En les reunions hi podrà haver funcionaris o assessors especialitzats que
no tindran vot. Es faran les convocatòries mitjançant correu electrònic.
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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

@anacarce718

@bertuki28

@coliflorvoladora

@drews32

@pelonchito1

@rafarubiales

@sandrita_vf

@skrbistue

LA CARTA DEL LECTOR

Mejoremos las instalaciones
del paseo marítimo
ARTURO TRISTÁN-POLO CAJIAO
Montgat

Hola,
Quería hacer una propuesta sobre las instalaciones que hay en el
paseo marítimo para hacer ejercicio (al lado del chiringuito Ca la
Paquita). Hace unos años os escribí una carta acerca de lo mismo
pero no ha habido ningún cambio al respecto.
Cada vez hay más gente aficionada al deporte al aire libre que
acude a esta zona a hacer ejercicio, y a menudo comentamos
que el estado del recinto es mejorable (hay pilotes rotos o barras
que están flojas). A menudo, paso por instalaciones similares de
otras playas del Maresme y lo curioso es que la de Montgat es de
las zonas más transitadas y la que está en peores condiciones
(además de ser de las más sencillas).
En cuanto pueda me acercaré al ayuntamiento, pero mientras,
quería ir dejando constancia del asunto.

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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ccoo
@ccoocatalunya
@ccoo_fsc_cat
CCOO treballa amb els ajuntaments de @Montgat @badalona@AjSantAdria. Imprescindible un nou jutjat de família

Maite
@1968Maite
Privilegis de treballar a la
comarca. Avui tot passejant per
#Montgat #Panxing
#Maresme
pic.twitter.com/kYxbvOjFbG

Municipis Catalans
@municatalans
@nachete1972
@ensenyamentcat @bcncultura
@Montgat. Nosaltres posem
Mongat sense T indicant el canvi
de nom: Mongat --> Montgat
(11/02/1983)

Catalunya_Bot
@CatalunyaBot
L'estació de #Badalona juntament amb les de #Mataró
#Montgat i #MolinsdeRei
estan incloses en l'Inventari de
Patrimoni Arquitectònic Català.

Eduard Cabús
@eduardcabus
Més ajuntaments desborbonitzant-se. Ben fet #Montgat
pic.twitter.com/kwzDQ5fBn2

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

@Montgat

Maritimum
@AppMaritimum
Com està el #mar a #Montgat?
Maritimum és la #app del #mar
a #Catalunya. maritimum.info
pic.twitter.com/EvzWIH0QWj

Seguiu-nos a

Ajuntament
de Montgat

El reportatge

Senyores i senyors, l'espectacle més
gran del món!
El Curtcirckit s'ha convertit una cita obligada a Montgat. Des del 19 de maig de 2001 el
circ és present al poble amb espectacles de tot tipus.
Tot va començar quan en Joselito i en
Lei, de la companyia Cortocirquito, se'ls va
acudir proposar a l'Ajuntament de Montgat
de fer una jornada de circ al poble. I així és
com l'any 2001 va tenir lloc la primera edició
del Curtcirckit. Només va ser una jornada,
un dia en què es van programar activitats
de matí, tarda i nit. L'espectacle va agradar
moltíssim al públic. Des d'aquella Diada de
Circ del 19 de maig del 2001, cada any se
celebra el Festival Curtcirckit. Cada edició
va superant l'anterior. Es va continuar amb
dos dies de programació i ara ja són tres dies
setmanals d'espectacles.
A més, durant tota la setmana es feien
espectacles i tallers per infants i joves
a les escoles públiques. L'any 2010 va
celebrar-se el desè aniversari amb una dada
important. La companyia Cortocirquito
Producciones, impulsora del festival
montgatí va donar el relleu a Cronopis que
seria la nova companyia que a partir de l'any
següent organitzaria aquest esdeveniment.
Cronopis, de Mataró, va seguir la mateixa
línia de treball que els seus ideòlegs.
Dies abans del cap de setmana en què té lloc
el festival, s'apropa l'art circense als infants
de Montgat. I el dissabte al matí al Parc de
la Riera d'en Font, una activitat oberta a
tothom. Serà una activitat familiar on els més
petits es poden estrenar en aquest art.
En Roger, té set anys, i espera amb
candeletes que arribi el dia per tornar a pujar
en aquella corda que va poder travessar d'un
extrem a l'altre tot fent equilibri i només amb
l'ajuda d'un dit de la monitora de l'activitat
que el guiava. La Júlia té 10 anys i recorda
somrient el moment en què va enfilar-se al
trapezi i la van posar de cap per avall...Els
pares els acompanyen encantats. El circ no
té ni edat ni fronteres. Durant la tarda del
dissab-te, es fan diferents espectacles a
l'aire lliure, petits, però no perquè ho siguin
són menys importants. Dissabte a la nit, arriba
la Re-gala.
El pavelló Municipal s'omple de gom a gom
amb grans i petits. Ningú es vol perdre els
números que artistes de renom i reconeguts
a nivell internacional ens ofereixen any

rere any i que no deixen de sorprendre'ns.
L'Escola Rogelio Rivel és una de les més
reconegudes en el món del circ actual.
Fa molts anys que col·labora amb el
Festival. El diumenge, els alumnes fan
espectacles individuals i col·lectius a la
pista del Poliesportiu. Petits i grans sempre
recordaran algun dels números dels que
han vist a la Plaça dels Segadors, a la Plaça
d'Alcanar, a la Plaça Sant Joan, a la Plaça
Mallorquines, o l'any passat al Parc de les
Bateries, on també es va aconseguir el millor
ambient de circ amb vistes aèries del poble i
del mar al fons.
Montgat es converteix en poble d'acollida
del circ d'arreu del món: clowns,

malabaristes, funambulistes, trapezistes...
catalans, andalusos, francesos, argentins,
entre d'altres, són els que porten a Montgat
un Festival pel qual passen 2.000 persones
cada any aproximadament.
Any rere any, hi treballen diverses
regidories plegades perquè tot surti bé.
Glòria Martínez, tècnica de la Regidoria de
Cultura, explica que sense el vincle de les
tres regidories que ho organitzen i de la
participació de la Brigada Municipal no seria
possible aquest festival. El Curtcirckit és un
esdeveniment cultural que compta cada any
amb el suport econòmic de la Diputació de
Barcelona. Enguany, el Festival farà 16 anys
i es farà el primer cap de setmana de juny.
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TEATRE JUVENIL

Mimesis Teatre
presenta Himmelweg,
camí del cel
El proper dissabte 21 de maig, Mimesis
Teatre presenta l'obra Himmelweg, camí del
cel. L’obra de Juan Mayorga que està basada
en fets reals es podrà veure a la Biblioteca
Tirant lo Blanc de Montgat a les 22h amb una
entrada de 3 euros.
Himmelweg, camí del cel ens explica la
història que els va tocar viure als jueus d'un
camp de concentració de Txecoslovàquia.
Quan la Creu Roja va demanar permís per
entrar en un camp de concentració els darrers
anys de la Segona Guerra Mundial, els jueus
van ser obligats a participar en una farsa en
què havien de fer veure que vivien en una
ciutat normal.
Per aquest motiu, a l'entrada del camp de
concentració de Theresienstadt, un amable
general nazi dóna la benvinguda.
Les persones que hi ha al camp no tenen
destresa quan es mouen i parlen com
autòmats. La direcció de l'obra anirà a càrrec
d'Ana Molas i a l'escenari participaran un
total de 13 actors, i al darrere hi treballaran
tres persones més. En principi, l'obra es
representarà a Montgat i Tiana. També es
preveu que es faci en uns altres municipis
encara per concretar.

LITERATURA

“Sinfonía en 4 movimientos”, és el tercer
llibre de Sergi Girona
“Sinfonia en 4 movimientos” és el tercer
llibre de Sergi Girona, que treballa a la
farmàcia del Turó, però la seva passió és
l'escriptura. És una novel·la autoeditada
que es troba a la venda des del passat mes
d'abril. Segons l'autor, es tracta del seu
llibre més periodístic.
És una història basada en un personatge
real que va conèixer en sortir de treballar,
a l'estació de tren. En el seu web, sergiogirona.com, explica: “El reto era importante,
comprimir en mi relato la historia de un
brote psicótico. Pasé doscientas horas, con
una libreta en la mano, enfrentado al relato

de su propio protagonista”. Sergi Girona
va néixer el 1975 i és un apassionat de
l'escriptura i ha treballat diferents gèneres.
En el primer, la poesia i en els següents,
la novel·la, però el darrer amb gran toc
periodístic. El seu primer llibre va ser “El
hombre que habla y habla”, un poemari publicat per Ediciones Carena. Amb el segon
llibre, la seva primera novel·la “Universo
Antonio Montarde”, s'inicia en el món de
l'autoedició. “Sinfonia en 4 movimientos”
és el tercer que publica i el segon que autoedita. Val deu euros i es pot trobar a La Pape
del Turó del Mar.

VÒLEI PLATJA

ARTS MARCIALS

S'organitza la Trobada Solidària de Vòlei
Platja pel Nepal

El taekwondo montgatí carregat de títols

És el segon any que es fa
El diumenge 1 de maig, el Barcelona Beach
Club organitza per segon any consecutiu la
Trobada Solidària. Un torneig solidari de vòlei
platja en format de 2x2 mixt solidari. El preu
d'inscripció és de 30 € per parella; diners
que es destinaran a l'ONG Kaliu Nepal, que és
una associació sense ànim de lucre amb seu
a Catalunya, i que té com a principal objectiu
millorar la qualitat de vida de les persones
que viuen al Nepal. El torneig tindrà lloc a
la Platja dels Pescadors (Montgat Nord). Per
participar-hi, cal inscriure's prèviament. Les
places són limitades.

14

Gimdantae és un gimnàs amb seu a
Montgat que ofereix formació en diversos
tipus d'arts marcials.
El grup Crazy Jumpers d'aquest gimnàs
va participar el passat 20 de març en el
Campionat de Taekwondo Infantil de
Catalunya de Combat, al Palau d'Esports
de la Mar Bella de Barcelona. En total, va
aconseguir tres ors (Marc Mellado, Alfonso
Andreo, Ariadna Alexander), cinc plates
(Gabriel Arpe, Emma Navarro, Biel Neira,
Pau Mas i Josep Neira) i cinc bronzes (Ruben
Coberta, Gerard Peña, Hugo Muñoz, Mar
Pérez i Juan Nevado).
La trajectòria de Crazy Jumpers és molt
positiva ja que en els darrers mesos ha
obtingut diferents trofeus. El passat mes de
febrer també va ser a l'Open Marina d'Or,

a València, on va obtenir diversos trofeus:
Clara Andrés, una plata; Dani Moreno, bronze
individual i bronze per parelles; Núria
Gonzales, bronze individual i bronze per
parelles; tercers infantils per equips i quarts
en la classificació general per equips. Els
precadets Iker Garcia (or), Víctor Amich (or),
Hugo Muñoz (plata) i Joan Sitjar (bronze)
van ser convocats el passat 9 de febrer
al CAR de Sant Cugat per entrenar amb el
seleccionador de Catalunya.
Francesc Pannon, director i mestre del
Club, va assistir el 27 i 28 de febrer, a un
seminari impartit per tres campions del món
i per un delegat de la Kukkiwon (central
del taekwondo de Corea del Sud) amb les
últimes actualitzacions mundials en matèria
de competició tècnica (poomsaes).

COMERÇ DEL MES
ENTRE PAMS I TAPES
|1| “Posi’m un entrepà de pernil”, “Ho sento,
però no servim entrepans ... “. A “Entre Pams i
Tapes” serveixen “pams”, trossos d’un pam de
llargària d’un boníssim pa d’oli amb fórmula
pròpia, en què qualsevol cosa que s’hi
posi -des de llonganissa fins a galta ibèrica
rostida- guanya en sabor. El fort són, però,
les tapes, amb una oferta molt variada, que
amplien cada setmana. Servei permanent de
cuina fins a mitjanit, dues sales. La interior
amb capacitat per a 140 persones. L'Edgard
i en Jordi, emprenedors tianencs amb llarg
recorregut en el sector, van obrir a finals
del passat març i volen que el seu local es
distingeixi per oferir qualitat en un entorn de
disseny, però a preus molt populars.

Dilluns i dimarts tancat
Dimecres i dijous, de 17 a 24h
De divendres a diumenge i festius, d’11 a 24h
Servei de cuina permanent. Es fan reserves
Carrer Marina, 19 - Telèfon: 936397645

ENTITAT

El Timó del Gat, un projecte educatiu fet
realitat a Montgat
L'esplai treballa amb infants i joves perquè puguin concebre el seu
temps lliure com un espai privilegiat.
L'estiu de 2014 va néixer el projecte de
l'esplai El Timó del Gat: un lloc on fer activitats
lúdiques amb les nenes i els nens del poble.
Per a tal fi, va crear-se l'associació sense
ànim de lucre Associació Infantil i Juvenil
Montgat, des d'on poder gestionar tots els
passos necessaris per portar-los a bon terme.
Com que feia més de 15 anys que Montgat
estava sense esplai, va ser necessari elaborar
el Projecte Educatiu del Centre amb què
poder treballar amb els infants i joves perquè
poguessin concebre el seu temps lliure com
un espai privilegiat. Amb el projecte es va
arribar a una entesa entre l'Ajuntament,
concretament amb les regidories de Joventut
i Ensenyament. I es van posar d'acord amb la
directora de l'Esplai, Anna Lucas, per obtenir

XARXES

el local de l'escola d'adults Timó, al camí Vell a
Tiana, s/n- cantonada amb carrer Matas, on es
farien les activitats els dissabtes a la tarda.
Des del 10 de gener de 2015, l’equip de joves
monitors treballa de manera voluntària un
seguit d'activitats que van des de tallers a
excursions per l'entorn del municipi, i sortides
de cap de setmana; a casals que s'han realitzat
en els períodes de vacances.
Aquestes activitats estan obertes a tots els
nens i nenes de 3 a 14 anys.
El casal d'estiu d'enguany es farà
conjuntament amb el Club Marítim Montgat.
2 Per a més informació:

Tel. 654693458 (Anna Lucas)
mail: eltimodelgat@gmail.com

CASALS

“Conversaciones con Pichi” una pàgina de
Inscripcions obertes per
facebook internacional que parla de Montgat al Casal d'Estiu Montgat
“Conversaciones con Pichi” és una pàgina
de facebook que té més de 10.000 seguidors.
Un seguit de relats, el fil conductor dels quals
són converses entre en Pichi, un gat i el seu
amo. Les converses es van iniciar el passat
2015 i en un any han arribat a sobrepassar
els 10.000 seguidors d'arreu del món com
Argentina, Xile, Mèxic, Colòmbia i Espanya.
A cadascun dels seguidors, quan s'adhereix
a la pàgina, Paul Erich, el creador, els dóna la
benvinguda amb una nota amb què sempre
s'acomiada dient “saludos desde Montgat,

Barcelona”. És a dir, que en Pichi s'ha convertit en un personatge internacional, i alhora,
montgatí. A més d'això, en els relats hi ha
nombroses referències al municipi. En Pichi va
néixer a Montgat però és argentí i el seu amo,
en Paul, és un nord-americà que ha viscut
durant molts anys a l'Argentina i actualment
resideix a Montgat. L'escriptor explica què
està treballant en un llibre que és la continuació d'un altre que es publicarà a l'agost a Xile i
que també es pot llegir en una columna de la
revista de mascotes xilena “Mestizos”.

Fins al proper 19 de juny estan obertes les
inscripcions del Casal d'Estiu Montgat. És el
segon any que l'Escola de Mar i l'Esplai El Timó
del Gat, amb la col·laboració del Club Marítim
Montgat, organitzen el Casal, que ofereix
activitats nàutiques, tallers i sortides. Són un
total de 60 places per a infants i joves d'entre
3 i 16 anys. El Casal d'Estiu tindrà lloc des del
27 de juny fins al 29 de juliol, i del 29 d'agost
fins al 9 de setembre. Per a més informació, es
pot consultar el web www.escolademar.cat o
pel telèfon 654693458.
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ENTREVISTA

FRANCESC PANNON

Director i entrenador de gimdantae

“És una cosa que no em canso
de veure, quan una persona ve
sense saber-ne gens i s'enamora”
FOTO: CHUS ALONSO

G

imdantae és un gimnàs de més
de trenta anys d'antiguitat, però
encara hi ha massa gent que no en sap, de
la seva existència.
No m'ha agradat mai fer publicitat durant
els 11 anys que he estat aquí. No m'ha
semblat adient a la meva personalitat.
Tenim cinc classes de taekwondo a la
setmana de cinc grups diferents, un
grup de brazilian jiu jitsu, krav magà ,
kick boxing, ioga i altres disciplines.
Què és el krav magà?
Té l'origen abans de la Segona Guerra
Mundial, quan els jueus comencen a ser
perseguits i un senyor, Imi Lichtenfeld,
fill d'un policia jueu, idea un sistema
de defensa per a la gent dels guetos:
gent gran, dones, nens petits,... tothom
que no tenia una experiència en lluita.

asiàtica és molt complementari amb
el nostre, que és molt directe. Les arts
marcials són una excusa per formar
la gent, per fer-les créixer i perquè
puguin ser més bones persones.

fent gran, m'adono que no és la missió. Has
d'ensenyar coses que serveixin per al dia a dia
del carrer. Saber respirar per tranquil·litzarse, saber moure el pensament en direccions
correctes, ser puntual, ser treballador,...

Què és el que et va cridar l'atenció del
taekwondo? Quan fa que t'hi dediques?
Vaig començar l'any 97 quan tenia vint
anys. I va ser arribar i enamorar-me. Vaig
trobar-me el mestre que per a mi va
ser perfecte, Paco de la Rosa. Començo
a Argentona on hi ha la seu de Crazy
Jumpers. Encara hi faig classe. Fa onze
anys, el meu mestre em diu que tancarà
la seva escola de Montgat perquè no
funciona. No s'hi podia dedicar gaire.

La disciplina forma part d'aquest esport...
La disciplina és posar unes bases iguals
per a tothom. Però, com a mestre, estic
aprenent que a cadascú li has de trobar
allò que té a dins. Si vols fer un competidor
igual que l'altre, fracassaràs com a mestre
i el nano ho passarà malament, farà un mal
aprenentatge. Tinc gent que guanya per
científics, uns altres són lleons, uns altres,
punyeters, artistes,...

Llavors és quan vas venir cap a Montgat?
Sí, ara tenim 110 socis.

Quina diferència hi ha entre altres
arts marcials i el Krav magà?
Les arts marcials tradicionals van iniciar-se
en una època on hi havia espases. En el
món actual hi ha agressions en un tren,
un avió, un autobús... El Krav magà és un
sistema de defensa ràpida. He provat
moltes coses però crec que, en les arts
marcials, com a defensa personal és el més
eficient que hi ha. No se'n fa competició.

Quin és el teu mètode de treball?
Marco reptes als meus nanos. No els ho dóno
tot fet. M'agrada formar la gent perquè es
pugui defensar tant en la part acadèmica com
en la competitiva. Normalment, la gent ve a
provar. Només un 5 o un 10% com a màxim,
saben el que volen. Hi ha gent que s'enamora
i ho veus de seguida. És una cosa que no em
canso de veure, quan una persona ve sense
saber-ne gens i s'enamora.

I les arts marcials tradicionals...
Tot el que és art marcial m'interessa.
Parla de caràcter nacional. Fixa't: la
capoeira parla dels brasilers; el judo, dels
japonesos; el taekwondo dels coreans...

S'enamoren?
Sí. Ara marxarem cap a un parell de
campionats: un a Vinaròs i l'altre a València,
i portarem nanos que ja han guanyat alguna
cosa aquí però que no han sortit mai i per a
ells és una gran experiència.

El taekwondo ens dóna una
visió de la cultura asiàtica.
El punt de vista circular de la cultura
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Francesc Pannon és director i entrenador
del Centre d'Arts Marcials Gimdantae, de
Montgat. Va entrar en el món de les arts
marcials quan tenia vint anys, gràcies
al destí. Ell mirava per una finestreta
en forma de rombe entrenaments de
taekwondo fins que un dia el que seria el
seu mestre el va estirar del braç i li va dir:
“per estar aquí mirant fes alguna cosa”.
Paco de la Rosa li va anar obrint portes
fins que un dia el va portar fins al que
era el seu gimnàs de Montgat des de feia
aproximadament vint anys, va acaronar
la paret de la sala d'arts marcials i li va
dir: “és per a tu”.

El més important és guanyar?
Sóc competitiu però a mesura que em vaig

I què et va trobar el teu mestre?
Que era una persona que havia de saber
treballar sota pressió. Venia d'un entorn
familiar de promotors culturals. El meu pare
era un editor de llibres comarcals, d'una
editorial petitona argentonina. Ma mare,
italiana, ho volia tot molt endreçat. No em
podia embrutar quan anava a jugar. I bé,
m'hi conformava.
I com s'ho van prendre els teus pares?
Em deien: "que t'enredarà aquest home!" En
fi, ara el Paco a casa meva és la persona més
estimada perquè saben que m'ha donat tant
des del punt de vista personal i material.
Va ser curiós. Jo no anava a fer arts marcials,
anava al gimnàs perquè tenia una mica de
sobrepès i cada dia m'aturava en una sala,
mirant per la finestreta en forma de rombe i
pensava que allò era bonic. Fins que un dia el
Paco va obrir la porta, em va empènyer cap a
dins i va fer que comencés a treballar.
Mai no hauria fet taekwondo si ell no
m'hagués fet entrar.

