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TELÈFONS D’INTERÈS

Equipaments i
serveis municipals
Ajuntament

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

Policia Local
Benestar Social

*

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

Poliesportiu

ABAM i Apropa’t:
adopta’m i col·labora!
ABAM (Associació pel Benestar del Animals de Montgat)
i APROPA’T (Associació Protectora dels Animals de Tiana)
són dues entitats sense ànim de lucre que treballen per
l’assistència dels animals sense llar de Montgat i Tiana
mitjançant l’acollida, la rehabilitació i la gestió de l’adopció.
Per poder afrontar les tasques solidàries que desenvolupen,
els calen persones que s’hi associïn, es facin voluntàries,
apadrinin o hi aportin donacions. Si voleu adoptar un gat o
un gos i/o col·laborar amb les entitats, podeu contactar-hi
a abamiapropat@gmail.com, a www.abamiapropat.com
o al Facebook ABAM i Apropa’t - Protectores d’animals de
Montgat i Tiana.

Centre Cívic les Mallorquines
Cultura
Biblioteca

93 469 07 37 , culturamontgat@montgat.cat
93 469 07 37 , culturamontgat@montgat.cat
93 469 00 98 , b.montgat.tb@montgat.cat
93 469 16 85 , joventutmontgat@montgat.cat

Espai Jove
Casal de Gent Gran

93 469 35 87 , casaljmaragall@hotmail.com
Centre d’Atenció Primària (CAP) 93 469 49 30
Organisme de Gestió Tributària 93 469 10 04
Jutjat de Pau

93 469 28 64 , jutjatmontgat@montgat.cat

Deixalleria Tiana-Montgat

93 395 35 88 , mambientmontgat@montgat.cat

Platges de Montgat

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

93 469 07 15

Escola Marina

93 469 42 66

Institut Thalassa

93 469 31 85

Escola d’Adults Timó

93 469 01 72 , timo@diba.cat

Oficina d’Informació
al Consumidor (OMIC)

93 469 07 37 , consummontgat@montgat.cat

Recollida de mobles

93 112 00 26
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Canvis en la facturació
de la llum

La factura de la llum més cara o més
econòmica depenent de la franja horària
L’1 d’octubre va entrar en vigor el nou mecanisme de
facturació horària del subministrament elèctric que s’aplica
a tots els usuaris amb comptadors digitals o telegestionats. La nova tarifa es caracteritza perquè es passa a pagar
l’electricitat al preu que cotitza en el moment concret en què
es consumeix, variant en funció de diversos factors com ara
la demanda global o la meteorologia. Les xifres les publica
el dia anterior l’operador del sistema elèctric espanyol en el
seu web: www.ree.es. Es calcula que entre les 23 h i les 7 h i
els caps de setmana, la llum serà més econòmica. Les franges
horàries més cares serien de 8 a 12 h i de 20 a 23 h.
Per a més informació, dirigiu-vos en persona a l’OMIC (C/
Pare Claret, s/n), al telèfon 93 469 07 37 o pel correu consummontgat@montgat.cat.
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Les guàrdies comencen a les 9 h del matí fins a les 9 h de la nit.
Diumenge i festius, de 10 h a 14 h.

Farmàcia CIRICI Riera Sant Jordi, 14. Montgat. Tel. 93 469 11 87
FARMÀCIA PERE BRUFAU TUDELA Camí Vell de Tiana, 56. Montgat. Tel. 93 469 08 86
FARMÀCIA TOURIS MEDRANO Rambla del Turó, 10. MONTGAT. Tel. 93 469 00 45
FARMÀCIA MARTA ESPINÀS JANER Camí Ral, 3. MONTGAT. Tel. 93 469 17 50
FARMÀCIA DE MAQUA Carrer Lola Anglada, 30. TIANA. Tel. 93 395 27 06
FARMÀCIA CAPDEVILA Passeig de la Vilesa, 8. TIANA. Tel. 93 465 53 02
En cas d’urgència Farmàcia Vianya 24h
Av. President Companys, 45 Badalona. Tel. 93 384 08 02
Edita: Ajuntament de Montgat
Dipòsit legal: B-14333-1984
Fotografies: Arxiu municipal i Chus Alonso
Redacció i maquetació: www.Rutsenseh.com
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Ana Casanova
Fotògrafa i instagramer gastronòmica
“Per a mi la cuina té molt
a veure amb l’amor”

La solidaritat,
un valor col·lectiu
que ens identifica
A Montgat som solidaris. Ho són les persones i ho són les entitats que promouen campanyes com ara el Gran Recapte d’Aliments del cap de setmana del 27 i 28 de novembre, que mobilitza entitats i els veïns i les veïnes de
Montgat. L’ajuda mútua, la cooperació i el suport a les famílies amb més
necessitats són un valor i ens sentim orgullosos de les persones i de les
entitats del poble que amb la seva acció intenten compensar les injustícies socials. Felicitats a Thalassa Suma, Càrites de Montgat i a totes les persones que de manera voluntària hi col·laboraran. Així mateix, felicitem
el Projecte Home, ONG que té seu a Montgat i que aquest mes celebra el
20è aniversari de la seva fundació. Ja són 20 anys de treball incansable per
donar suport a les persones amb addiccions, amb l’ajuda d’institucions,
professionals i voluntariat. La “Botifarrada Solidària” que organitza per
al proper 28 de novembre al Poliesportiu Municipal és una mostra de la
vitalitat de l’acció solidària i del treball comunitari que desplega l’entitat.
En aquest sentit, la solidaritat no s’atura. Aquest mes de novembre també
podrem col·laborar amb la Marató de TV3 anant a la Festa de solidaritat
del dia 14 a la Sala Pau Casals, on trobareu jocs infantils, espectacles, dansa i concerts.
Per finalitzar, us animem a col·laborar amb ABAM-APROPA’T, les
protectores d’animals de Montgat i Tiana que aquests dies fan una crida
especial a la solidaritat i cooperació del veïnat del poble per poder atendre els gats i gossos abandonats que custodien des de l’entitat. Qualsevol
tipus de col·laboració serà ben rebuda perquè els cal ajuda.
A Montgat som solidaris i els fets ho demostren.

Rosa Funtané i Vilà

Alcaldessa

El ciutadà exposa LA RESPOSTA

a

Maria Carme Revilla Rodriguez
Veïna de Montgat

Ens agradaria tenir informació del nou mercat a la zona del Pla de Montgat i si hi haurà
locals comercials disponibles.

Jordi Chimisanas Bellés
Regidor de Promoció Econòmica

|1| El projecte del mercat preveu que hi hagi locals comercials en lloguer. Fins a mitjans del mes de novembre l’empresa adjudicatària del servei “El Mercat de Montgat”,
no iniciarà el procés de comercialització dels locals. Tant bon punt es tingui informació
més concreta del procés, es difondrà a través dels mitjans de comunicació municipals,
www.montgat.cat, Facebook i Twitter.

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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Subvencions
per a la suficiència
alimentària
URBANISME

Inici de les obres de construcció
del nou mercat
El passat mes d’octubre van començar les
obres del nou mercat de Montgat amb els
moviments de terra i el tancament del perímetre de la parcel·la municipal de la plaça
de la Mare. L’equipament comercial, ubicat
entre el carrer Lola Anglada i el passeig Frederica Montseny, disposarà de tres plantes i
inclourà establiments minoristes especialitzats, un supermercat, activitats complementàries, una zona d’aparcament subterrània i

una altra de descoberta d’ús escolar. Per tal
d’agilitzar la construcció, la qual es preveu
que acabi l’octubre del 2016, s’emprarà
tecnologia semiprefabricada. S’espera que el
nou eix comercial suposi la creació de nous
llocs de treball i actuï com a centre neuràlgic
i dinamitzador del Pla de Montgat. La concessió administrativa de construcció i explotació del mercat es va adjudicar a l’empresa
Merkamontgat, SL.

Adreçades a infants de 0 a 3
anys matriculats a l’escola
bressol Els Montgatets
Aquest curs 2015-2016 les famílies
amb infants matriculats a l’escola bressol
municipal Els Montgatets podran optar a la
línia d’ajuts que la Diputació de Barcelona
ofereix per donar resposta a les situacions de
dificultat que algunes famílies poden patir
a causa de l’actual conjuntura econòmica.
L’objectiu és evitar que cap família es vegi
obligada a renunciar al servei de menjador
de les escoles bressol municipals.
D’aquesta manera es vol garantir l’alimentació
correcta dels infants, assegurar el manteniment de l’escolarització i l’assistència a l’espai
educatiu del menjador escolar.
A més, aquesta dotació pretén facilitar la
conciliació de la vida familiar i personal,
especialment de les dones, en un context
en què nombrosos pares i mares necessiten
invertir temps en la formació i la recerca de
feina. L’obertura del període de presentació
de sol·licituds s’anunciarà en el web municipal (www.montgat.cat).

EDUCACIÓ

Millores a l’escola
bressol Els Montgatets

???????????

Policia Local

La campanya de control a bars
i restaurants, en xifres
Durant l’estiu d’enguany, la Policia Local
de Montgat va encarregar-se del control de
les activitats i els horaris de tancament de
bars, restaurants i terrasses existents al municipi. Vetllant perquè es compleixin les Ordenances Municipals i es respecti el descans
del veïnat, la seva tasca durant la temporada,
ja conclosa, deixa aquestes xifres:
237 establiments dedicats a la restauració
sota control.
2 50 dies de controls alternatius durant
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juny, juliol i agost.
219 informes policials sobre possibles
incompliments i anomalies.
212 actes/denúncies per incompliment de
les ordenances municipals i normatives
vigents.
2 45 queixes ateses relacionades amb
aquests establiments.
2 Dues intervencions de la Unitat Regional
de Policia Administrativa del cos de Mossos
d’Esquadra.

L’escola bressol Els Montgatets va obrir
les portes el setembre del 2007. D’aleshores
ençà, unes quantes promocions d’infants
de 0 a 3 anys han iniciat la seva formació
a l’escola, que s’ha anat adaptant a les
necessitats dels infants i de les famílies.
Durant aquest estiu s’han realitzat diverses
actuacions per tal de millorar l’interior de
l’equipament, com ara l’arranjament de la
fusteria de les portes, la substitució del
paviment de les aules, i la pintura de les
aules. D’altra banda, al pati de l’escola s’han
fet diverses actuacions per reduir el risc
d’accidents i adaptar l’ús dels diferents espais a l’activitat educativa, com ara construir
un escocell al voltant del pi, una barana de
fusta per dividir el pati de la rampa d’accés al
carrer, i una jardinera de fusta.
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L’Ajuntament enceta el procés per a
l’adequació del carrer Pare Claret

Sol·licita a la Diputació de Barcelona mesures per a la pacificació
del trànsit i la millora de la via
La pacificació del trànsit i la reurbanització del carrer Pare Claret són els objectius que va plantejar l’Alcaldessa de Montgat, Rosa Funtané i Vilà, en la reunió de
treball mantinguda a l’octubre amb els responsables de la Diputació de Barcelona,
encarregada del manteniment d’aquesta
via. Durant la trobada es van repassar els
dèficits detectats pels responsables municipals i es va concloure que era convenient segregar els aspectes en funció dels
que es poden executar directament o dels
que requereixen un estudi més ampli de la
Diputació de Barcelona.
El carrer Pare Claret forma part de la carretera BV5008 i vertebra Montgat des del
barri de les Mallorquines fins al pont de
Tiana. La via té una gran afluència de trànsit
de vehicles que circulen des del municipi
montgatí o des de Badalona cap als barris
de Les Costes i Can Ciurana. A aquests, s’hi
sumen els que accedeixen a la sortida de
la B-20 des de Badalona o des de Montgat
i els que es dirigeixen cap a Tiana en els
dos sentits de la marxa. De fet, aquest carrer funciona com a eix d’intercomunicació
entre el Maresme, el Barcelonès Nord i el
Vallès, i ha esdevingut una via estructural
en l’àmbit de la demarcació de Barcelona.
La seva gestió recau sobre la Generalitat de
Catalunya, la qual en delega la diligència i
manteniment a la Diputació de Barcelona.

A LA RECERCA DE SOLUCIONS
En relació amb els temes exposats es va
concloure que la Diputació de Barcelona
estudiarà l’eixamplament de la vorera nord
del pont de Tiana per millorar-ne l’accessibilitat i substituirà les tanques de doble
onda existents per barreres més urbanes
que incorporin protecció per als motoristes.
D’altra banda, s’estudiarà la reurbanització de la rotonda situada per sobre del
pont de l’autopista C-31, per tal d’evitar
els arrossegaments d’àrids amb les aigües
pluvials. L’objectiu és aconseguir abordar
totes aquestes actuacions de la manera més
ràpida possible.

Tanmateix, i en relació amb el trànsit i la
velocitat dels vehicles, la Diputació de
Barcelona realitzarà un estudi global de la
cruïlla del carrer Pare Claret amb la del carrer Alt, que presenta dificultats de visibilitat
i radis de gir i pendents complicats. Davant
d’aquesta situació, l’Ajuntament ha demanat una actuació urgent de regulació viària

fins que s’executin les obres definitives.
Finalment, es comprovarà el traspàs de la
titularitat de la rotonda de la C-31 de la
Generalitat a la Diputació, es redactarà un
estudi global de reurbanització d’aquesta
via urbana en els trams tractats durant
aquesta legislatura i es planificarà l’execució de les actuacions sol·licitades.

Via Pública

Millores a la rotonda del carrer Pare Claret
Les accions proposades pretenen resoldre les incidències
que es produeixen quan hi ha aiguats
L’actual rotonda que connecta el carrer
Pare Claret, el carrer Guixeres (lateral de la
C-31) i el carrer Sant Antoni Maria Claret, consisteix en una successió d’anells de diferents
materials i un espai central parcialment enjardinat que queden molt afectats cada vegada
que hi ha pluja intensa, ja que l’aigua tendeix a
travessar tota la infraestructura.
Per tal de solucionar la problemàtica i garantir
l’estabilitat de tot el conjunt, s’han proposat
un seguit de millores. Tot i que es preveu
mantenir la imatge de la infraestructura, es

retiraran els àrids sobrants de la segona i la
tercera corona, es recol·locaran les vorades
caigudes i es construirà un paviment de formigó imprès de colors similars als actuals, a més
d’instal·lar-hi una protecció amb vorades per
desviar l’aigua.
Aquest conjunt de millores ha de garantir la
funcionalitat d’aquesta rotonda tan transitada, amb l’objectiu d’endreçar la circul·lació
dels nombrosos vehicles que hi convergeixen
en direcció als barris de les Costes i les Bateries, o bé cap a Tiana.
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Montgat recapta
més de 20.000 quilos
de roba i calçat per
a fins solidaris
Enguany els veïns i les veïnes de Montgat, entre els mesos de gener i setembre, ja
han donat 20.818 kilograms de roba i calçat
usats a través dels sis contenidors que Humana, l’organització no governamental per
al desenvolupament (ONGD), té ubicats en
diferents indrets de la via pública.
El servei de contenidors no té cap cost per
al municipi i també significa un estalvi
important en les despeses de recollida i
eliminació de residus urbans.
Enguany, l’organització ha proporcionat 30
bons d’ajuda a l’Ajuntament de Montgat,
per tal que des de la regidoria d’Acció Social
i Dona es puguin repartir entre els veïns
i veïnes del municipi que els necessitin.
Cada butlleta té un valor de 30 euros per
bescanviar-los per roba a qualsevol de
les 15 botigues de roba de segona mà que
Humana té a Barcelona.
Humana Fundación Pueblo para Pueblo és
una organització que des del 1987 promou
la protecció del medi ambient mitjançant
la reutilització del tèxtil i duu a terme
programes de cooperació a l’Àfrica, Amèrica
Llatina i Àsia, i també d’ajuda social al territori més proper.
El programa d’ajuda social que desenvolupa
Humana es canalitza, en part, a través dels
recursos obtinguts amb la recollida de la
roba i el calçat usat als municipis. És per això
que la cooperació i col·laboració ciutadana
és fonamental per tal de fer viable aquest
servei que Humana gestiona des del 2007,
amb l’objectiu de frenar l’exclusió social.
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La Setmana Europea de Prevenció
de Residus arriba a Montgat
El Parc del Tramvia serà l’escenari d’un mercat de segona mà
que marcarà l’inici de la iniciativa
Del 22 al 29 de novembre tindrà lloc a
Montgat la Setmana Europea de Prevenció
de Residus, una iniciativa que promou la
implementació d’accions de sensibilització
sobre els recursos sostenibles i la gestió de
residus.
L’acte central de la setmana serà un mercat
de segona mà que tindrà lloc el mateix dia
22, diumenge, al Parc del Tramvia. De 10 a
14 h, tant entitats com veïns i veïnes a títol
privat podran instal·lar-hi la seva parada
(amb prèvia inscripció a l’OAC fins al 19 de
novembre a les 18 h) i vendre o intercanviar
productes i materials de segona mà (animals
i menjar exclosos). A més, es realitzaran dos
tallers: un de titelles pel desenvolupament

(titelles amb roba) i el taller sobre prevenció
de residus anomenat ‘Agafem el cabàs’.
Ja durant la setmana es desenvoluparan
unes altres accions com ara un taller de cuina “Atrapa tapa” al Casal de Gent Gran Joan
Maragall i el repartiment de carmanyoles i
boca’n’rolls a l’alumnat dels primers cursos
de cada cicle de les escoles públiques del
municipi. A més, la Setmana de prevenció
de residus també serà present durant la Fira
de Nadal, en el marc de la qual s’informarà
sobre el compostatge casolà, i es realitzarà
un taller de prevenció de residus.
Les accions de sensibilització es regeixen
per les “3 R”: reduir els residus, reutilitzar els
productes i reciclar el material.

Acció Social i Dona

ACCIÓ SOCIAL I DONA

Segona edició
del curs ‘Cuina
d’aprofitament’

Dia Internacional
per l’eradicació de
la violència de gènere

El passat divendres 29 d’octubre es va
iniciar la segona edició del curs de
cuina d’aprofitament, una iniciativa impulsada
des de la Regidoria d’Acció Social i Dona de
l’Ajuntament de Montgat que va posar en
marxa per primera vegada el passat mes de
juny. La bona acollida del curs ha fet que en
aquesta nova edició s’ampliï la durada a vuit
setmanes i les hores dedicades a cada sessió.
Com en l’edició anterior, el curs s’imparteix a
la cuina del Casal de Gent Gran amb el cuiner
Joan d’Haro. Aquesta vegada, però, s’han
inclòs més novetats: realització del curs de
manipulació d’aliments, visites guiades i
xerrades sobre salut.

El 25 de novembre l’Ajuntament
de Montgat farà un acte a la Pl. de les
Mallorquines per convidar a la reflexió sobre
la prevalença de la xacra de la violència de
gènere. Amb el que va del 2015, ja són 49
les dones mortes a tot Espanya. La violència
no s’atura i no és només física, sinó també
estructural, a través de la societat i la cultura.
És per això que cal un abordatge integral i
transversal, amb accions de sensibilització i
prevenció, a més d’atenció i protecció a les
víctimes. A les 12h es llegirà el Manifest de
la Generalitat i la Diputació de Barcelona i es
realitzaran uns minuts de silenci i una ofrena
floral en record de totes les víctimes.
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Promoció Econòmica

Nous llocs de treball
a través dels Plans
d’Ocupació
La Regidoria de Promoció Econòmica de
Montgat ofereix a les persones immerses en
una recerca activa de feina, la possibilitat
de rebre orientació laboral, d’accedir a càpsules formatives i de participar en els Plans
d’Ocupació, programes experiencials que
combinen l’orientació laboral i la formació.
Enguany, l’Ajuntament ha sol·licitat participar en dues convocatòries de plans
d’ocupació promogudes pel Servei
d’Ocupació de Catalunya (SOC) que generaran de manera temporal (durant sis mesos)
quatre llocs de treball. Dues d’aquestes
places seran per a personal administratiu
(cal estar en situació d’atur, no cobrar ni tenir
dret a cobrar cap prestació i estar inscrit/a a
l’Oficina de Treball de Casagemes). Les altres
dues places es destinaran a cobrir l’equip
de la brigada municipal (imprescindible
estar a l’atur, ser perceptor/a de la RMI i estar
inscrit/a a l’Oficina de Treball de Casagemes).
Podeu rebre més informació al 93 469 07 37
(Promoció Econòmica).

Promoció Econòmica

L’Ajuntament i l’Associació de Comerç
de Montgat signen un nou conveni
L’Alcaldessa Rosa Funtané i Vilà i
l’Associació de Comerç de Montgat han
signat un nou conveni de suport a l’activitat
comercial del municipi. L’objectiu d’aquest
acord és establir les bases per treballar
conjuntament en les campanyes de comerç,
en la dinamització del comerç al municipi i en
la professionalització de la gestió comercial.
L’Ajuntament oferirà suport econòmic per a
totes aquestes iniciatives a l’Associació de
Comerç de Montgat, la qual treballa periò-

dicament planificant diferents campanyes i
activitats per tal de millorar i enriquir el teixit
comercial del municipi.
El clima de comunicació i la voluntat d’unir esforços entre el govern municipal i l’Associació
per tal d’ avançar plegats, té l’objectiu de
garantir la bona salut comercial de la localitat.
El tancament del conveni també ha rebut el
suport i l’aprovació de la Diputació de Barcelona, que col·labora econòmicament en la
dinamització del teixit comercial.

Vull reciclar
o llençar
|1| Contenidor de resta
hi tirarem bolquers, compreses
i tampons, i puntes de cigarreta.

|1| Contenidor d’envasos hi tirarem
llaunes, taps de plàstic, i embolcalls de
film i plata.

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

@Montgat

PROMOCIÓ ECONÒMICA I JOVENTUT

Bases reguladores per a les subvencions
del Programa de Garantia Juvenil
El Programa de Garantia Juvenil de la Generalitat ofereix subvencions per afavorir la incorporació dels joves en el mercat laboral. Les bases reguladores per a la concessió d’aquestes
subvencions ja s’han establert, a més de la
convocatòria pluriennal per al 2015 i 2016.
Quant a les subvencions, s’han obert dues
línies: la línia A s’adreça als joves acollits en el
Programa que es donin d’alta com a autònoms,

amb una dotació màxima de 9.080,40 euros. La
Línia B es dirigeix a les persones treballadores
autònomes i a les entitats de l’economia social
que hagin contractat una persona acollida al
Programa. L’àmbit temporal de les actuacions
per accedir a aquestes subvencions s’estén des
de la data d’alta al corresponent règim de la
Seguretat Social (de l’u de gener de 2015 fins al
31 d’octubre de 2016).
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Cicle
d’activitats
de formació
educativa

3

DIMARTS

“Hi ha pares i
mares perfectes?”

Places limitades. Inscripcions
educaciomontgat@montgat.cat
o al tel. 93.469.49.00
De 17.30 a 21h a l’escola
Salvador Espriu

4

DIMECRES
i tots els dimecres del mes

Mercat de roba
i queviures

De 10 a 14h
a la Pl. de les Mallorquines

Taller espectacle
“Un forat al moneder”

sobre consum responsable.
A càrrec de tècnics de la
Diputació de Barcelona.
De 9 a 12h a l’escola Salvador Espriu

5

DIJOUS

Conferència
“Beetthoven. La
força de la llibertat”

7

DISSABTE

Festa presentació
de la temporada
2015-16 de la UEM
A les 18.45h
al Poliesportiu Municipal
Organitza: Unió Esportiva Montgat

Festa solidària
‘Todos Somos Carlitos’
Màgia, inflables, paella,
sorteigs, passejades en ponis
i ases i xocolatada.
de 10 a 17h al Parc del Tramvia

Estrena de
l’obra de teatre
“Políticament
incorrecte”

a càrrec de la CiA
de teatre del CRiC.
Preu: 6€ (4€ socis/es de l’entitat).
A les 22 h a la Sala Pau Casals
de la Biblioteca Tirant lo Blanc
Organitza: CRiC
Col·labora: Ajuntament de Montgat

8

DIUMENGE

Iii Caminada
“Coneixem el
Nostre entorn”

Passejada per diferents racons
del nostre poble. Dificultat: fàcil
Esmorzar gratuït per tots els
assistents durant el trajecte.
Punt de trobada a la Plaça
de Sant Joan a les 9.30h
Organitza: AVV Monsolis i Casc Antic

Teatre
“Políticament
incorrecte”

a càrrec de la CiA de teatre del CRiC.
Preu: 6€ (4€ socis/es de l’entitat).
A les 18 h a la Sala Pau Casals
de la Biblioteca Tirant lo Blanc
Organitza: CRiC
Col·labora: Ajuntament de Montgat

10
DIMARTS

Castanyada a
Sant Joan les Fonts
Dinar i ball a Olot.
Preu 38€. Per més informació
casaljmaragall@gmail.com
Tel. 93.469.35.87
Sortida a les 10h

11
DIMECRES

Taller de publicitat
a càrrec de tècnics del servei
de Consum de la Diputació
de Barcelona.
Per a més informació OMIC
Montgat al tel. 93.469.07.37
a les 17 h al Casal de Gent
Gran Joan Maragall

14
DISSABTE

i tots els dissabtes fins
el 12 de desembre.

Tallers de decoració
nadalenca

A les 18,30h a la Sala Pau Casals
de la Biblioteca Tirant lo Blanc

per guarnir el barri.
En horari de tarda a la seu del
Centre Recreatiu i Cultural

Organitza: Aula d’extensió universitària TIMO

Organitza: AVV Monsolis i Casc Antic

8

proclamació
de la Pubilla
de la Sardana

13
DIVENDRES

Proclamació de
la Pubilla de la
Sardana

14

A les 19h a la Sala Pau Casals

DISSABTE

Missa, benedicció
de les coques de
Sant Martí i ballada
de sardanes

a càrrec de la Cobla de Farners.
A les 11h a l’Ermita de Sant Martí
Organitza: Agrupació Sardanista de Montgat

19
DIJOUS

Conferència
“L’expedició de
Sir John Franklin.
La gran tragèdia de
l’exploració Àrtica”
A càrrec de Francesc Bailón,
antropòleg i especialista en la
cultura Inuit.
A les 18,30h a la Sala
Albéniz de Tiana
Organitza: Aula d’extensió universitària TIMO

REVISTA municipal
MonTgat

NOVEMBRE /// AGENDA D’ACTIVITATS

Festa
Solidària

en benefici a la Marató
de TV3, Diabetis i obesitat

14
DISSABTE

Gimcana infantil,
concurs de dibuix
‘Menjo sa’
A les 16.30h

Espectacle infantil
A les 18h a la Sala Pau Casals

Actuació de Zumba
a càrrec del grup del Centre
Cívic Les Mallorquines.
A les 19h a la Sala Pau Casals

Xerrada sobre
diabetis i obesitat
A les 20h

Sopar popular
a càrrec de l’AVV de
Can Maurici. 3€ tiquet.
A les 21h

Concert

Remember The fall ( PunK
Rock, Hard Rock ) i actuació
de “The Natural Thing”.
Preu tiquet 3€/tarda i 3€/nit.
A les 22.30h
Col·laboren: Thalassa Suma, Associació Juvenil
i infantil el TIMO del Gat, Colla de Diables de
Montgat, Natural Thing, Remember The fall,
AVV Can Maurici i Grup de Zumba.

20

Nit de l’Esport

DIVENDRES

Lliurament premis als millors
esportistes montgatins 2014-15.
Venda tiquets al Poliesportiu
Municipal. Per a més informació
tel. 93.469.02.96
A les 21h al Poliesportiu

Setmana
Europea de
Prevenció
de Residus

22

Del 22 al 29 de novembre

DIUMENGE

Mercat de
Segona mà

Intercanvi i venda de productes
i materials de segona mà.
Inscripcions de paradistes
gratuïta fins el 19 de novembre
a les 18h (entitats, veïns/es)
amb instància a l’OAC
(cal portar taula i cadires).

Tallers
‘Titelles pel
desenvolupament’
i ‘Agafem el cabàs’
De 10 a 14h al parc del Tramvia

25

27
DIVENDRES

Aula de consum:
Recomanacions
per a les compres
de Nadal
Per a més informació OMIC
Montgat al tel. 93.469.07.37
de 10 a 11h al Centre
Cívic les Mallorquines

28

DISSABTE

Actuació grups
finalistes
categoria A

A les 19h al Centre Cívic de Cabrils

3è. Concert
de Nadal per a
música de Cobla
Homenatge al compositor
Josep Cassú i Serra.
A les 20.30h a l’Esglèsia
Parroquial de Sant Joan

Actuació grups
finalistes
categoria B

A les 23h al Centre Cívic de Cabrils
Organitzen: Regidories de Joventut del
Masnou, Cabrils, Montgat, i Vilassar de Mar
Amb la col·laboració d’Enderrok

Organitza: Agrupació Sardanista de Montgat

20è
aniversari
Projecte Home

28

DIMECRES

DISSABTE

“Requisits mínims
exigibles als
comerciants”

Botifarrada
solidària

Campanya informativa als comerciants. Confirmació assistència
al tel. 93.469.07.37
de 14 a 16h a la Sala Pere
i Josep Santilari

Concurs
de música
jove de 2015

5€ dinar i sorteig solidari.
Cal confirmar assistència a
info@projectehome.org
o al 93.469.32.25
A les 12.30h al Poliesportiu
Municipal

29

DIUMENGE

Caminada per
Montgat i Tiana

Els diners recaptats es destinaran
a la Marató de TV3.
Es visitarà l’ermita de l’Alegria
i l’ermita de Sant Martí.
Per a més informació 93.469.01.72
Organitza: Escola d’Adults TIMO
Col·labora: Centre excursionista de Tiana
i de Montgat

Organitza: Projecte Home

Lectura del Manifest
contra la violència
de gènere

i ofrena floral a les víctimes del 2015
A les 12h a la Plaça
de les Mallorquines
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El pols del
municipi
1

1. Pas per Montgat de la prova esportiva
‘Ironman Barcelona 2015’.
2. Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura:
Bicicletada popular.
3. Passejada al Parc de Ca l’Arnús en el marc de
la 5a. Setmana de la Gent Gran.
4. Aplec de la Sardana al Parc de la Riera d’en Font.
5. Acte cloenda 25è aniversari ASPAMOTI.
6. Correllengua 2015. Ballada dels gegants de Montgat.

2

10

3

5

4

6

REVISTA municipal
MonTgat

#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

@chusversion

@kikomuaz

@montgatcorre

@skrbistue

@drews32

@xavi_ff

@annajordana

@jordi_gm

LA CARTA DEL LECTOR

Biblioteca Montgat
@bmontgattb
I tu, què véns a fer a la Biblio?
Ja tenim el photocall de les
#BibliosMaresme a #Montgat
@Montgat @bibliotequesXBM

Policia Montgat
@PoliciaMontgat
Bona tarda #Montgat!! Desconfieu d’excessives mostres
d’afecte per part de persones
desconegudes.

Berta Blasi
@taller_BBlasi
Ja tinc paradeta reservada a
la Fira de Nadal de Montgat.
Ara toca manufacturar a dojo!
#Montgatterotllo

Animals del Maresme
@acaadmaresme
Recollits a #Argentona #
Llavaneres #Montgat #Pineda
#Tordera i #Tiana aquests dies,
busquem els seus propietaris
pic.twitter.com/puQfJpape3

Fons Català Cooperació
@FonsCatala
Gràcies Aj. #Montgat. per
col·laborar amb la campanya
#refugiats Teniu una eina útil
d’informació bit.ly/1LxnzZP
#monlocalrefugi
Bàsquet AEB
@AEBDimonis
MINI A_masc: derrota contra
els veïns de #Montgat A seguir
treballant per aconseguir bons
resultats !!#123dimonis

Recuperació del lavabo portàtil
de la platja de Sant Joan
Gemma Capdevila
Montgat

|1| Em dirigeixo a vostès per tal de sol·licitar la instal·lació d’un lavabo
portàtil de tipus Poly Klyn a la zona esportiva de la platja de Sant
Joan. En finalitzar la temporada d’estiu, es va retirar el que hi havia
i seria molt pràctic i útil tornar-lo a instal·lar per a la gran quantitat
d’esportites que continuen freqüentant la zona habilitada per a la
pràctica del tennis i el vòlei platja. Considero que la mesura ajudaria a
continuar promovent la zona esportiva de la platja i milloraria el confort dels esportistes que habitualment hi van un cop acabat l’estiu.

Policia Montgat
@PoliciaMontgat
vui a #Montgat ens ha visitat
un cabirol. Després de la visita,
hem ajudat a que tornés al seu
hàbitat natural pic.twitter.com/
q79eWXZh6K
Tot Badalona
@Totbadalona
Montgat estrena nou tanatori i
millores al cementiri #Montgat
pic.twitter.com/IogOi8L8wP

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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Educació

Estudi de la
planificació
educativa i
escolar a
Montgat
Arran de la preocupació
pel nombre de places escolars
d’infantil i primària existents a
Montgat, l’Ajuntament va demanar
suport tècnic a la Diputació de
Barcelona per a l’elaboració d’un
estudi de planificació educativa,
escolar i de prospecció demogràfica. Aquest estudi permet obtenir
dues visions àmplies de la realitat
del municipi en l’àmbit escolar:
una sobre els centres i una altra
de la població en edat escolar del
municipi. En la primera, s’estudia
l’evolució de totes les etapes del
sistema educatiu que s’hi imparteixen, posant atenció en aspectes
com el mapa sociodemogràfic del
municipi, l’evolució dels alumnes
per etapa i per titularitat de centre
(públic/privat) o la relació de places cobertes i places vacants en un
territori durant l’últim curs escolar,
entre d’altres. La segona recull
la realitat de la població en edat
escolar i permet desenvolupar
les polítiques educatives futures
del municipi per a tota la població
més enllà de l’alumnat. Es tenen
en compte, per exemple, aspectes
com la mobilitat de l’alumnat.
A partir de les dades resultants,
es podran traçar projeccions
vàlides que ajudin a l’Ajuntament
a preveure necessitats educatives
futures.

GRUPS MUNICIPALS
A DEBAT
Traves
burocràtiques
del govern
d’esquerres
1 Continuem rebent denúncies,
queixes i consultes dels ciutadans,
i treballant per reclamar solucions.
En el Ple del setembre, una actuació
policial a la plaça de Sant Joan va
ser objecte d’un llarg debat entre
els regidors, amb intervencions
del públic assistent. Els tres partits
de l’oposició - CiU, C’s i MES - vam
sol·licitar la presència del cap de
policia per aclarir els aspectes
tècnics i solucionar els dubtes arran
de l’actuació, però l’Alcaldessa va
optar per denegar aquesta petició.
Polèmica també per la denegació
d’ampliar els usos del polígon
industrial Les Pedreres per poder
instal·lar-hi una escola de dansa,
opció a la qual CiU dóna suport.
Novament, negació a la compareixença de l’arquitecte municipal per
aclarir dubtes i escassos coneixements del regidor, que van impedir
aclarir les coses. No podrem exercir
el nostre treball amb eficiència si
l’Alcaldessa continua impedint que
els tècnics municipals parlin amb
nosaltres, cosa que és summament
incòmoda i no havia passat mai.
Podeu comunicar incidències i
denunciar traves burocràtiques
contactant amb nosaltres a través
del facebook #Vitamina – CiU.

Las obras
en Montgat
se paralizan
1 Lamentamos que en muy poco
tiempo se hayan paralizado varias
obras de gran repercusión en
nuestro municipio. Una de ellas es la
reforma de la Escuela Sant Joan, en
la que anteriormente se hablaba de
retrasos y ahora de la imposibilidad
de avanzar. Desconocemos si el problema reside en la valoración inicial
o en posteriores inconvenientes que
haya encontrado la empresa adjudicataria. También están paralizadas
las obras del Parking del Ayuntamiento y las del campo de fútbol.
El motivo de la paralización de las
primeras parece ser unas rocas no
previstas en el subsuelo, a pesar
de que en las obras bajo rasante
en terrenos semirocosos suele ser
habitual que se presenten grandes imprevistos. Las segundas se
detuvieron por unas canalizaciones
de servicios de luz y agua que, sorprendentemente, no se detectaron
en estudios previos. Lo que nos
preocupa son las soluciones que se
están estudiando para desatascar la
situación y quién ha de asumir los
inconvenientes que están sufriendo
los ciudadanos. Nos gustaría que
en la fecha de publicación de este
artículo ya se hubiesen realizado las
valoraciones de los costes adicionales y quién ha de asumirlos para ver
finalizadas estas obras.

Què s’ha fet
d’aquelles
flors? Ja fa
tants dies...
1 Així començava una cançó dels
anys 70. Passats ja més de 150 dies
del nou govern municipal, ens
preguntem què s’ha fet dels quatre
programes electorals que van
presentar els partits del nou equip
de govern, quin és el pla d’acció i
el pressupost municipal. Només
veiem paràlisi i inacció: les obres
posades en marxa per l’anterior
equip, del qual ja formava part
ERC, estan totes parades sense fer
pública cap explicació. L’obra que
té més activitat és la més controvertida: la gran superfície que
es construeix al Pla de Montgat i
que ningú vol. En aquest sentit,
hi ha cap pla per ajudar a fer més
competitiu el comerç local que en
serà seriosament afectat? I ajudes al
comerç proper a la plaça de la Vila,
que fa mesos que pateix l’impacte
de les obres aturades? Podríem
seguir... Entitats montgatines amb
projecció i prestigi veuen les seves
iniciatives paralitzades per manca
d’interès i capacitat de gestió de
l’Ajuntament... Hi ha plans d’acció
sectorials per fer alguna cosa? No
deu ser que cap dels partits del
govern municipal vol contribuir als
èxits dels altres?

Salut Pública

Ordenances per a la tinença de gossos potencialment perillosos
La legislació catalana i de l’Estat - a més dels ajuntaments - regulen les condicions que han de complir els propietaris de gossos
de raça potencialment perillosa. L’ordenança municipal de tinença
d’animals domèstics de Montgat considera que els gossos d’aquest
tipus que resideixin al municipi han d’estar censats a l’Ajuntament i
el propietari ha de disposar de la llicència administrativa corresponent, que pot sol·licitar al consistori amb una validesa de 5 anys reno-
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vables. A més a més, aquests gossos han d’estar identificats amb un
microxip homologat i sempre han de passejar-se lligats amb cadena
o amb una corretja no extensible de menys de dos metres. Han d’anar
proveïts de morrió i no es permès portar més d’un gos per persona.
Cal recordar que els ajuntaments tenen potestat sancionadora sobre
l’incompliment d’aquesta normativa. Per a més informació podeu
adreçar-vos a la Regidoria de Salut Pública al tel. 93.469.08.08.

GRUPS MUNICIPALS
A DEBAT
Sumant
esforços

Qualitat de
l’educació

1 Tota suma d’esforços comporta
una eficiència més gran i millors
resultats. En aquest sentit, l’equip
de Govern treballa transversalment
en tots els temes que intervenen
en qualsevol activitat. Al mateix
temps i per aconseguir la màxima
optimització dels recursos per als
nostres conciutadans, hem establert contacte amb l’Ajuntament de
Tiana per crear una comissió mixta
territorial que permetrà una millora global dels serveis d’ambdós
municipis.
És important poder canalitzar
l’interès dels montgatins i de les
montgatines per afavorir una
millora en la qualitat de vida de
tothom. I des de les diferents àrees
del consistori treballem en tots els
aspectes.
Així mateix, les dificultats que ens
han generat les diferents obres iniciades per la regidoria d’urbanisme
de l’anterior legislatura són un dels
reptes que enfrontem dia rere dia
per tal de resoldre tots els aspectes que n’encallen la continuïtat i
execució. Esperem donar notícies
favorables ben aviat en les negociacions que desenvolupemt.

1 El PSC-PM proposàvem ampliar
les places educatives d’acord
amb l’increment demogràfic i la
construcció d’una escola nova per
substituir una escola de 40 anys,
amb la recuperació de l’edifici per a
uns altres usos municipals. Aquest
és un objectiu compartit pels partits
que formem l’equip de govern. El
compromís del PSC-PM i l’equip de
govern amb la qualitat de l’educació
i la comunitat educativa és més
ampli. Els objectius són augmentar
l’oferta educativa de l’Institut Thalassa i les places escolars de l’Escola
Bressol, reforçar econòmicament
els plans d’autonomia de les escoles
i el manteniment dels centres,
reforçar la participació de les AMPA
en els òrgans de representació municipal, ampliar els camins escolars
per millorar la mobilitat, oferir
noves activitats educatives per a les
famílies i ampliar el nombre de centres adherits al programa Escoles
Verdes. Aquest estiu hem treballat
per assegurar l’escolarització de
l’Escola Sant Joan, superant problemes importants amb l’empresa
constructora, i hem millorat la mobilitat a l´Escola Bressol i a l’escola
Marina amb el traçat d’un nou camí
escolar.

Defensem
una altra víctima de les retallades: Llei de
Dependència

Lo realmente
importante
para el PRE

1 El 2006 es va aprovar la coneguda
com a “Llei de la Dependència” i
alguns hi vam veure una nova passa
cap a l’Estat del Benestar. Sobretot,
tenint en compte que a Catalunya el
Govern tripartit de la Generalitat va
dotar-la de pressupost per garantir
una millor atenció a les persones dependents; però també a les cuidadores
(majoritàriament dones que havien de
deixar de treballar o reduir la jornada
laboral). La crisi econòmica, i especialment les retallades decidides pel
Govern de la Generalitat des del 2010,
ha reduït considerablement els serveis
i ajuts que s’hi destinaven: ajuts per a la
persona que exerceix de cuidadora no
professional, ajuts per al pagament de
residències, etc. Les polítiques socials
encaminades a millorar l’atenció de
les persones dependents i, més concretament, l’increment dels serveis de
proximitat (servei d’ajuda a domicili i
teleassistència) són una prioritat d’ICV
que aplicarem des de l’Ajuntament.
Volem afavorir el manteniment de les
persones en el seu entorn quotidià,
donant suport a l’autonomia personal,
sense oblidar la reivindicació permanent dels serveis i de les prestacions
que ha de facilitar la Generalitat.

1 Inmersos andamos en cuestiones
de política nacional con elecciones
autonómicas y generales, cuestiones que nos afectan a tod@s y
que no debemos desatender; pero
lo que realmente nos afecta y nos
preocupa son aquellas que marcan
nuestro día a día en Montgat con
tres de los proyectos heredados de
la pasada legislatura parados por
cuestiones técnicas (que no políticas) que llevan a que las obras del
Ajuntament, del campo de futbol y
de la escuela San Joan estén paradas
o a medio terminar. Este equipo está
trabajando para que se lleven a cabo
en los términos que se negociaron
y apretando a las contratas para
que cumplan con sus obligaciones.
Llegamos al equipo de gobierno con
las estructuras de las dependencias
municipales dispersas por el pueblo
así como l@s trabajadores; sin embargo, tras un inicio de legislatura
un tanto caótico, todo empieza a rodar y encajar y, en estos momentos,
ya trabajamos para tener pronto un
presupuesto municipal y los contratos de las empresas de parques y
jardines, de limpieza de vía pública
y de recogida de residuos.

SOLIDARITAT

PROMOCIÓ ECONÒMICA

Solidaritat amb els refugiats

Servei de borsa de treball

L’Ajuntament de Montgat col·labora amb El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per donar suport a la població afectada per
la guerra civil de Síria. Arran de l’èxode massiu de refugiats cap a Europa s’ha traçat una estratègia conjunta entre el Fons Català i els ajuntaments, les institucions catalanes i la ciutadania, centrada en aspectes
com l’assistència en les rutes de fugida, el suport als municipis que
són part de la ruta o la planificació i gestió de l’acollid a Catalunya.

Estàs a l’atur o vols millorar la teva feina actual? Si la resposta és
afirmativa, pots adreçar-te al Servei Local d’Ocupació (Centre Cívic
Les Mallorquines) i sol·licitar una entrevista per a inscriure’t a la borsa de treball de la Diputació de Barcelona. Rebràs l’assessorament
especialitzat i l’atenció individualitzada que necessites. Demana
cita prèvia al 93 469 07 37 o a través del formulari disponible al web
municipal www.montgat.cat.
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JOVENTUT

Cinquena Festa
de la Solidaritat
Els diners recaptats es
destinaran a la Marató de TV3
Del 14 al 20 de novembre, Montgat serà
l’escenari d’un seguit d’activitats que tindran
com a principal objectiu conscienciar els i
les joves del municipi sobre els problemes
de salut associats a la diabetis i l’obesitat. El
mateix dissabte dia 14 tindrà lloc la Cinquena
Festa de la Solidaritat, un gran esdeveniment
amb espectacle infantil, gimcana, concurs
de dibuix, espectacle de dansa, una xerrada i
concerts a la Sala Pau Casals de la Biblioteca.
La festa comptarà amb el suport de
l’Associació de Veïns de Can Maurici, la qual
també s’encarregarà de l’organització d’un
sopar popular, i d’entitats juvenils i associatives com ara Thalassa Suma, la Colla de Diables
de Montgat, l’Associació Juvenil de Montgat i
l’Esplai Juvenil i Infantil el Timó del Gat.
Al llarg de la setmana del 16 al 20 de novembre a l’Espai Jove es programaran diverses
activitats relacionades, com ara una xerrada
de sensibilització sobre els problemes de saluts associats a la diabetis i l’obesitat i un curs
de cuina saludable i de proximitat adreçat als
montgatins i montgatines més joves.
Tots els diners que es recaptin es destinaran a
la Marató de TV3 d’enguany.

EDUCACIÓ

L’Escola Salvador Espriu participa
en el programa Erasmus +
Aquest curs 2015-2016 serà molt especial
per als alumnes, mestres i famílies de l’Escola
Salvador Espriu, que s’ha sumat al programa
Erasmus + amb uns altres països d’Europa,
sota el títol de “Spring Celebration”.
En el marc d’aquest programa, el centre
català treballarà amb l’Escola Guadalupe de
Portugal, l’Orava Kool d’Estònia, l’Instituto
Comprensivo N.2 d’Itàlia i el centre ZS
Hlavna 5 d’Estònia, país coordinador del
projecte.
Durant tres cursos, l’equip docent i els
alumnes intercanviaran projectes i experiències educatives relacionades amb el
medi ambient i el reciclatge amb els altres
centres europeus a través de l’única llengua

vehicular del programa, l’anglès. Des dels
inicis del curs, els alumnes de l’escola montgatina van estar treballant en l’elaboració
de pòsters virtuals i presentacions en anglès
per tal de poder-se presentar a les altres
escoles durant la primera reunió celebrada
a Kosice, Eslovàquia, el passat 21 d’octubre,
en què van assistir la directora del centre,
Clara Yrurzun, i la coordinadora del projecte,
Àngels Rodríguez. D’aquella primera trobada
van tornar carregades amb moltes propostes
dels altres socis. En la línia de l’intercanvi
d’experiències continuades, doncs, durant
el curs 2016-2017, els professors d’Estònia,
Eslovàquia, Portugal i Itàlia visitaran l’escola
i el nostre municipi.

ESPORTS

SALUT PÚBLICA

Cultura

Arriba la XI Nit
de l’Esport

El calendari de vacunacions, en una APP

Concurs ‘Què véns
a fer a la Biblio?’

Reconeixement als i les
esportistes de Montgat

Gratuïta i disponible a
dispositius Apple i Android

Guanya premis amb
la teva selfie

El dia 20 de novembre tindrà lloc la XI Nit
de l’Esport a Montgat. L’acte vol reconèixer
els i les esportistes, equips, clubs, entrenadors i entrenadores, directives i persones
vinculades a l’esport de la localitat amb la
millor trajectòria durant la temporada 20142015. Els clubs esportius hi participaran amb
la proposta de fins a cinc nominacions entre
les diferents categories de millor esportista,
millor esportista local i premis especials.
El jurat anunciarà el veredicte durant el
transcurs de l’acte al Poliesportiu Municipal,
escollit un any més com l’escenari del lliurament dels premis.

El departament de Salut de la Generalitat
ha presentat una aplicació per a mòbils i tauletes que facilita el seguiment i compliment
del calendari de vacunes. Gratuïta i disponible tant a l’App Store (iOS) i a Google Play
(Android), permet registrar el calendari de
cadascun dels membres de la família i fer-ne,
així, un seguiment complet.
Concretament, l’aplicació inclou el calendari
de vacunes oficial, informació sobre cada
vacuna, data de la propera dosi i dades de les
vacunes no sistemàtiques.
Trobareu més informació a salutweb.gencat.
cat i a canalsalut.gencat.cat.

En el marc de l’Any de les Biblioteques,
la Biblioteca Tirant lo Blanc se suma al concurs llançat per les Biblioteques Municipals
del Maresme Què véns a fer a la Biblio?:
envia’ns la teva foto. Les persones que hi
vulguin participar han de fer-se una foto
davant del ‘photocall’ amb una de les frases
que hi trobaran preparades. Després, hauran
de compartir-la a Twitter amb l’etiqueta
#BibliosMaresme o enviar-la al correu
b.mataro.pf@diba.cat. El termini és obert
fins al 31 de desembre. El 12 de gener se
sortejaran dos premis culturals entre les
imatges presentades.
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comerç del mes

Centre
d’estudis
El Llapis
|1| El Llapis és un nou centre d’estudis ubicat al carrer Pare Claret del barri de les Mallorquines, on s’ofereixen tot tipus de serveis
educatius a les famílies. L’Anna Cid encapçala un equip de professionals que imparteix
classes de repàs de totes les matèries: classes de tècniques d’estudi, anglès per a tots
els nivells i per a totes les edats, reeducació
psicopedagògica, atenció personalitzada i/o
en grup, servei de recollida escolar, i cangurs.
Els grups-classe estan formats per un màxim
d’entre vuit i deu alumnes. La matrícula és
oberta per a totes les persones interessades
en aquesta nova oferta educativa.

De dilluns a divendres,
de 17 a 21 h
c/ Pare Claret, 211, local 1
Tel. 606 61 16 15 (Anna Cid)
llapismontgat@gmail.com
Facebook: Llapis Montgat

ENTITAT

El Centre Recreatiu i Cultural,
una entitat amb història
El Grup de Teatre del CRiC torna a la Sala Pau Casals
els dies 7 i 8 de novembre
El Centre Recreatiu i Cultural (CRiC) és
una de les entitats culturals més antigues
de Montgat. Jaume Mateu-Alsina va crear la
Sala Alsina al barri de Montsolís i Barri Antic
el 1898. La sala disposava d’un cafè-bar
a la planta baixa i una sala d’actes amb un
petit escenari a la planta de dalt. Allà hi
tenien la seu la Societat Coral Montgatina i
l’Agrupació Artística Montgatina. Els balls,
les funcions teatrals i el cant coral eren
l’eix de la dinamització cultural i veïnal de
l’època. L’any 1952, l’entitat cultural va
adoptar el nom actual de Centre Recreatiu i
Cultural. Des de llavors, han estat molts els
canvis, com ara el nom (de Quadre escènic
del CriC, a Grup de Teatre del CriC). L’any

1963 es va ampliar la Sala i s’hi van poder
representar obres de més envergadura.
Actualment el Grup de Teatre de l’entitat,
que forma part de la Federació de Teatres
Amateurs de Catalunya i que ha dut les
representacions a altres localitats del país,
està integrat per 15 membres. Entre les
obres representades destaquen “Bodas de
Sangre”, “La Casa de Bernarda Alba”, “PicNic”, “No em toquis la flor”, “La Crosta” o
“Perruqueria per Senyores”, entre d’altres.
El 7 i 8 de novembre tornaran a escena amb
“Políticament Incorrecte”, una comèdia
sobre un ministre del Govern que planeja
passar la nit amb una diputada de l’oposició
en un hotel luxós.

ENTITAT

ENTITAT

ENTITAT

20è aniversari del
Projecte Home

Gran recapte
d’aliments

La UE Montgat
està de celebració

El dia 28 de novembre el Projecte Home celebra el 20è aniversari. L’ONG catalana, dedicada
al tractament i a la prevenció de les drogodependències, l’alcoholisme i les ludopaties, va ser
creada el 1995 amb la voluntat de donar una resposta no governamental i de qualitat a qualsevol
ciutadà amb problemes de drogues. El dia 28 és
un bon moment per col·laborar amb l’entitat que
té una seu a Montgat, anant a la botifarrada solidària que tindrà lloc al Poliesportiu Municipal .

L’associació Thalassa Suma coordina la
campanya del Gran Recapte d’Aliments a
Montgat que tindrà lloc els dies 27 i 28 de
novembre als tres supermercats Condis del
municipi. Els quatre Bancs d’Aliments de
Catalunya desenvolupen el Gran Recapte
simultàniament amb l’objectiu de brindar
ajuda alimentària a les persones més necessitades del nostre entorn, alhora que difonen
la situació d’aquest col·lectiu notablement
afectat per la crisi econòmica. Tot el menjar
que es reculli es destinarà a les persones
beneficiàries de Càrites.

L’escola de bàsquet de la Unió Esportiva
Montgat ja té 32 anys. Per celebrar-ho i amb
la intenció de continuar enfortint l’educació
en valors associada al bàsquet, el Club ha realitzat una versió il·lustrada de la seva història
per als més petits i un decàleg dels jugadors
en format còmic. La UE de Montgat és una de
les entitats més veteranes del municipi, ja
que té més de 80 anys i actualment disposa
de 18 equips, des dels més petits de l’escola
de bàsquet fins al competitiu sènior A que
juga al grup C de la lliga EBA. Actualment és
l’equip que es troba en un nivell més alt .

2 Per saber-ne més

www.projectehome.cat
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ANA CASANOVA Nascuda fa 37 anys al

entrevista

ANA CASANOVA
Fotògrafa i instagramer
gastronòmica

instagram: @lovefood_es
blog: lovefood.es

“Per a mi la cuina té molt
a veure amb l’amor”

T

ens més de 5.000 seguidors en el
teu compte d’instagram. No està
gens malament...Qui hi ha darrere de
@lovefood_es? Una dona que fotografia tot el
que es menja i es menja tot el que fotografia.
Quan i com comença la teva relació amb
l’univers gastronòmic?
Totes les dones de la família han estat grans
cuineres: les àvies, la mare, la tieta, i ho
vius dia a dia sense ser-ne gaire conscient,
però cap als 15 o 16 anys vaig començar a
interessar-m’hi de debò. Als 17 vaig entrar a
treballar al forn de pa La Cova i posteriorment
vaig iniciar els estudis d’Assessoria d’Imatge
Personal. A poc a poc vaig adonar-me que la
meva vocació d’estilista l’aplicava a les pastes que feia al forn. És per això que penso que
la meva relació més o menys professional
amb la gastronomia va començar aleshores.
Què tenen en comú moda i cuina? A mi
m’agrada molt menjar bé, però si està ben
presentat, molt millor. La imatge, com en la
moda, també té valor. Vaig passar de comprar-me totes les revistes de moda del mercat a comprar-me totes les revistes de cuina
i molts llibres. Gairebé era una obsessió.
I què en feies, de tants llibres? M’interessaven tant les receptes com les fotografies. I
quan em vaig independitzar, vaig començar
a cuinar gairebé com si fos una feina més.
Treballava en un gabinet de premsa amb
temes de moda i bellesa però la meva
dèria era planificar llistes de la compra
per anar al mercat o allà on fos el cap de
setmana i cuinar i cuinar i fotografiar.
I t’obres un blog de cuina
Sí, la cuina era clarament la meva afició.

16

Començo a penjar receptes i cada vegada
m’engresco més amb el tema de les fotos i
l’estilisme dels plats. Un Nadal el meu pare
em pregunta què vols que et regalem, la
Thermomix o una càmera reflex?, i vaig triar
la càmera.
El cor dividit entre la fotografia i la cuina?
No divideixen, sumen. La cuina és central
però podia cuinar sense la Thermomix i una
càmera em permetia professionalitzar la
meva creixent passió per la fotografia.
Ara es parla del foodporn, una tendència
que segueiexen molts bloguers gastronòmics. Tu creus que ets una foodie a
la recerca constant de la millor foto?
No sóc una instagramer obsessionada a
buscar el plat més fotogènic de cada restaurant que trepitjo. Si vaig a menjar, primer
m’agrada passar-m’ho bé degustant. I si
paga la pena fer una foto i el cuiner no hi té
inconvenient, doncs endavant. I si faig fotos
perquè m’ho demanen com a feina, doncs
aleshores m’hi aplico tot el que puc. Però de
fet, en el meu instagram principalment hi tinc
fotos dels meus plats.
Cuinera fotògrafa o fotògrafa cuinera?
Sóc autodidacta en totes dues disciplines.
M’agrada dir que no sóc fotògrafa però faig
fotos, i que no sóc cuinera però cuino.
Internet ha estat una gran oportunitat per a
la gent amb talent
Arran del blog van començar a contactar
amb mi restaurants o empreses perquè els
fes fotos de plats o productes, i del blog vaig
passar a l’instagram i al facebook. De fet, ara
el blog el tinc a ralentí, però l’instagram és
una eina magnífica.

carrer Pau Alsina, ha viscut sempre al
barri de la colònia Argentina, com tota
la seva família. De la infantesa recorda
el mar i la platja i les visites amb la
mare al mercat, aleshores ple de parades i de vida. Lamenta que el municipi
no hagi conservat prou l’encant de part
del barri antic i s’hagi decantat més
per la modernització. Però està molt
orgullosa que encara s’hi conservin tradicions com ara la subhasta del peix.
Perquè per a l’Ana, tot allò que tingui a
veure amb el menjar és vital i transcendental. L’amor per la gastronomia ha
guiat el seu camí professional.

I t’has fet un nom entre els instagramers o
bloguers foodies
Això sembla. I ja em consideren una veterana. Fa uns dies vaig sentir que unes noies
deien que jo era una de “las históricas”.
Imagina’t. Bé, això de fer fotos al menjar està
a l’abast de tothom i hi ha tanta gent que s’hi
dedica... Realment crec que vivim una certa
bombolla gastronòmica.
Però tu has destacat enmig d’aquesta bombolla gastronòmica Bé, vivim un fenomen
nou. Igual que amb la moda, molts bloguers
ens estem convertint en influencers . Les
marques, si veuen que els podem ajudar
a promocionar-se, no dubten a enviar-nos
els seus productes a casa, a convidar-nos a
restaurants, a tasts i a tota mena d’esdeveniments. De nosaltres esperen que fem fotos
ben boniques i que els nostres milers de
seguidors les vegin de seguida.
T’hauries imaginat aquesta evolució quan
feies pastissos de poma al forn? Impossible. Però estic contenta perquè jo mai no he
tingut gaire clar a què volia dedicar-me en
la vida, i finalment faig el que més m’agrada:
cuinar, menjar, fotografiar,... Ara no concebo
cap feina que no estigui relacionada amb la
gastronomia.
Com et sents quan cuines? És relax. És el
meu espai, el meu temps. Sempre acompanyada de la música i de tots els ingredients que m’afanyo a buscar arreu. També
m’encanta anar a comprar. Però el que més
m’agrada és cuinar per als meus amics, per a
les persones que estimo. Hi ha una cita d’Anselm Brillant-Savarin que diu “És sabut que a
la cuina, el temps i l’amor són insuperables” i
resumeix molt bé la meva filosofia.

