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Ajuntament - OAC

Rep la informació municipal al teu mòbil:
Notícies
Activitats
Avisos
Gestió d'emergències,...
Dona't d'alta des de el teu mòbil fent servir
aquest enllaç:
http://tiny.cc/altamontgatinforma
i enviant el missatge que apareixerà al teu WhatsApp

Recomanacions:

Les compres de Nadal
Planifiqueu les vostres compres fent una llista de regals que
s’ajusti al vostre pressupost, comparant els preus i la qualitat dels
productes i dels serveis, comprant amb antelació i controlant la
despesa amb la targeta de crèdit i les compres finançades.
Informeu-vos sobre les condicions per a fer possibles canvis
o devolucions. Els establiments no estan obligats a acceptar-los,
exceptuant si el producte no es troba en bon estat.
Tingueu cura de l’entorn afavorint el consum de proximitat,
apostant per les joguines fetes amb materials renovables com la
fusta i el cartró i reciclant tot allò possible.
Conserveu les factures i els tiquets de compra fins al final de
la garantia, ja que els necessitareu si heu de reclamar. També,
conserveu els catàlegs i les ofertes comercials, perquè són
vinculants i podeu exigir-ne el seu compliment.
En cas de disconformitat, demaneu el full de reclamació o
contacteu-hi per un mitjà que en deixi constància. Si en el termini
de 30 dies no heu obtingut resposta o aquesta no ha estat
satisfactòria, contacteu amb l’OMIC trucant al 93 469 07 37 o
escrivint a consummontgat@montgat.cat.
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Tema del MES
Aquest Nadal, compra a Montgat
Els quatre eixos comercials del municipi acolliran engrescadores activitats, accions i iniciatives
Durant les darreres setmanes, el municipi s’ha
preparat per a viure una de les èpoques més
dolces, màgiques i especials de l’any. Enguany,
les festes nadalenques arribaran carregades
de divertides activitats, encisadores accions
i entretingudes iniciatives, on el comerç
de proximitat i la dinamització comercial
seran els grans protagonistes. Així doncs,
l’Ajuntament de Montgat posarà el focus
en els quatre eixos comercials del municipi
amb la voluntat d’atraure i despertar l’interès
dels veïns i de les veïnes i de les persones
visitants i posar en valor les botigues i els
comerços. En aquest marc, el dijous 1 de
desembre, es donarà el tret de sortida a les
festes nadalenques amb l’encesa dels llums
de Nadal a la Plaça de la Vila. L'acte començarà
amb la il·luminació de l’arbre de la Plaça de
la Vila. La proposta tindrà tres passis, a les 19
hores, a les 19.45 hores i a les 20.30 hores, i no
caldrà fer reserva prèvia.

que acollirà la fira nadalenca de comerç local i
artesania, tallers infantils per a decorar l’arbre
de Nadal, per a construir el bastó del Tió de
Nadal i per a dibuixar postals amb 3D, una
xocolatada infantil i la recerca del Tió de Nadal
al parc Turonet. També, hi haurà un arbre dels
desitjos i un taller de globoflèxia a càrrec del
Pare Noel.
Tot seguit, el divendres 16 de desembre
i el dissabte 17 de desembre, al Mercat
de Montgat, hi haurà tallers infantils per a
crear el Tió de Nadal, de maquillatge facial
i per a elaborar un Pare Noel comestible. A
continuació, el dijous 22 de desembre, serà

el torn de la Plaça Antoni Gaudí, on hi haurà
tallers infantils per a fer mitjons de Nadal, de
maquillatge facial i per a fabricar un arbre de
paper de Nadal i la recollida de cartes del Pare
Noel.
Finalment, el divendres 23 de desembre i el
dissabte 24 de desembre, a Les Mallorquines,
es gaudirà de la fira nadalenca de comerç local
i artesania i tallers infantils per a dissenyar
un fanalet i de maquillatge facial. També, hi
haurà un arbre dels desitjos, la bústia reial i
un taller de joc de tres en ratlla. La campanya
compta amb la col·laboració de l'Associació de
Comerços i Serveis de Montgat (ACISM).

S’organitzarà una fira
nadalenca de comerç
local i artesania i tallers
infantils al municipi
Aquest Nadal, els quatre eixos comercials del
municipi alternaran una fira nadalenca de
comerç local i artesania i tallers infantils.
El divendres 2 de desembre i el dissabte 3 de
desembre, serà el torn de la Rambla del Turó,
EDITORIAL D'ALCALDIA

Recolzem-los comprant a Montgat!
Després de dos anys
amb restriccions,
aquest any tornarem
a poder gaudir de les
festes nadalenques
amb normalitat. La
vida és evolució i
encara que aquesta
última ha estat una
evolució obligada
per la pandèmia, hem mirat endavant i hem
avançat. Tenim moltes ganes de trobar-nos i
és moment de guarnir carrers, places, balcons

i cases. També, és un bon moment per pensar
que hem de cuidar Montgat, i, per això, hem
engegat campanyes de sensibilització per
recordar a les persones incíviques, que
són poques, però les que més es veuen pel
que deixen, que han de recollir les femtes
dels seus gossos i deixar els residus i els
voluminosos on i quan toca. Aquest Nadal,
il·luminem aquest poble tan fabulós que
tenim amb més de 300 punts de llum (un
25% més que l’any passat!) i juntament
amb l’associació de comerç, l’ACISM, que
ja compta amb el 75% dels comerços i

serveis de Montgat associats (bona feina!),
hem organitzat la campanya de Nadal, que
encetem amb l’encesa de llums el primer dia
de desembre i amb diferents accions als eixos
comercials montgatins els caps de setmana
de desembre. Crec fermament que hem de
recolzar aquests veïns i aquestes veïnes
que aixequen cada dia la persiana dels seus
negocis i que il·luminen els carrers i les places
durant tot l’any. Segur que ens veurem per
Montgat, però si no ens retrobem, tot l’equip
de govern aprofitem per desitjar-vos unes
bones festes i un millor 2023!
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VIA PÚBLICA

En defensa d’una tinença responsable
L’Ajuntament de Montgat ha posat en marxa una nova campanya de sensibilització al municipi
‘Montgat és fabulós, recull la caca del
teu gos!’ és el lema de la nova campanya de
sensibilització vers la tinença responsable
de l’Ajuntament de Montgat. A principis
del passat mes de novembre, el consistori
montgatí va presentar la nova iniciativa
comunicativa, que s’adreça a tota la població
i especialment, a les persones propietàries
de gossos per tal que siguin responsables
del seu animal als espais públics. Així
doncs, l’objectiu de la nova campanya és
sensibilitzar al voltant del compliment de les
normes bàsiques de convivència, promoure

els comportaments cívics i fomentar els
hàbits de conducta per a millorar les relacions
comunitàries a la via pública. Paral·lelament, la
nova iniciativa comunicativa fa incidència en
el compliment de l’ordenança de convivència
ciutadana i en l’obligació de no embrutar
els carrers i de recollir els excrements dels
animals. En aquest sentit, Montgat compta
amb diversos parcs públics, diferents zones
d’esbarjo per a gossos, així com amb la platja,
on els animals poden passar grans estones
a l’aire lliure. La nova campanya destaca
la importància d’extremar les mesures en

aquests espais i treballar per a mantenir net
el municipi. En aquest marc, l’Ajuntament
de Montgat ha penjat banderoles als espais
més transitats, als eixos comercials, a
les entrades dels parcs públics i als llocs
informals de trobada de les persones
propietàries de gossos. També, ha col·locat
cartells i ha dinamitzat un vídeo divulgatiu.
Properament, a les àrees d’esbarjo per a
gossos, el consistori montgatí distribuirà
entre les persones propietàries de gossos
ampolles de plàstic per als orins i porta
bosses per als excrements.

HABITATGE

Nous ajuts per a la
rehabilitació
d’habitatges
El Consorci Metropolità de l’Habitatge,
amb el suport dels fons europeus Next
Generation, ha posat en marxa una nova
convocatòria d’ajuts per a la rehabilitació
d’habitatges i d’edificis d’habitatges. En
aquest sentit, el pròxim dilluns 19 de
desembre, a les 18.30 hores, s’oferirà una
sessió informativa a la sala Pau Casals de
la biblioteca municipal Tirant Lo Blanc de
Montgat. Des de l’Ajuntament de Montgat,
es convida a assistir-hi als veïns i a les
veïnes, a les entitats, a les associacions i a
les empreses del municipi. Amb la voluntat
de promoure l’estalvi energètic i lluitar
contra el canvi climàtic, l’Ajuntament
de Montgat i el Consorci Metropolità de
l’Habitatge explicaran el funcionament
de la nova convocatòria d’ajuts per a la
rehabilitació d’habitatges i d’edificis
d’habitatges i exposaran alguns exemples,
casos d’èxit i experiències particulars.
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PARCS I JARDINS

Montgat tindrà dues noves àrees per a gossos
Properament, Les Mallorquines
disposarà d’una nova àrea d’esbarjo per
a gossos. En concret, el passat dijous 17
de novembre, van començar els treballs
d’adequació de l’espai situat al carrer
Marina de Les Mallorquines. Inicialment, el
termini d’execució de les obres serà d’un
mes de durada i els treballs consistiran en
la demolició i el desmuntatge d’elements,
el moviment de terres, l’habilitació d’una

canonada d’aigua potable, l’adequació dels
ferms i dels paviments i la instal·lació d’un
tancament, d’una font d’aigua adaptada per
a gossos i de diferents elements de mobiliari
urbà. La voluntat municipal és oferir un nou
espai perquè els animals puguin caminar, córrer
i jugar lliurement al municipi. En aquesta línia,
l’Ajuntament de Montgat està treballant per a
iniciar els treballs d’adequació d’una nova àrea
d’esbarjo per a gossos al Camí Baix d’Alella.

OBRES

Es reurbanitzarà el
carrer Joaquim Costa
Recentment, la Junta de Govern
Local de l’Ajuntament de Montgat va
aprovar inicialment el projecte de nova
urbanització del carrer Joaquim Costa.
L’actuació neix de la necessitat de portar
a terme l’arranjament del vial, que
actualment es troba en força mal estat en
diversos punts. En aquest sentit, les obres
milloraran la mobilitat i l’accessibilitat
del carrer Joaquim Costa, dotant el vial
d’una secció lleugerament modificada
respecte a l’actual. També, s’actualitzaran
els materials i es renovarà íntegrament
la xarxa de sanejament, així com
s’aprofitarà per a dotar el carrer de xarxa
d’aigües pluvials. Pel que fa al pressupost
d’execució de les obres programades,
aquest ascendeix a 194.498,03 euros.
Inicialment, el termini màxim per a
l’execució dels treballs és de tres mesos.

EQUIPAMENTS

El consistori compra una nau per a usos municipals
Per tal de dotar la brigada municipal
d’un espai adient on guardar la maquinària
i els materials, l’Ajuntament de Montgat ha
adquirit una nau de 600 metres quadrats
amb espais exteriors amb una superfície
conjunta de 6.300 metres quadrats que
esdevenen una reserva de sòl per a
actuals i futures demandes municipals.
En aquest sentit, fa temps, el consistori va
iniciar una recerca dins del municipi de
possibles espais industrials en desús que
poguessin donar resposta a la necessitat.
Després de tres legislatures i diversos

intents frustrats, l’Ajuntament de Montgat
ha formalitzat la compra de la finca,
que alhora inclou un edifici de planta
soterrani de 225 metres quadrats i planta
semisoterrani, planta baixa i planta pis
de 425 metres quadrats respectivament
que un cop reformat permetrà acollir
altres dependències municipals com
oficines, usos mixtes o arxiu. L’actuació ha
comportat una inversió inicial d’1.100.000
euros, que ha comptat amb romanent
de tresoreria municipal i amb aportació
econòmica de la Diputació de Barcelona.

OBRES

S’avança en el
reforç dels forjats
del Centre Cívic
Durant les darreres setmanes, per Junta
de Govern Local, es va aprovar inicialment
el projecte de reforç de forjats al Centre
Cívic Les Mallorquines de Montgat, que té
com a objectiu definir i pressupostar els
treballs necessaris per a procedir al reforç
estructural dels forjats de l’equipament
municipal. El motiu de l’actuació va ser la
detecció d’esquerdes en diferents forjats i
biguetes de l’espai. De la mateixa manera,
l’antiguitat de l’edifici i el mateix sistema
constructiu aconsellaven una intervenció
per a garantir l’estabilitat estructural
de l’espai i els seus usos. En concret,
el pressupost d’execució dels treballs
programats és de 141.331,17 euros i es
preveu un termini màxim per a la seva
execució de set mesos. Un cop finalitzi
l’actuació, es podrà tornar a obrir al públic
el Centre Cívic Les Mallorquines de Montgat
i en conseqüència, es podran reprendre
les activitats culturals i socials que
malauradament van ser aturades a causa de
la detecció de les deficiències estructurals
de l’edifici abans de l’emergència sanitària
derivada de la Covid-19.

TERRITORI

S’inicien els treballs d’enderroc de la Montgatina
D’acord amb l’ordre d’execució
d’enderroc de l’antiga fàbrica Cerámica
Industrial Montgatina i després d’un llarg
període d’identificació dels propietaris
actuals i de diferents actuacions i
mesures, a mitjans del passat mes de
novembre, van començar els treballs
d’enderroc de l’espai. En primer lloc, el
dimarts 15 de novembre, es va portar
a terme una actuació coordinada entre
la Policia Local de Montgat i els serveis
socials de l’Ajuntament de Montgat que
va permetre desallotjar les persones

ocupants de les naus. Tot seguit, el
dissabte 19 de novembre, l’empresa
encarregada de realitzar l’enderroc va
entrar la maquinària pesant. Així doncs,
els treballs s’iniciaran amb una actuació
efectuada per personal especialitzat
en el procés de recollida i retirada de
materials amb amiant. En principi, es
preveu un termini màxim per a l’execució
de l’enderroc de tres mesos, tot i que
donada la situació de l’antiga fàbrica
no es disposa d’un calendari concret i
s'haurà d'actuar amb molta precaució.
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PARTICIPACIÓ

Es presenta l’avanç
de Les Mallorquines

PARTICIPACIÓ

Escull el nom de la nova plaça
de Les Mallorquines!
El procés de participació ciutadana
per a escollir el nom d’una plaça de nova
creació a Les Mallorquines enceta la seva
recta final. Un cop finalitzat el període de
recollida de propostes, s’obre la fase de
votació final. Inicialment, es van presentar
una quarantena de proposicions. Tot
seguit, la comissió del nomenclàtor va
seleccionar vuit noms: Plaça de Joaquim
Galceran, Plaça 1 d'Octubre, Plaça de la

Porcellana, Plaça del Montgat del Fum,
Plaça de Clara Campoamor, Plaça de la
Igualtat, Plaça de Pere de José i Hermens
i Plaça del Record. Les persones majors
de 16 anys i residents a Montgat poden
votar a través del web municipal o a
l’Ajuntament de Montgat, al Casal de
Gent Gran, a la Biblioteca Tirant Lo Blanc
i a l’Escola d’Adults TIMO fins al pròxim
divendres 9 de desembre.

El passat mes de novembre,
l’Ajuntament de Montgat va organitzar
dues audiències públiques per a presentar
a la ciutadania l’avanç de planejament
de la modificació puntual del Pla General
Metropolità (PGM) a l’àmbit de Les
Mallorquines. Actualment, el consistori
montgatí està planificant les accions que
dinamitzaran el procés participatiu, que
tindrà una durada aproximada de tres
mesos i que permetrà als veïns i a les
veïnes debatre, opinar, valorar i definir
l’avanç de planejament per a transformar
un sector industrial de Les Mallorquines.
Aquest desembre, es repartirà una
enquesta a la ciutadania per a copsar la
seva opinió. També, s'han programat dos
tallers participatius pels dies 11 i 25 de
gener a les 18.30 hores a la sala Pau Casals.

POLICIA LOCAL

Sessions d’educació viària
als centres educatius

SOSTENIBILITAT

Es tanquen diversos contenidors
A mitjans del passat mes de novembre,
es va iniciar el tancament progressiu dels
contenidors d’orgànica, envasos i resta.
En concret, la posada en marxa del nou
sistema d’obertura dels contenidors va
començar als barris de Can Maurici, Can
Ciurana, Les Costes, Residencial Camí
d’Alella i Pla de Montgat. No obstant
això, a poc a poc, s’anirà aplicant a
la resta de barris fins a completar la
totalitat del municipi. En aquests casos,
tot i que els contenidors no estiguin
tancats, els veïns i les veïnes poden
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anar provant el nou sistema d’obertura
amb la targeta de plàstic, apropant la
mà amb la targeta perquè s’activi el
sistema, o amb l’aplicació per a mòbils
Civiwaste, apropant la mà amb el mòbil
perquè s’activi el sistema. En aquest
sentit, Montgat va apostar pel nou
sistema d’obertura dels contenidors amb
la voluntat d’augmentar els nivells de
recollida selectiva de residus al municipi
i aconseguir arribar al percentatge del
55% marcat com a obligatori per la Unió
Europea per a l’any 2025.

D’acord amb el pla de formació i educació
impulsat pel Servei Català de Trànsit i amb la
voluntat de reduir la sinistralitat a Catalunya,
el passat mes d’octubre, la Policia Local
de Montgat va començar una formació
d’educació viària als centres educatius
del municipi. La iniciativa s’imparteix a
l’educació infantil, a l’educació primària,
a l’educació secundària i al batxillerat. A
càrrec de l’equip d’educadors de la Policia
Local de Montgat, la iniciativa busca
l’assoliment per part de l’alumnat montgatí
de les competències bàsiques relacionades
amb la mobilitat i la seguretat ciutadana.
Actualment, les sessions s’estan impartint
als cursos d’educació infantil de l’escola
Sant Joan, als cursos d’educació primària
de l’escola Salvador Espriu i als cursos
d’educació secundària de l’institut Thalassa.
En aquesta línia, properament, es començarà
a impartir també a l’escola Marina. De la
mateixa manera, l’equip d’educadors de
la Policia Local de Montgat està treballant
en altres formacions relacionades amb la
seguretat a Internet i a les xarxes socials o
amb el civisme, que podran ser compartides
tant als centres educatius del municipi com a
altres espais del poble.

SEGURETAT

Es celebra una nova Junta Local de Seguretat
Montgat és el primer municipi català en incorporar el CUESB a la seva Junta Local de Seguretat
La Junta Local de Seguretat de Montgat
es va tornar a reunir el passat dijous 3 de
novembre per a analitzar les darreres dades
i aprofundir en els últims informes sobre la
seguretat ciutadana al municipi, així com per
a reforçar la comunicació, la coordinació i la
col·laboració entre els diferents membres de
l’òrgan col·legiat. En concret, la trobada va
comptar amb la participació de representants
de les diferents forces i cossos de seguretat
que operen al terme municipal, així com
amb la presència de l’alcaldessa de Montgat,
Mercè Marín, i del regidor de Seguretat

Ciutadana de l’Ajuntament de Montgat, Raül
Abad. Durant la sessió, es van exposar les
informacions sobre el període comprés entre
el mes de gener de 2022 i el mes de setembre
de 2022, que alhora van ser comparades
amb el mateix període de l’any 2021. En
aquest sentit, es va aprofundir al voltant
de les infraccions penals, de les tipologies
penals i de les detencions, on el 46% van ser
realitzades per la Policia Local de Montgat i
el 54% pels Mossos d’Esquadra. Així mateix,
es van tractar les infraccions administratives,
els delictes contra la seguretat viària, que

s’han reduït un 25%, les denúncies de
trànsit i els controls en campanyes de
trànsit, d’alcoholèmia i d’altres substàncies.
De la mateixa manera, es van abordar els
dispositius conjunts i les relacions amb
la comunitat. Finalment, cal destacar que
Montgat va ser el primer municipi català
en incorporar el Centre d’Urgències i
Emergències Socials de Barcelona (CUESB)
a la seva Junta Local de Seguretat amb
la voluntat de poder analitzar també les
situacions d’emergències i urgències socials
gestionades al municipi.

OBRES

Les obres de la
biblioteca, en procés
d’adjudicació
L’Ajuntament de Montgat està en
procés d’adjudicació de les obres per a
la compartimentació i la insonorització
de la biblioteca municipal Tirant Lo Blanc
de Montgat. En essència, el projecte vol
solucionar els problemes i les molèsties
que ocasionen els múltiples usos de
l’equipament municipal a les persones
usuàries. En aquest sentit, cal recordar
que la biblioteca municipal Tirant Lo Blanc
disposa de diversos espais a la planta pis i a
la planta baixa. Amb la voluntat de millorar
l’aïllament tèrmic, acústic i vibracional de
l’edifici i la qualitat del servei que ofereix
l'equipament municipal a les persones
usuàries, el consistori montgatí va posar en
marxa una licitació d’un contracte menor
d’obres amb un pressupost de 47.787,61
euros, que es finançarà íntegrament amb
recursos municipals, i amb un termini
d’execució dels treballs de dos mesos.

EDUCACIÓ

Serveis Territorials d’Educació visita Montgat
El passat dijous 17 de novembre,
la comunitat educativa del municipi
va rebre la visita d’una delegació del
departament d’Educació de Serveis
Territorials del Maresme - Vallés Oriental,
formada pel director Simó López, el
director adjunt Joan Lleonart i l’inspector
d’Educació Santi Ullibarri. Acompanyats
per l’alcaldessa de Montgat, Mercè Marín,
la regidora d'Educació de l’Ajuntament

de Montgat, Tània González, i la regidora
d'Infraestructures i d’Equipaments de
l’Ajuntament de Montgat, Mònica Puig,
van recórrer els centres educatius públics
d'infantil, de primària i de secundària del
municipi per a conèixer de primera mà
els seus projectes educatius i les seves
instal·lacions. Va ser una bona oportunitat
per a visitar l'institut Thalassa, l'escola Norai,
l'escola Salvador Espriu i l'escola Marina.
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ESPORTS

Montgat lliura els premis de la XVII Nit de l’Esport
Enguany, el certamen no ha comptat amb un jurat professional i s’ha guardonat a tots els nominats
Amb la voluntat d’atorgar un
reconeixement públic i premiar els
esportistes i les entitats del municipi que han
destacat pels seus èxits i per la seva dedicació
durant la temporada esportiva 2021-2022,
el passat divendres 4 de novembre, a les 20
hores, Montgat va acollir l’acte de lliurament
dels premis de la XVII Nit de l’Esport. Enguany,
el certamen montgatí no va comptar amb un
jurat professional i es va guardonar a totes
les persones nominades. Així doncs, dins de
la categoria ‘Millor Esportista de l’Any Local’,
van destacar Arlet Macías Raventós, Oriol

Grau Anglarill, Oriol Azuaza Sampedro, Paula
Rubio de Castro, Blanca Luque Fradera, Júlia
Marco Bernal, Gisela Notario Rosales, Joan
Moreno Dominguez i Judith Ariño Castillo.
Tot seguit, dins de la categoria ‘Millor
Esportista de l’Any’, van destacar Alan
Fernández Gómez, Giulia Poles, Aina Jardí
Colomé, Eric Zaragoza Cano, Kora Alcaide
Marco, Lea Aldea Blasco, Izan Fernández
Gómez, Valentin Arpe Fernández, Sergi del Rio
Santamaria, Martina Niubó Moreno, Gabriel
Arpe Fernández, Joel Casado García, Estela
Gutiérrez Valverde, Nuria Montero Martí i

Pau Darbra Martínez. A continuació, dins
de la categoria ‘Millor Equip’, el certamen
va guardonar el Prebenjamí Masculí de la
Fundació Esportiva Montgat, el Benjamí A
del Club Esportiu Hamelin-Laie i el Junior
Masculí B de la Unió Esportiva Montgat. Així
mateix, es va lliurar un premi especial com
a millor entrenador a Eduard Sánchez i a
Mario Martin i com a millor directiu a Javier
Casado. Finalment, la XVII Nit de l'Esport
va entregar una menció especial a Susana
Albi Palomeras per la seva dedicació al Club
Patinatge Montgat durant vint anys.

JOVENTUT

Vols aprendre a
comunicar-te amb el
teu fill adolescent?
El pròxim dimarts 13 de desembre, a les
18 hores, l’Espai Jove de Montgat acollirà
un taller pràctic per a aprendre algunes
pautes per a millorar la comunicació i la
gestió emocional dins de la família. Sota
el títol ‘Com aprendre a comunicar-te
amb el/la teu/teva fill/filla adolescent’, la
dinàmica oferirà consells, recomanacions,
recursos i eines per a aprofundir en la
criança positiva, fomentant l’educació des
del respecte i des de l'amor, potenciant
les habilitats, les capacitats i les actituds
necessàries per a la vida i afavorint el
desenvolupament. En aquest marc, es
presentarà un servei gratuït que ofereix
l’Espai Jove de Montgat: els tallerscercles per a adolescents, on s’aborden
les temàtiques essencials per al benestar
de la família i dels adolescents i que es
dinamitzen un cop al mes a l’equipament
municipal montgatí.
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CULTURA

La montgatina Inés Bayona de Diós
guanya la Mostra Literària del Maresme 2022
Palafolls va acollir l’acte de lliurament
dels premis de la fase comarcal de la
Mostra Literària del Maresme 2022.
Després de valorar les obres, el passat
diumenge 20 de novembre, el jurat
professional va decidir que la montgatina
Inés Bayona de Diós, alumne de l’escola
Salvador Espriu durant el curs passat i
actualment estudiant de l’institut Thalassa,

fos la guanyadora de la fase comarcal de la
Mostra Literària del Maresme 2022 amb la
poesia ‘Somnis’. Prèviament, a la fase local,
Inés Bayona de Diós es va emportar el segon
premi de la modalitat poesia dins de la
categoria B, pensada per a nens i nenes de
9 a 11 anys. Aquest any, al municipi, es van
presentar un total de 185 treballs, 104 obres
de prosa i 81 obres de poesia.

CULTURA

Es reobre el servei
d’aula d’informàtica
A partir del mes de desembre, es
torna a posar en marxa el servei d’aula
d’informàtica del Centre Cívic Les
Mallorquines. La iniciativa està pensada
per a les persones usuàries que necessiten
fer ús dels ordinadors per a fer recerques
a Internet, per a utilitzar el paquet de
Microsoft Office o per a fer ús del servei
d’impressions, fotocòpies i escanejat.
L’horari de l’aula d’informàtica del Centre
Cívic Les Mallorquines serà de dilluns
a divendres de 9.15 a 13.45 hores. Tot i
que no caldrà fer reserva prèvia, l’ús del
servei estarà supeditat a les formacions
que s’organitzin des de l’Ajuntament
de Montgat. Les persones interessades
poden consultar la disponibilitat del
servei d'aula d'informàtica trucant al
telèfon 93 469 07 37.

TEIXIT PRODUCTIU

Dos pescadors montgatins guardonats
amb el premi Josep Mercader 2022
El passat dimarts 8 de novembre, dos
pescadors de la llotja de Montgat, Ángel
Domínguez i Ángel Matons, van ser
guardonats amb el premi Josep Mercader
2022. En el marc del Gastronomic Forum
Barcelona, l’acte va ser un reconeixement
a la tasca de les persones vinculades als
sectors de la gastronomia i de la restauració
i en especial, a la feina dels productors
locals i de proximitat. L’alcaldessa de

Montgat, Mercè Marín, va lliurar el guardó
als dos pescadors montgatins, que encara
fan la subhasta cantada del peix. En aquest
sentit, cal recordar que la llotja de Montgat
és l’última subhasta de peix cantada del
litoral català. En aquest marc, l’alcaldessa
Mercè Marín i el primer tinent d’alcalde,
Andreu Absil, van aprofitar per a visitar
l’estand de la productora montgatina Maria
Serra, que elabora els licors Onalic.

CULTURA

La biblioteca
municipal Tirant
Lo Blanc celebra
el seu 20è aniversari
Inaugurada el 26 de gener de 2003, la
biblioteca municipal Tirant Lo Blanc de
Montgat, que forma part de la Xarxa de
Biblioteques de la Diputació de Barcelona,
celebrarà el seu vintè aniversari de servei
amb una programació especial d’activitats.
Les engrescadores propostes estaran
pensades i dissenyades per a tota la família.
De la mateixa manera, amb motiu del vintè
aniversari de la biblioteca montgatina, a
partir del pròxim dilluns 23 de gener i fins al
pròxim dimarts 28 de febrer, l’equipament
municipal acollirà una exposició
commemorativa amb algunes de les
fotografies més significatives dels vint anys
d’història de la biblioteca municipal Tirant
Lo Blanc de Montgat. Al web de l’Ajuntament
de Montgat i a les xarxes socials de
l’equipament municipal (@bibliomontgat),
es podrà consultar en tot moment la
informació actualitzada de la celebració del
vintè aniversari, que probablement inclourà
noves activitats, propostes i sorpreses
destinades a tots els públics.

ESPORTS

En marxa una nova edició del Parc de Nadal
Enguany, l’Ajuntament de Montgat
impulsarà una nova edició del Parc
de Nadal. Així doncs, coincidint amb
les vacances nadalenques als centres
educatius del municipi, el dimecres 28
de desembre i el dijous 29 de desembre,
de 10.30 a 13.30 hores i de 16.30 a
19.30 hores, s’organitzaran tallers, jocs
interactius, elements inflables i activitats
de lleure, educatives i esportives per
a nens i nenes a partir de 3 anys al
poliesportiu municipal Sílvia Domínguez
de Montgat. També, al Parc de Nadal, els

infants rebran la visita del carter reial i si
ho desitgen, podran entregar-li les seves
cartes plenes de desitjos. Prèviament,
el pròxim diumenge 4 de desembre,
s’organitzaran les primeres activitats
nadalenques per a infants. Així doncs,
de 10.30 a 13.30 hores, els nens i les
nenes podran gaudir de diversos tallers al
poliesportiu municipal Sílvia Domínguez
de Montgat. En concret, hi haurà jocs
lúdics i esportius per a tota la família,
com curses de sacs, esquís cooperatius,
xanques o minigolf.
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1

DIJOUS

Espectacle d’encesa
dels llums de Nadal
Hi haurà tres passis
a les 19 h, 19.45 h i a les 20.30 h
a la plaça de la Vila
Amb la col·laboració d’ACISM

Conferència
“De mites, llegendes, rondalles
i contes”a càrrec de Marta Luna
i SanJuan, mestra, titulada en
pedagogia del lleure i animació
sociocultural
a les 18.30 h a la sala Albéniz de Tiana

4

Organitza: Aula d’Extensió Universitària TIMO

Taller de fer el bastó del Tió
de 10 a 13 h

També hi haurà un arbre dels
desitjos, la bústia reial i un taller
de joc de tres en ratlla

a càrrec de l'AAVV Turó del Mar

Cerca el Tió al parc del Turonet
d’11 a 13 h

Activitats nadalenques per a infants
Tallers i jocs lúdics i esportius per a
tota la família
(curses de sacs, esquis cooperatius,
xanques, mini golf, etc...)
de 10.30 a 13.30 h
a la pista 2 del poliesportiu
Sílvia Domínguez

2 al 24

de desembre

Activitats de Nadal
als Eixos Comercials
Divendres 2 de desembre
a la rambla del Turó del Mar
Fira de Nadal de comerç local i
artesania
Taller de Nadal decora el teu arbre
Xocolatada infantil
de 17 a 20 h
Col·labora: AAVV del Turó del Mar

També trobareu un arbre dels
desitjos, bústia reial i el Pare Noel
farà globusflèxia

a càrrec del Servei de Consum

a càrrec de l'AAVV Turó del Mar

Taller infantil de Nadal postals
amb 3D
de 17 a 20 h
També trobareu un arbre dels
desitjos, bústia reial i el Pare Noel
farà globusflèxia
Divendres 16 de desembre
al Mercat de Montgat
Taller infantil fes el teu Tió
de 17 a 20 h

a càrrec de Servei de Consum

Nadal en família!
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Dissabte 24 de desembre
a la Plaça de les Mallorquines
Taller de pintacares
d’11.30 a 13.30 h

Dissabte 17 de desembre
al Mercat de Montgat
Taller de pinta cares
d’11 a 14 h

DIUMENGE

Del

Dissabte 3 de desembre
a la Rambla del Turó
Fira de Nadal de comerç local i
artesania
de 10 a 20 h

Taller infantil elabora el teu Pare
Noel comestible
d’11 a 14 h
Dijous 22 de desembre
al Mercat de Montgat
Taller de mitjons de Nadal
Taller de pintacares
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Xerrada
“Com aprendre a comunicar-te amb
el/la teu/teva fill/a adolescent?”
Et costa comunicar-te amb el teu
fill/a adolescent i sents que esteu
en constant conflicte o que la
comunicació els teus fills és nul.la
o quasi nul.la?
Presentarem el cercle
d’adolescents: un servei gratuït
a les 18 h a l’Espai Jove
Cal inscripció prèvia a
pij.montgat@montgat.cat

BiblioLab
"Sabríeu fer música de cinema?"
a càrrec de la Federació Catalana de
Cineclubs
Commemoració del centenari del
naixement d'Elmer Bernstein
Per a infants a partir de 9 anys (cicle
mitjà + cicle superior de primària)
Cal inscripció prèvia a la biblioteca.
Col·labora: Diputació de Barcelona.
a les 11 h a la sala Pau Casals

14
DIMECRES

Entre Llibres

Taller d'arbres de paper de Nadal
Dijous 22 i divendres 23
al Mercat de Montgat
Porta la teva carta al Pare Noel
de 17 a 19 h

Taller crea el teu fanalet
de 17 a 20 h

DIMARTS

DISSABTE

Recollida de cartes del Pare Noel

Divendres 23 desembre
a la Plaça de les Mallorquines
Fira de Nadal de comerç local i
artesania

13

12

amb la novel·la "El País donde
florece el limonero: la historia de
Italia y sus cítricos"
d'Helena Attlee
Coordina: Lluís Martí
a les 18.30 h
a la sala Josep i Pere Santilari

DILLUNS

També hi haurà un arbre dels
desitjos, la bústia reial i un taller
de joc de tres en ratlla

L'hora del conte

Dissabte 24 de desembre
a la Plaça de les Mallorquines
Fira de Nadal de comerç local i
artesania
de 10 a 14 h

"Contes de Nadal",
a càrrec de La Minúscula Teatre.
Per a infants a partir de 4 anys.
Entrada lliure.
a les 17.30 h a la sala Pau Casals

Club du Livre

amb la novel·la "14 juillet: récit",
d'Éric Vuillard
Coordina: Michèle Pendanx
a les 19 h
a la sala Josep i Pere Santilari

2022

DESEMBRE

15
DIJOUS

Conta conte
en anglès

Estimulem la imaginació dels
infants!
Oberta a famílies amb infants de
0 a 3 anys
a les 17 h
a l’escola bressol els Montgatets

17
DISSABTE

En Lletra Petita
amb "El Tió Menut"
a càrrec de Cia Patawa.Per a famílies
amb nadons de 0-3 anys.
Places limitades per ordre d'arribada.
a les 11 h a la sala Pau Casals

...

Club de lectura
el Racó de Pensar
"L'economia del bé comú: creix una
alternativa democràtica",
de Christian Felber
Coordina: Jaume Carbonell, de
l'Associació de Col·laboradors
Voluntaris de l'Escola d'Adults TiMó
(TiMó-Vol)
a les 18.30 h
a la sala Josep i Pere Santilari

Xerrada
“El poema del pessebre de Joan
Alavedra. Un poema d’exili”
a càrrec d’Enric Benavent i Vallés
Doctor en filosofia per l’URL,
especialista en temàtica pessebrista
a les 18.30 h a la sala Pau Casals
Organitza: Aula d’Extensió Universitària TIMO

16
DIVENDRES

Taller infantil
de Nadal
a càrrec del personal de la
biblioteca.
Per a infants a partir de 6 anys.
Places limitades, cal inscripció
prèvia a la biblioteca.
a les 17.30 h a la sala Pau Casals

Book Club
amb la novel·la
"Our souls at night", by Kent Haruf
a les 18.30 h
a la sala Josep i Pere Santilari

Dimecres

Cercle Adolescents
“A vegades he de mentir per
encaixar i sentir-me acceptat/da”
Activitat gratuïta. Cal inscripció
prèvia a pij.montgat@montgat.cat
de 17.15 a 20.15 h
a l’Espai Jove Montgat

Concert
de música coral
a càrrec de la Coral del CRiC de
Montgat
a les 20.30 h
a l’església parroquial de Sant Joan

19
DILLUNS

Sessió informativa
oberta a la
ciutadania
sobre els Ajuts de rehabilitació del
Consorci Metropolità de l’Habitatge
(CMH)
dotats amb fons provinents dels
fons europeus Next Generation.
a càrrec del Consorci Metropolità de
l’Habitatge
a les 18.30 h
a la sala Pau Casals de Montgat
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28

Dijous

29

Parc de Nadal
per a infants
Tallers, jocs interactius, inflables
i activitats de lleure, esportives i
educatives
per a nens i nenes a partir de 3 anys
de 10.30 a 13.30 h i de 16.30 a 19.30 h
al Poliesportiu Sílvia Domínguez

Visita del Carter Reial
El carter Reial recollirà les cartes
dels nens i nenes de Montgat
de 17 a 19 h
al Poliesportiu Sílvia Domínguez

5

GENER
2023

DIJOUS

Cavalcada
dels Reis d’Orient
Ses Majestats els Reis arriben a
Montgat!
A partir de les 18 h
Itinerari de les carrosses reials
pel municipi fins al Poliesportiu
Sílvia Domínguez on acabarà la festa i comptareu amb la presència
de Ses Majestats els Reis d’Orient
(vegeu la contraportada de la
revista)

Del

9 de gener
al 3 de febrer

Aula d’estudi
Tens exàmens i no tens prou
espai de qualitat?
Vine a l’aula d’estudi!
de dilluns a divendres de 15 a 21 h
dissabtes de 15 a 20 h
diumenges de 10 a 14 h
En aquest horari no hi haurà
servei de préstec
a la Biblioteca Tirant lo Blanc

Dimecres

11

Dijous

25

Tallers participatius
sobre l'avanç de planejament de
les Mallorquines sector Nord
de 18.30 a 20.30 h
a la sala Pau Casals

Del

23 de gener
al 28 de febrer

20è aniversari
de la Biblioteca
Tirant lo Blanc
Exposició recull imatges dels 20
anys de la biblioteca montgatina
Visites en horari de Biblioteca

24

DIMARTS

“Fer bons lectors,
una responsabilitat
de tots”
a càrrec de Montse Ayats Coromina,
responsable del Pla nacional del
llibre i la lectura de la Institució de
les Lletres catalanes
a les 18.30 h a la sala Pau Casals
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DINAMITZACIÓ COMERCIAL

El Mercat de Montgat
s’engalana per Nadal

El passat dissabte 5 de novembre, la
biblioteca municipal Tirant Lo Blanc va
organitzar una sortida cultural per a visitar
diversos indrets que van ser l’escenari de
la Batalla de l’Ebre, com el poble vell de
Corbera d’Ebre, el Centre d’Interpretació
115 Dies, el Museu Memorial i la trinxera
Els Barrancs. Prop d’una quarantena de
persones, participants dels diferents clubs
de lectura de la biblioteca, membres de
l’Aula d’Extensió Universitària TiMó i veïns
i veïnes de Montgat van voler conèixer de

primera mà l’escenari d’aquesta batalla,
que va durar gairebé quatre mesos i que
va suposar la derrota del bàndol republicà
i la victòria del franquisme a Catalunya. En
concret, l’activitat es va emmarcar dins del
club de lectura d’assaig de la biblioteca
municipal, coordinat per Jaume Carbonell
i Sebarroja de l’associació de voluntaris
TiMó-Vol. En aquesta línia, durant el passat
mes de novembre, el club de lectura
d’assaig de la biblioteca municipal va
tractar el tema de la Guerra Civil.

Aquestes festes nadalenques, la
plaça del Mercat de Montgat s’omplirà
d’activitats. El pròxim divendres 16 de
desembre, de 17 a 20 hores, s’organitzarà
un taller infantil per a crear el Tió de Nadal
i l’endemà, dissabte 17 de desembre, d’11
a 14 hores, s’impartirà un taller infantil
per a elaborar un Pare Noel comestible.
Així mateix, el dijous 22 de desembre i
el divendres 23 de desembre, de 17 a
19 hores, es podrà portar la carta al Pare
Noel. També, durant aquestes festes
nadalenques, els infants que ho desitgin
podran deixar la seva carta a la bústia del
carter reial, qui les farà arribar directament
a Ses Majestats d’Orient. Finalment, el
dissabte 24 de desembre, a les 12 hores,
el Mercat de Montgat farà el sorteig de la
tradicional panera de Nadal i s’entregarà a
la persona guanyadora.

ENTITATS

ENTITATS

SERVEIS

L’AAVV Turó del
Mar pinta un mural
col·laboratiu

El CRiC organitza
el tradicional
concert de Nadal

Torna l’aula d’estudi
a la biblioteca
municipal

Els veïns i les veïnes del Turó del Mar
van impulsar la creació d’un gran mural
col·laboratiu a finals del passat mes
d’octubre. L’activitat va estar organitzada
per l’AAVV Turó del Mar i va comptar amb la
col·laboració de l’artista multidisciplinari
Julian Manzelli, nascut a Buenos Aires i
resident al municipi, i amb el suport del
distribuïdor Montana Colors España. La
bonica jornada col·laborativa va permetre
a petits, mitjans i grans compartir grans
estones i omplir de color un dels espais
del barri. Des de l’organització, s’agraeix la
participació dels veïns i de les veïnes i dels
professionals en la reeixida iniciativa.

El pròxim dissabte 17 de desembre, es
celebrarà el tradicional concert de música
coral del Centre Recreatiu i Cultural (CRiC)
de Montgat. D’acord amb l’ocasió, la coral
montgatina interpretarà un ampli repertori
de cançons populars i nadalenques.
La trobada es farà a les 20.30 hores a
l’església parroquial de Sant Joan.
L’agrupació de cant coral compta amb
una llarga trajectòria cultural al municipi
i organitza concerts de manera periòdica
coincidint amb dates assenyalades del
calendari montgatí, com les festes majors
de Sant Jordi i Sant Joan o amb l’arribada de
les festes nadalenques.

El pròxim dilluns 9 de gener, el municipi
tornarà a posar en marxa l’aula d’estudi
a la biblioteca municipal Tirant Lo Blanc
de Montgat amb l’objectiu d’oferir un
espai còmode i agradable perquè els nois
i les noies puguin preparar les properes
convocatòries d’exàmens i de treballs.
Enguany, l’aula d’estudi funcionarà fins al
pròxim divendres 3 de febrer. L’horari serà
de dilluns a divendres, de 15 a 21 hores, els
dissabtes, de 15 a 20 hores, i els diumenges,
de 10 a 14 hores. Excepcionalment, en
aquest horari d’obertura, no hi haurà servei
de préstec de documents a l’equipament
municipal montgatí.

ENTITATS

Montgat visita l’escenari de la Batalla de l’Ebre
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EMPRENEDORIA DEL MES
DINAMITZACIÓ COMERCIAL

L’ACISM presenta
el Calendari d’Advent
L’Associació de Comerços i Serveis
de Montgat (ACISM), de la mà dels
establiments associats, ha creat un
Calendari d’Advent. En aquest sentit,
el passat dilluns 28 de novembre, es va
començar a repartir des dels diversos
comerços participants fins a exhaurir les
1.200 unitats disponibles. Segons l’antiga
tradició, el Calendari d’Advent dona la
benvinguda a les festes nadalenques fent
un compte enrere des de l’1 de desembre
fins al 24 de desembre. En aquest cas,
en obrir les vint-i-quatre finestretes del
Calendari d’Advent de l’ACISM, una per
cada dia, es descobriran els comerços i
els serveis del municipi. Les persones
que ho desitgin podran apropar-se als
establiments, exclusivament en el dia i
l’hora establerts, i recollir els fantàstics
obsequis que els comerciants han preparat
per als infants montgatins. En aquest
sentit, els detalls són gentilesa dels
establiments associats, que de manera
desinteressada han volgut participar en
aquesta bonica tradició adreçada als més
menuts del poble. Des de l’ACISM, es
desitja unes bones festes nadalenques.

THE PITA
Restaurant

Sabors del Mediterrani en una mossegada
En John Gilliland, anglès i veí de Montgat,
ha treballat en el sector de la restauració
prop de vint d’anys. Enamorat de la cuina
i del bon menjar, durant la pandèmia, es
va plantejar la idea de compartir un local
per a poder emprendre un negoci, evocant
una mica com ho van fer els pubs anglesos
a la dècada dels noranta, quan a la tarda
hi havia una família tailandesa a la cuina i
servien els famosos curris.
En John, inicialment, va pensar a preparar
menjars per a emportar. Amb aquesta
idea, va començar a buscar locals per a
compartir a Montgat i als voltants. Fa dos
mesos, va tenir la sort de conèixer en
Toni Batlleria a Badalona, qui li va donar
l’oportunitat de començar l’aventura.

Així va sorgir ‘The Pita’, una fusió de
cultures en una butxaca de pa.
Si us hi apropeu, trobareu cinc
captivadores pites amb sabors intensos
i saludables, ja que porten una gran
quantitat de verdures. També, hi trobareu
amanides, hummus, crema de verdures
i dolmades. Els productes es poden
tastar al local o demanar per a emportar.
A més, aquest desembre, el servei a
domicili arriba a Montgat i Tiana de la mà
del Cor del Barri i a altres indrets per les
plataformes Glovo, JustEat i UberEat.
Instagram: @thepita.badalona
(Ribas i Perdigó,41, Badalona - 698 914 251)

Si tens una idea de negoci i necessites assessorament, posa’t en contacte amb el departament de
Promoció Econòmica al telèfon 93 469 07 37 o al correu electrònic mgt.promecomontgat.cat.

COMERÇ DEL MES

ESPAI SENTITS

|1| La Montse i la Núria, dues professionals
de l'estètica i de la bellesa, impulsen Espai
Sentits, un saló de bellesa ubicat a la Rambla
del Turó, on s’ofereixen tractaments facials i
corporals personalitzats. L’establiment, que
compta amb aparells punters, és un lloc ideal
per a deixar-se consentir i cuidar.

Horari:
de dilluns a divendres de 10 a 20 hores

Rambla del Turó 11 local 14 - Telèfon: 637 966 256 - www.espaisentitsmontgat.es
Facebook: Espai Sentits - Instagram: @espaisentitsmn
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Repassem el Ple

1

PLE ORDINARI DEL 27 D'OCTUBRE DE 2022

Es dona compte de les resolucions d’alcaldia i de les resolucions dels regidors delegats des del 26 de setembre fins
al 20 d’octubre de 2022 del núm. 1603-2022 al núm. 17472022 i dels acords de les sessions amb data 15 de setembre i
6 d’octubre de 2022 de la Junta de Govern Local.

Per un Nadal
igualitari, social i
sostenible

Plaça
d’en Pere de José
Hermens

Es dona compte de l’informe de la Sindicatura de Comptes de Catalunya relatiu al compte general de les entitats
locals de l’any 2020.

1 Així que arriba desembre ens
anem submergint en l’esperit de
Nadal. L’enllumenat i la decoració
nadalenca en carrers i aparadors,
les trobades i els dinars, amb amics
i la família, les parades i les fires, tot
plegat afecta l'estat d’ànim i ens fa
més vulnerables. L’esperit nadalenc
ens porta a retrobar-nos amb la
família i ens fa sentir solidaris, però
també reforça el nostre esperit més
consumista. La publicitat és la gran
responsable. Aquesta és una època
de regals. Tot i que hi ha campanyes
publicitàries basades en la igualtat
de gènere, encara s’encasella les
nenes i els nens en estereotips
sexistes. Quan regalem una joguina
tenim l’oportunitat de promoure
jocs que fomentin la creativitat, jocs
no sexistes i que no cosifiquin les
nenes amb visions distorsionades.
L’acte d’escollir un regal ha de ser
un acte pensat i responsable, hem
de promoure el pensament crític
davant els missatges publicitaris i
el consumisme. En aquestes dates,
fem un consum responsable,
fem compra de proximitat i
apostem per l’economia social
i solidària, no malbaratem els
recursos alimentaris, i, sobretot,
siguem feliços perquè gaudir de la
companyia dels que estimem, és el
millor regal de Nadal.
Bones Festes de Nadal.

1 Pere de José Hermens va ser el
primer alcalde democràtic després de
la dictadura. És impossible resumir
el seu llegat en aquestes línies, però
sí que ens agradaria recordar alguna
d’elles per la seva rellevància per al
municipi com ara: la recuperació
del front marítim i de les platges,
el soterrament de la B20 al seu pas
per Montgat (via que havia estat
projectada inicialment de manera
oberta, la qual cosa hauria escapçat
definitivament el municipi) o la
construcció d’equipaments com
el camp de futbol, el poliesportiu
o el CAP. El Pere va encapçalar
múltiples projectes per dignificar
tots els barris de Montgat, alguns
dels quals no disposaven dels serveis
mínims essencials (clavegueram o
subministrament elèctric). Va liderar
la transformació del barri de les
Mallorquines, que va passar de ser
una zona d’indústria contaminant al
nucli residencial que ara coneixem.
Fill de republicans, als 8 anys, va
marxar a l’exili amb la seva família i
va estar en el camp de concentració
d’Argelers, una experiència que va
marcar la seva vocació pública i de
servei que va explotar durant la seva
etapa com a alcalde. En agraïment
i reconeixement, el grup municipal
socialista proposarà el nom del Pere
de José per a la nova plaça ubicada al
barri de Mallorquines.

S’aprova la proposta d’aprovació inicial del pressupost de
la corporació, la plantilla del personal de l’Ajuntament de
Montgat i les bases d’execució del pressupost de l’any 2023
amb els vots a favor dels regidors i regidores de Junts per
Montgat, dels regidors i regidores del PSC, dels regidors i
regidores de SOM i del regidor no adscrit i els vots en contra
dels regidors i regidores d’ERC i dels regidors i regidores de
Montgat En Comú Podem.
S’aprova per unanimitat de tots els grups municipals
l’ampliació de la vigència del Pla Local de Joventut 20192022 per un any més a comptar des de l’1 de gener de 2023.
S’aprova per unanimitat de tots els grups municipals el
conveni d’adhesió a la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica de Catalunya.

Podeu veure la sessió del Ple
al canal municipal de YouTube:
bit.ly/plensmunicipals

PLE AJUNTAMENT

S’aprova l’adhesió a la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica de Catalunya
Durant la sessió plenària del passat mes d’octubre, el Ple de
l’Ajuntament de Montgat va aprovar per unanimitat el conveni
d’adhesió a la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica de Catalunya. La
Generalitat de Catalunya i el Memorial Democràtic impulsen la iniciativa, que agrupa un conjunt d’indrets que constitueixen el patrimoni,
tangible i intangible, representatiu de la lluita i dels conflictes per a
aconseguir els drets i les llibertats democràtiques, des de la proclama-
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ció de la Segona República fins a la transició democràtica. En aquesta
línia, Montgat compta amb diversos elements patrimonials, recentment
declarats Bé Cultural d’Interès Local, que pertanyen cronològicament
a l’època de la Guerra Civil com el conjunt dels nius de metralladores i
plataforma per un projector d’il·luminació que es troben a la platja de
les Roques, el búnquer de la platja de Montsolís, el búnquer de la Riera
d’en Font i les bateries de la Guerra Civil del Parc de les Bateries.

GRUPS MUNICIPALS A DEBAT
MONTGAT GUANYA

més iniciativa

Fem valoració
de la legislatura

Treballant per a
l’eficiència en la
gestió municipal

Uns pressupostos Postureig o
polítiques
no adaptats
necessàries?
a la crisi

1 Hem començat a revisar el grau
de compliment del programa
amb el qual ens vam presentar
a les eleccions municipals de
2019, així com el del Pla d'Acció
Municipal acordat amb la resta de
grups de l'equip de govern. Estem
satisfets, perquè malgrat haver-nos
vist afectats per una pandèmia
sanitària mundial l’any 2020, no
hem renunciat a fer realitat cap de
les nostres propostes. El grau de
compliment de les àrees que ens
han estat confiades és molt alt,
com presentarem. No obstant això,
som autocrítics i inconformistes,
i pretenem continuar treballant
intensament durant els mesos
que falten de mandat, fins al
mes de maig. Avui, gaudim d'un
ajuntament reforçat quant a
personal, sanejat i amb la majoria
de contractes en ordre. Els diferents
departaments avancen com feia
temps no succeïa, i això facilitarà
un desplegament de futurs serveis
públics i inversions de qualitat,
com totes i tots volem. Tot això,
s'ha aconseguit sense apujar els
impostos, i involucrant al personal
municipal que s'ha sumat amb
il·lusió i esforç a un projecte obert
i de llarg recorregut. En aquestes
dates, només ens queda desitjarvos unes molt bones festes en
companyia dels vostres.

1 Quan vam començar el mandat,
el primer que vam haver d'afrontar
va ser la falta de personal que
afectava a tots els departaments de
l'ajuntament. Així ho constataven
els nombrosos cartells informatius
penjats en tots els equipaments
municipals, per les persones
que representen sindicalment
al personal de l'ajuntament,
en els quals, demandaven al
govern anterior, personal per a
poder donar un bon servei a la
ciutadania. La nostra preocupació
en aquell moment va ser que
aquest minvament en la plantilla
municipal afectava greument en
la gestió (projectes sense realitzar,
perdudes de subvencions, convenis/
contractes caducats, etc.), en una
sobrecàrrega de treball al personal
municipal (a cap partit polític
que formava part d’aquell equip
de govern li va preocupar) i per
descomptat en la manca de recursos
humans per a atendre les necessitats
de la ciutadania. Avui, malgrat que
aquests anys de govern hem apostat
per un increment de personal en la
plantilla municipal (14,12%), SOM
conscients que hem de continuar
treballant per a dotar l'ajuntament
del personal necessari per a oferir
a la ciutadania una prestació eficaç
i eficient en els serveis municipals.
Bones Festes de Nadal!

1 Els pressupostos són la principal
eina de transformació per elaborar
polítiques i la que defineix com es
gestionaran els diners públics al
poble durant l’any següent.
Des d'En Comú Podem, creiem
que, tenint en compte la situació
d’incertesa provocada per la crisi
conjuntural, la prioritat d’aquest
hauria de ser sens dubte protegir les
famílies.
És per això que, des d’En Comú
Podem conjuntament amb la
resta de partits de l’oposició, hem
presentat diverses propostes en
aquesta línia perquè siguin incloses
en el pressupost de l’any que ve: la
creació d’un parc d’habitatge públic,
la millora de l’espai públic a Can
Ciurana, un pla de manteniment
d’escoles i equipaments esportius,
un pla d’equipaments municipals
i augmentar la despesa al SAD i als
horts.
Al ple d'octubre, l'equip de Govern
va presentar els pressupostos per al
2023. I no només no s’ha recollit cap
de les nostres propostes, sinó que
comprovem com aquest no s'adapta
a les necessitats de Montgat en
un context tan delicat com el que
estem vivint, especialment tenint
en compte la baixada d'ingressos
durant tota la legislatura, que ja se
situa en el 14%.
Una llàstima.

1 Aquest 25N, totes i tots
ens omplirem la boca amb el
feminisme, treure'm els llaços
liles i els lluirem a la solapa. Des de
les institucions, farem discursos
eloqüents i defensors de la llibertat
i els drets de les dones i contra les
agressions masclistes i la violència
de gènere, ara això sí, les polítiques
necessàries per ajudar a garantir la
seguretat de les dones i els homes
no és una realitat al carrer. Moltes
veïnes i veïns de Montgat gaudim de
passejar o fer esport pel passeig del
costat del mar, però des del pont de
la mandra (Montgat) fins a la barca
Maria (Badalona) hi ha un llarg tram
de passeig sense llum, un espai poc
segur i molt transitat, llargament
reivindicat pels veïns i veïnes, que
es queixen de la nul·la il·luminació
i la inseguretat d’aquest espai de
natura i lleure. Tal com hem dit a
més d’un Ple municipal, cal garantir
la seguretat de les vianants i les
esportistes en aquest tram del poble
perquè ningú deixi de fer esport
per manca de llum i por a possibles
agressions en un espai molt isolat.
Demanem menys postureig en les
polítiques públiques municipals
i més fets i solucions a les
problemàtiques reals dels veïns i
veïnes. També, aprofitem aquesta
finestra per desitjar-vos un Bon
Nadal i un millor 2023.

FORMACIÓ DIGITAL

El canal municipal de YouTube conté diverses píndoles formatives
A més de l’emissió en directe de les sessions plenàries municipals,
dels actes institucionals i dels sorteigs, el canal municipal de YouTube
de l’Ajuntament de Montgat conté diverses píndoles formatives. La
voluntat del consistori montgatí és oferir un espai formatiu en línia
per a afavorir l’aprenentatge dels veïns i de les veïnes i facilitar la
realització dels tràmits amb l’Administració Pública. En concret, hi ha
píndoles formatives sobre com presentar les ofertes a través del perfil

del contractant de l’Ajuntament de Montgat, sobre com preparar les
factures electròniques o sobre com realitzar les gestiones telemàtiques
amb l’Ajuntament de Montgat. També, hi ha material audiovisual per
a aprendre a obtenir tres dels certificats digitals més utilitzats en
l’actualitat: idCAT, FNMT i Clave. Els vídeos són curts, dinàmics i creatius
i expliquen de manera clara, directa i entenedora els passos a seguir
per a aconseguir portar a terme amb èxit les respectives gestions.
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Cavalcada 2023. Viu-la a Montgat!
Montgat s’il·lumina per a viure la nit més
màgica de l’any. El pròxim dijous 5 de gener,
a partir de les 18 hores, Melcior, Gaspar i
Baltasar visitaran el municipi. Acompanyats
del seu seguici i sobre les seves carrosses,
recorreran els barris del municipi per tal de
saludar els infants montgatins. Músiques,
colors, somnis i il·lusions es donaran la
mà en una preciosa vetllada que robarà
més d’un somriure a petits, mitjans i grans.
Enguany, el recorregut començarà al Pont
de Tiana i finalitzarà a l'Av. Sant Jordi. Ses
Majestat d'Orient aniran al Poliesportiu on
saludaran personalment als nens i nenes
abans d'iniciar el repartiment de regals
per Montgat. Enguany, l’Ajuntament de
Montgat se suma novament a la campanya
‘Cues Inclusives’ per tal de garantir que les
persones amb diversitat funcional puguin
accedir prioritàriament a l’escenari per
a saludar a Ses Majestats d’Orient. Així
mateix, seguint la dinàmica dels darrers
anys, els caramels que es repartiran a la
cavalcada de reis seran sense gluten amb
la voluntat que els infants puguin gaudir
d’una nit màgica i dolça.

Recepció dels
reis d'orient

Quin serà el recorregut?

Enguany, el recorregut de la Cavalcada de
Reis 2023 serà el següent:

· Inici: Pont de Tiana
· Carrer Pare Claret
· Carrer Marina
· Camí Ral
· Riera Miquel Matas
· Carrer Antònia Macià
· Plaça de la Mare
· Carrer Lola Anglada
· Carrer Onze de Setembre
· Carrer Josep Pla
· Carrer Lluís Companys
· Carrer Mercè Rodoreda
· Camí Baix d’Alella
· Carrer Onze de Setembre
· Carrer Lola Anglada
· Carrer Teresa Claramunt
· Ronda 8 de Març
· Av. Turó
· Av. Jordana
· Carrer Maresme
· Av. Sant Jordi
· Final: Poliesportiu Sílvia Domínguez

Visita del
Carter Reial
Els nens i les nenes que ho
desitgin podran portar la
seva carta plena de bonics
desitjos al carter reial, qui les
farà arribar directament a Ses
Majestats d’Orient.
El carter reial visitarà Montgat
en el marc del Parc de Nadal
el dimecres 28 de desembre i
el dijous 29 de desembre, de
17 a 19 hores, al poliesportiu
municipal Sílvia Domínguez.

CONSELLS I
RECOMANACIONS
No recolliu els caramels a la zona de
pas de les carrosses.
No pugeu a baranes, reixes o altres
elements inestables que puguin ser
perillosos.
No envaïu l’espai del recorregut ni el
travesseu en el moment de la rua.
Mantingueu-vos allunyats dels
vehicles i de les carrosses.
Si aneu amb infants, porteu-los a coll
o de la mà.
Poseu una polsera o anoteu al braç
dels infants un nom i un telèfon de
contacte per si es perden.
Estigueu pendents de la gent gran i de
les persones amb discapacitat.

