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Les guàrdies comencen a les 9 h del matí fins a les 21 h de la nit. 
Diumenge i festius, de 10 h a 14 h. 
Farmacia Cirici de 8.30 h a 21.30 h Diumenge de 9 h a 15 h.

EN CAS D'URGÈNCIA: FARMÀCIA VIANYA 24 h
Av. President Companys, 45. BADALONA. Tel. 93 384 08 02

FARMÀCIA CIRICI - Plaça de les Mallorquines, 1. MONTGAT. Tel. 93 469 11 87
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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 L. COSTA - Passeig de la Vilesa, 8. TIANA. Tel. 93 465 53 02
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1 2 3 4 5 6 7
CIRICI ESPINÀS MAQUA BRUFAU ESPINÀS CIRICI CIRICI
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ESPINÀS MAQUA BRUFAU CIRICI L.COSTA CIRICI CIRICI
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MAQUA BRUFAU ESPINÀS L.COSTA CIRICI MAQUA MAQUA

22 23 24 25 26 27 28
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ESPINÀS L.COSTA CIRICI

Ajuntament - OAC  93 469 49 00   www.montgat.cat  
  oacmontgat@montgat.cat

Policia Local 93 469 07 07   mgt.policia@montgat.cat

Acció Social  93 469 08 08   mgt.socials@montgat.cat

Poliesportiu Sílvia Domínguez 93 469 02 96   esportsmontgat@montgat.cat

Promoció Econòmica 93 469 07 37   promecomontgat@montgat.cat

Cultura 93 469 07 37   culturamontgat@montgat.cat

Biblioteca Tirant lo Blanc 93 469 00 98   b.montgat.tb@montgat.cat

Espai Jove 93 469 16 85   joventutmontgat@montgat.cat

Casal de Gent Gran Joan M. 93 469 35 87   casaljmaragall@gmail.com

Centre d’Atenció Primària (CAP) 93 469 49 30

Organisme de Gestió Tributària 93 472 91 67   orgt.montgat@diba.cat

Jutjat de Pau 93 469 28 64   jutjatmontgat@montgat.cat

Deixalleria Tiana-Montgat 93 395 35 88   mambientmontgat@montgat.cat

Cementiri
93 497 04 97
619 014 491

  montgat@pfbcementiris.com

Escola Bressol Els Montgatets 93 469 44 53   educaciomontgat@montgat.cat

Escola Salvador Espriu 93 469 07 15

Escola Marina 93 469 42 66

Escola Norai 627 55 84 97

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 900 102 381   RecMoblesMontgat@fcc.es

TELÈFONS D’INTERÈS

EQUIPAMENTS I SERVEIS MUNICIPALS

L'Oficina mòbil 
de l'aigua

Canvis a la revista 
durant el període 
electoral 

Aigües de Barcelona, l’empresa que gestiona el cicle integral de 
l’aigua a Montgat, posa a disposició de tots els veïns i veïnes del 
municipi un servei d’oficina mòbil. 
Aquest servei, que és totalment gratuït i que no té cap cost per a la 
població, té com a objectiu apropar l’atenció presencial d’Aigües 
de Barcelona als habitants del municipi; i facilitar la gestió dels 
tràmits i consultes sobre el servei i consum de l’aigua a casa 
nostra. Tot plegat, amb la col·laboració i el suport de l’Ajuntament 
de Montgat.
En aquest sentit, la ciutadania de Montgat podrà fer ús del servei 
de l’oficina mòbil de manera presencial i podrà adreçar als tècnics 
i tècniques d’Aigües de Barcelona totes les consultes i informació 
sobre les diferents gestions relacionades amb la prestació del 
servei d’aigua. I sense necessitat de sol·licitar cita prèvia.

Així, la pròxima visita de l’oficina mòbil d’Aigües de Barcelona 
-que estarà disponible a Montgat el segon dimecres dels mesos 
senars- tindrà lloc el dimecres 10 de maig.
   Horari: de 9 a 13.30 h
   Lloc: a la plaça de les Mallorquines

A l'Oficina mòbil d'Aigües de Barcelona podràs fer qualsevol 
consulta o tràmit sobre l'aigua i la teva factura. 

El proper 28 de maig se celebraran les eleccions municipals. 
El període electoral va començar el 4 d'abril de 2023, i acaba el 
dia de les eleccions, diumenge 28 de maig.

Durant aquesta etapa, la revista municipal no publica opinions 
dels grups municipals, ni projectes nous que impulsi l’equip 
de govern. Tot i això, seguirà publicant informacions d’interès 
públic relacionades amb el funcionament habitual dels serveis i 
l'actualitat de la gestió municipal del consistori.

FE D'ERRATES: De l'edició especial Retiment de comptes

Pàg. 23 (segona columna)
* Projecte d'urbanització del c/ Arno Jäger (entre c/ Marina i c/ Avenir). 
Import (on deia 560.889,45€), l'import correcte és 87.008,40€ 
* Projecte d'urbanització del Pge. Pare Claret (entre c/ Marina i c/ Ave-
nir). Import (on deia 48.372,63€), l'import correcte és 103.858,49€

Pàg. 27 Urbanisme
*  Compra d'un edifici per a dependències municipals i la nau de la brigada. 
On fa referència a la subvenció del Programa específic de resiliciència 
local 2.0, volia dir resiliciència local 3.0.
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   Eleccions municipals

El pròxim 28 de maig se celebraran eleccions 
municipals. La jornada electoral s'iniciarà 
a les 9 h i finalitzarà a les 20 h i l’acte de 
constitució del nou Ajuntament i l’elecció de 
l’alcalde o alcaldessa tindrà lloc el 17 de juny 
a la Sala Pau Casals. La campanya electoral es 
durà a terme del 12 al 26 de maig i la jornada 
de reflexió es farà el 27 de maig.

Durant la jornada electoral hi haurà personal 
en representació de l'administració que 
donarà suport als membres de les meses 
de totes les seccions censals que estaran 
ubicades als edificis municipals on es podrà 
votar. El personal estarà present per resoldre 
qualsevol incidència o reclamació que es 
pugui produir. L’Ajuntament informarà dels 
resultats de les eleccions municipals i el 
desenvolupament de la jornada a través dels 
mitjans d’informació local i les xarxes socials 
municipals.

El 3 de maig es preveu la realització del 
sorteig públic per elegir els veïns i veïnes que 
formaran part de les meses electorals el dia 
28 de maig. Abans del 6 de maig l'Ajuntament 
notificarà a les persones escollides per 
sorteig, que tindran set dies com a màxim per 
presentar al·legacions. 

El 18 de maig és l’últim dia per demanar el 
vot per correu. Les persones que ho hagin 
demanat podran votar per correu del 8 al 
24 de maig entregant el vot a una oficina de 
Correus en els horaris habituals d’obertura 
de les oficines postals. Del 8 al 21 de maig és 
el període per rebre la documentació que es 
necessita per poder votar per correu.

La novetat més important d'aquestes eleccions 
municipals és que s'ha traslladat el col·legi 
electoral on votaven els electors de la Secció 
2a de l'escola d'adults TIMO a la Sala Pau Casals 
de la Biblioteca Tirant lo Blanc. Així, els veïns 
i veïnes residents als barris de Can Maurici, 
Can Ciurana, Turó del Sastre, i Les Vilares 
que vulguin exercir el seu dret a vot, hauran 
d'adreçar-se a la Biblioteca Tirant lo Blanc.

Secció 1a. Les meses de la secció primera 
estaran ubicades a l'escola Sant Joan 
(c/ Escoles, s/n), on podran exercir el seu dret 
a vots els veïns i veïnes dels barris del Pla de 
Montgat, Barri Antic, Residencial camí d’Alella, 
disseminats, i Colònia Argentina.  

Secció 2a. Les meses de la secció segona 
estaran ubicades a la Sala Pau Casals 
(Biblioteca Tirant lo Blanc), Ronda dels Països 
Catalans, s/n,  on hi podran votar totes els 
veïns i veïnes censats dels barris de Can 
Maurici, Can Ciurana, Turó del Sastre, i Les 
Vilares.

Secció 3a. Les meses de la secció tercera 
estaran ubicades al Casal de Gent Gran Joan 
Maragall (c/ Marina, 113), on hi podran votar 
els veïns i veïnes residents els barris de 
Les Mallorquines, Residencial Montgat, Les 
Costes, i Pont de Tiana.

Secció 4t. Les meses de la secció quarta 
estaran ubicades a l'escola Sant Joan (c/ 
Escoles, s/n), on hi podran votar els veïns i 
veïnes del barri del Turó del Mar.

Eleccions municipals 2023 a Montgat
Els comicis tindran lloc el pròxim 28 de maig. Del 8 al 24 de maig s'obrirà el període de vot per correu 
per a totes aquelles persones que ho hagin sol·licitat.

Sorteig de les meses

Vot per correu

A partir del 2 de maig els electors que hagin 
demanat el vot per correu començaran a 
rebre la documentació necessària. Del 2 al 
24 de maig s'obrirà el vot per correu des de 
l’estranger pels que ho hagin demanat.

Vot per correu des de l’estranger

Novetat

On podrem votar?

Nova ubicació de votació de la Secció 2a.
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EQUIPAMENTS

A mitjans del mes de maig començaran 
les obres d’ampliació del CAP

PARCS I JARDINS

Àrea d’esbarjo per a gossos al camí baix d’Alella
  L’Ajuntament de Montgat ha donat per 

finalitzats els treballs d’habilitació d’una 
nova àrea d’esbarjo per a gossos al camí 
baix d’Alella. L’obra s’ha realitzat amb una 
inversió de 15.360.95€ (IVA inclòs) i s’ha 
executat en un espai verd que hi havia en 
aquest zona sense cap instal·lació d’ús 
públic i amb accés des de la via pública.
Els treballs han consistit en l’habilitació 
de tancaments amb rodons de fusta de 
pi en les parts d’entrada que limiten amb 
l’avinguda del Parc, la disposició de portes 
d’accés i portes d’entrada de vehicles per 

manteniment; la instal·lació d’aigua, des 
de la xarxa existent fins a la nova font; 
la instal·lació d’una font adaptada per 
a gossos i mobiliari urbà; i la formació 
d’una zona amb sauló a l’àrea d’esbarjo de 
gossos.
Les àrees d'esbarjo per a gossos són 
espais que afavoreixen la relació entre 
ells i entre els veïns i veïnes que en són 
propietaris i que comparteixen el seu 
amor per aquests animals. Un espai, en 
definitiva, còmode i agradable per a tots 
els usuaris i usuàries.

  El Servei Català de la Salut té previst 
iniciar a mitjans del mes de maig les 
obres d’ampliació del  CAP Montgat-
Dr. Jardí, que consistiran en la construcció 
de quatre noves consultes i dos espais 
auxiliars (aula sanitària i sala de 
reunions), separats amb  una paret 
mòbil per fer-los més polivalents. 
L’actuació tindrà una inversió de 
250.000€, que estarà finançada amb 
fons europeus; i els treballs és previst 

que  concloguin a finals d’aquest any 
2023.
Amb l'ampliació es podrà acomodar 
millor el nou personal que s'ha incorporat 
a l'equip bàsic d'atenció primària del 
CAP, concretament els Referents de 
Benestar  Familiar i Comunitari (RBEC), 
els nutricionistes, els fisioterapeutes i 
els higienistes, que complementen el 
personal mèdic, infermeria, auxiliars 
d’infermeria, treball social...

PARCS I JARDINS

Nou arbrat 
a l’espai públic

  La Regidoria de Parcs i Jardins ha 
actuat a dos espais verds de Montgat 
amb l’objectiu de plantar nou arbrat. En 
concret, el consistori ha creat i adequat 
una nova zona verda a l'espai adjacent 
a la nova àrea d'esbarjo per a gossos del 
carrer Marina. L’Ajuntament ha aportat 
substrat i arbustiva de baix consum d'aigua 
en aquesta zona i també s'hi han plantat 
set arbres de tres espècies diferents que 
donaran color i varietat.
D'altra banda, a la plaça d'Alcanar 
l’Ajuntament ha fet una actuació de tala 
dels arbres de la zona d'estacionament de 
la Biblioteca Tirant lo Blanc que 
tenien problemes de fixació. Algun 
d’aquests arbres havia caigut amb el 
consegüent perill pels vianants, i s’ha 
procedit a substituir-los per quatre 
xacarandes.

CONVIVÈNCIA CIUTADANA

Nova llei de protecció 
i drets dels animals

 El mes de setembre és previst que entri 
en vigor a tot l’Estat espanyol la nova llei de 
protecció i drets dels animals, que té com a 
objectiu regular i controlar la seva tinença i 
tracte i protegir i garantir el seu benestar. Les 
principals claus de la nova llei són:

  Prohibició de deixar sol un animal de 
companyia més de tres dies.

  La venda de gossos, gats i fures només la 
poden fer criadors autoritzats.

  Es manté la classificació de races 
potencialment perilloses.

  Queda prohibit el sacrifici d’animals per 
raons econòmiques.

  Esterilització obligatòria de tots els gats a 
partir del mig any de vida.

  Obligació de la identificació de gats, fures i 
gossos amb microxip.

  Curs de formació obligatori per a la tinença 
responsable de gossos.

  Obligatorietat de contractar una 
assegurança de responsabilitat civil per a 
gossos.

  Elaboració d'un llistat de mascotes que es 
poden tenir a casa.

  Els gossos dedicats a activitats feines 
específiques queden fora d'aquesta nova llei.
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PLATGES

Nous passos en la remodelació del passeig marítim

EQUIPAMENTS

Les entitats culturals tindran nou espai

GOVERNANÇA

Montgat aprova el Pla 
de Mesures Antifrau

  El Ple de l’Ajuntament va aprovar per 
unanimitat el Pla de Mesures Antifrau, 
un document que té com a objectiu la 
prevenció, detecció, correcció i persecució 
del frau i la corrupció i el conflicte 
d'interessos en la gestió de la contractació 
i la gestió de les subvencions amb fons 
europeus. 
El Pla de Mesures Antifrau concreta les 
mesures de control del risc de frau en la 
gestió dels fons públics en el marc dels 
processos de contractació pública municipal 
i pretén oferir una guia i procediment als 
càrrecs electes i al personal municipal 
vinculats a la gestió municipal.
A més, també preveu l'impuls de programes 
formatius d'integritat i ètica pública, i la 
creació d'un canal de comunicació obert a la 
ciutadania per a la presentació de dilemes 
ètics, queixes o denúncies.

EQUIPAMENTS

Projecte 
“Equipaments 2030”

  L’Ajuntament ha rebut el reconeixement 
“Equipaments 2030, responsables i 
educadors”, un distintiu que atorga la 
Diputació de Barcelona per tal de reconèixer 
aquells municipis que han contribuït a 
la transformació dels seus equipaments 
esportius, educatius o de joventut.
En aquest sentit, Montgat és un dels 297 
ajuntaments que han rebut finançament 
de la Diputació per transformar espais 
educatius. Durant el 2021, 2022, i 2023 
el municipi ha rebut un import total de 
58.102,24€ per a l’execució d’actuacions 
com la millora del mobiliari, equipament 
i materials pedagògics de l’escola bressol 
municipal; la instal·lació de ventiladors, 
entre d’altres. 
El projecte “Equipaments 2030, 
responsables i educadors” té com a 
finalitat promoure que els equipaments 
i espais municipals educatius, esportius 
i de joventut puguin arribar a ser edificis 
inclusius, igualitaris, referents educadors 
de la sostenibilitat, els ODS i els principis de 
l’Agenda 2030, i fer partícips les persones 
usuàries de les seves iniciatives. Aquests 
equipaments han de ser l’epicentre de la 
transformació social i transmissió de valors.

  L’Ajuntament de Montgat ja ho té tot a 
punt per a signar un conveni de col·laboració 
amb el Departament de Patrimoni de la 
Generalitat de Catalunya que permetrà 
la cessió temporal d'un habitatge del 
municipi ubicat a la travessia de Can Gel, a la 
cantonada amb el carrer Pare Claret.
Es tracta d'un edifici format per dues 
plantes i que també compta amb un 
soterrani i amb un espai amb jardí. En 
aquest habitatge, un cop s’hagi formalitzat 
la cessió amb la Generalitat de Catalunya, 
l’Ajuntament de Montgat hi vol executar 

diferents tasques d’arranjament per tal 
que en puguin fer ús les entitats culturals 
del poble.
Així, a finals del passat mes d’abril la 
Regidoria de Cultura del consistori i 
representants del teixit cultural del 
municipi van visitar aquest edifici en 
qüestió, que tan bon punt es formalitzi el 
conveni de col·laboració es convertirà en 
un espai de trobada, d'assaig i magatzems 
per a les entitats culturals. Una petició 
llargament esperada que aviat es farà 
realitat.

  L'Àrea Metropolitana de Barcelona 
ha publicat l'anunci de licitació dels 
treballs del servei de neteja dels sòls 
contaminants del talús on està prevista 
la remodelació del passeig marítim, a 
l'entorn de la zona de la llotja del peix de 
Montgat. La data límit de presentació pels 
licitadors és el 17 de maig. 
Aquests treballs són imprescindibles 
i previs a les obres d'ampliació de la 
segona fase del passeig, aturades per 
aquesta causa. La durada dels treballs 
de neteja, des que comencin fins que 

s’acabin, serà de quatre mesos.
D'altra banda, l'Ajuntament resta pendent 
d'una trobada amb l'AMB i la Generalitat 
de Catalunya per definir si aquest estiu 
es podran utilitzar les dutxes a les 
platges metropolitanes. La decisió, 
dependrà de com evolucioni la sequera 
i la implementació del Decret que regula 
els usos de l'aigua als espais públics.
Finalment, també es preveu que aquesta 
temporada hi hagi una aportació de sorra 
provinent de la bocana de l’entrada del 
Port del Masnou.
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Si augmentem el tant per cent de residus reciclats correctament, utilitzem menys matèries 
primeres i preservem el medi ambient.

 El nou sistema de contenidors intel·ligents 
permet tenir informació més acurada de quins 
habitatges reciclen els residus per fraccions 
i quins no. La participació de la ciutadania 
en l’acció quotidiana de reciclar és vital per 
estalviar recursos escassos a nivell mundial 
i reduir part de l'energia necessària per a la 

Reciclar més i millor: la clau per estalviar 
energia i lluitar contra el canvi climàtic

REPORTATGE

Guia de reciclatge

ENVASOS

PAPER

VIDRE

TIRA-HI:

TIRA-HI:

TIRA-HI:

No hi tires:

No hi tires:

No hi tires:

fabricació dels productes a partir de matèries 
primeres verges. Adoptar mesures senzilles 
en la nostra vida diària per a reduir la quantitat 
de residus que generem està a l'abast de tots 
nosaltres. Cal estar atents quan reciclem, fer-
ho a consciència i separar correctament per 
fraccions.

Com HEm de
RECICLAR?

  Envasos i ampolles de plàstic
  Llandes i envasos de metall
  Tapes de plàstic, metall i  

 xapes
  Brics
  Paper film i paper d'alumini
  Aerosols
  Bosses de plàstics
  Tubs de pasta de dents
  Pots i tapes de iogurt
  Caixes de fruita de fusta

  Paper sense sobres de  
 menjar
  Paper de forn
  Caixes i envasos de cartró
  Fulls
  Bosses de paper
  Revistes, fullets i diaris
  Bossa d'aspiradora

  Ampolles de vidre
  Flascons de perfum
  Pots d'aliments
  Gots de vidre

  Joguines
  Tàpers
  Biberons i xupons
  Paper plastificat 

 de carnisseria
 o peixateria
  Utensilis de cuina

  Brics
  Paper tacat 

 amb aliments o oli
  Bolquers 

 i compreses
  Suro
  Fusta

  Bombetes
  Miralls
  Vaixella
  Copes de vidre
  Vidres trencats

ORGÀNIC

TIRA-HI: No hi tires:
  Restes de fruita, verdura,

 carn o peix
  Plantes
  Closques d'ou
  Restes de café o te
  Paper de cuina usat

  Bolquers
  Xiclets
  Tovalloletes humides
  Cendra i filtres

 de cigarret
  Terra, sorra o pols

TIRA-HI: No hi tires:
  Terra, sorra o pols
  Ceràmica
  Joguines o utensilis plàstics
  Bolquers i compreses
  Mascaretes i tests d'antígens

  Piles
  Mòbils, ordinadors 

 i aparells elèctrics
  Mobles, miralls i   

 electrodomèstics
  Fàrmacs caducats

RESTA
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Pas endavant en el reciclatge de residus: 
Montgat augmenta un 4% els residus reciclats
Des de desembre Montgat ha augmentat el tant per cent de residus reciclats d'un 51% a un 55%.

   Des de l'inici del funcionament del nou sistema d'obertura dels contenidors intel·ligents, l'ajuntament té dades per saber quins habitatges de 
Montgat reciclen els residus i quins no. Un 77% del veïnat ja utilitza el nou sistema i l'augment del  tant per cent de recollida selectiva del 51% al 
55% és una bona dada, però ara cal convèncer el veïnat que encara no ha utilitzat el nou sistema que està al voltant del 23%.

Acosteu la targeta 
o el telèfon mòbil 
(amb l'app encesa i el 
Bluetooth activat) al 
lector.

Un cop feta la lectura, 
la tapa del contenidor
es desbloquejarà.

Obriu la tapa i 
dipositeu la bossa de 
residus a l'interior del 
contenidor.

Tanqueu la tapa del 
contenidor.

Passos a seguir 
per obrir un contenidor:

Educadores ambientals reforcen la informació a peu de carrer
 
Montgat comença novament una campanya 
a peu de carrer per fer seguiment i 
convèncer al veïnat dels avantatges de 
reciclar correctament els residus.

Segons dades de la Regidoria de Medi 
Ambient, un 77% dels veïns i veïnes de 
Montgat estan fent un ús correcte del 
nou sistema d'obertura de contenidors 
intel·ligents. El 23% restant del veïnat 
encara no té la targeta lectora, no s'ha 
baixat l'app Civiwaste o no en fas ús 
perquè no hi ha dades registrades de 
reciclatge de residus corresponents 
al seu habitatge.

Per millorar l'efectivitat del sistema i 
augmentar el tant per cent de veïnat que 
utilitza el sistema, fins al 6 de maig dos 
educadors ambientals recorreran els 
diferents barris de Montgat informant 
i sensibilitzant a la població sobre la 
importància de reciclar bé i utilitzar el nou 
sistema d'obertura de contenidors.
Els educadors ambientals també repartiran 
targetes lectores al veïnat que encara no la 

tingui, i explicaran la importància d'utilitzar 
el nou sistema d'obertura de contenidors 
als veïns que sí tenen la targeta lectora, però 
encara no l'han utilitzada.
Les persones que ho desitgin també podran 
traslladar dubtes, queixes i suggeriments 
sobre el nou sistema d'obertura de 
contenidors.

Els educadors ambientals estan actius 
als matins, de 10 a 14 h; i de tardes, 
de 15 a 19 h

D'altra banda, l'Ajuntament està reforçant el 
sistema de tancament dels contenidors que 
han estat repetidament vandalitzats pels 
mateixos usuaris i usuàries.
Finalment, recordem que l'app Civiwaste 
s'ha d'activar amb el codi d'usuari que 
consta a la carta que es va entregar amb la 
targeta lectora. L'aplicació permet veure les 
aportacions de residus realitzades, així com 
enviar incidències, intercanviar materials 
en bon estat amb els veïns i les veïnes i 
sol·licitar la recollida municipal de materials 
en mal estat (mobles, voluminosos, etc..).

Tema del MES
SOSTENIBILITAT - MEDI AMBIENT

Obre, recicla i guanya!

EVOLUCIÓ 
DE RECOLLIDA SELECTIVA
Amb els tancaments dels contenidors, 
durant el 1er trimestre de l’any 
ja s’aprecia que la recollida selectiva ja 
ha millorat en aquest període. 

23%Participació 
en la 
identificació 
del reciclatge 
als contenidors

No es té constància 
que reciclin perquè 
no utilitzen el 
sistema d'obertura 
dels contenidors 
intel·ligents

77%
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EDUCACIÓ

Preinscripcions i matriculació 
als PFI-PTT Baix Maresme pel curs 2023-24

EDUCACIÓ

Mòdul C a Montgat per a persones nouvingudes 

EDUCACIÓ

Preinscripcions a l’EBM 
Els Montgatets 

  L’EBM Els Montgatets ofereix 61 places 
per a infants de quatre mesos a tres anys. 
L'oferta de places pel curs 2023-2024 és 
de quatre aules: una de vuit infants de P0, 
dues aules de P1 a P2 amb 13 infants a 
cadascuna de les aules, i una aula de P2 a P3 
amb 20 infants.
Les sol·licituds per a la preinscripció s’han 
de formalitzar del 8 al 19 de maig. Les 
llistes provisionals es publicaran l’1 de 
juny; i del 2 al 8 de juny es podran presentar 
reclamacions. El sorteig del número de 
desempat tindrà lloc el 13 de juny; i la 
publicació de les llistes definitives, el 15 de 
juny. La matriculació es durà a terme del 16 
al 22 de juny.
Per a més informació: educaciomontgat@
montgat.cat, a8069116@xtec.cat, 
93 469 44 53, www.ebmelsmontgatets.
webnode.es o www.preinscripcio.gencat.cat.

ESPORTS

Nova edició del Casal 
Esportiu d’Estiu

   L’Ajuntament organitza una nova edició 
del Casal Esportiu Municipal d’Estiu durant 
els mesos de juny i juliol per a infants i joves 
nascuts entre el 2011 i el 2019. Enguany, les 
activitats programades són bàsquet, voleibol, 
futbol, bàdminton, activitats a la platja i 
jocs esportius; i el casal se celebrarà en les 
següents dates: 

 Torn 1: del 26 al 30 de juny
 Torn 2: del 3 al14 de juliol
 Torn 3: del 17 al 28 de juliol

La preinscripció es farà del 2 de maig a les 
09 h al 5 de maig; i la inscripció, del 10 al 17 
de maig. El primer torn té un preu de 69,89€, 
de 09 a 14 h; i de 94,89€, de 09 a 17 h i amb 
servei de menjador. Pel que fa al segon i 
tercer torn, ambdós tenen un preu de 139,77€ 
de 09 a 14 h; i de 189,77€, de 09 a 17 h.
Aquests preus estan subjectes a tarifació 
social i compten amb una bonificació de la 
quota d’entre un 25% i un 95% segons el 
nivell de renda familiar. L’Ajuntament, a més, 
també ofereix bonificacions del 10% per a 
famílies nombroses que inscriguin dos o més 
fills al casal; i del 50% per als usuaris amb 
discapacitat física, psíquica o sensorial.

  El Centre de Formació d'Adults Timó 
de Montgat acollirà els dies 22, 24, 29 i 31 
de maig i 7, 8 12 i 14 de juny un curs de 
coneixement de la societat catalana i el seu 
marc jurídic (mòdul C) adreçat a persones 
nouvingudes. 
El curs es presta des del Servei d’Acollida 
i és de caràcter gratuït. Així, entre les 
qüestions que es tractaran durant la 
formació hi ha:

  La realitat social de Catalunya i el 
municipi de Montgat

  El funcionament dels serveis públics

Els drets i deures de la ciutadania
La participació social
Els tràmits d’estrangeria

Per a participar en el curs cal inscriure’s 
prèviament a servei.acollida@ccmaresme.
cat o trucant a un d’aquests telèfons: 
672 658 270 o 93 741 16 16 (ext. 413). 
El curs té una durada de 16 hores i es 
farà de 18 a 20 h. Un cop finalitzat, 
els participants que hagin assolit una 
assistència mínima del 75% obtindran una 
acreditació que és d’utilitat per certificar al 
Servei de Primera Acollida.

 Els ajuntaments del Baix Maresme, Alella, 
Montgat, Tiana i el Masnou desenvolupen 
en conveni amb el Departament d'Educació 
un PFI-PTT de dos perfils professionals 
durant el curs 2023-2024:

  Auxiliar de Vendes, oficina i atenció al 
públic.

  Auxiliar d'activitats esportives.
Són programes adreçats a joves entre 16 
i 21 anys que no han obtingut el graduat 

en ESO i que tenen una finalitat formativa 
i professionalitzadora en un perfil 
professional concret. Els PFI-PTT ofereixen 
la possibilitat de millorar la qualificació i les 
oportunitats d'incorporació al món laboral 
i són una via que facilita l'accés a cicles i 
altres ofertes formatives.
Les sol·licituds es poden presentar del 
2 al 12 de maig a l'Institut d'Alella i la 
matriculació tindrà lloc del 3 al 14 de juliol.
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CULTURA

Arriba el festival de circ Curtcirckit 2023

COMERÇ

Mercats amb DO Alella al mercat municipal

JOVENTUT

L’Ajuntament contracta 
una educadora social

  La Diputació de Barcelona ha atorgat a 
l’Ajuntament una subvenció de 32.000€ pel 
desplegament del programa Escolta Jove.
Aquest projecte té com a objectiu reforçar 
els serveis  locals de joventut dels 
municipis amb personal competent en 
l’àmbit socioeducatiu i/o de la psicologia 
social, i que treballi en el medi obert; 
i reforçar les funcions d’informació, 
orientació i acompanyament vivencial de 
les persones joves, en el marc d’actuacions 
de prevenció, detecció i intervenció des 
dels serveis locals de joventut.
Amb aquest ajut econòmic el consistori 
ha contractat una educadora social amb 
l'objectiu de treballar amb joves, fent 
acompanyament i orientació en entorns 
com l'Institut Thalassa, l'Espai Jove de 
Montgat, l'escola d'Adults TIMO, i altres 
espais no formals en medi obert.

JOVENTUT

Nou Pla de Joventut 
de Montgat

  La Regidoria de Joventut ha iniciat els 
treballs per elaborar el nou Pla de Joventut 
de Montgat. Des de mitjans del passat mes 
d’abril s’està planificant i calendaritzant el 
procés d'anàlisi, diagnòstic i participació 
que es durà a terme amb els joves des del 
mes de maig fins a finals d'any. El Pla Local 
de Joventut 2019-2022 s'ha prorrogat un 
any i ara cal iniciar tot el procés d'avaluació 
i diagnòstic per poder elaborar el nou Pla.
El procés d'elaboració del nou Pla local 
de Joventut és una bona oportunitat per 
escoltar la veu dels i les joves i dels agents 
educatius i professionals que treballen 
per i amb els joves per entendre les seves 
necessitats per poder dissenyar l’estratègia 
i les accions que han de definir les 
polítiques de joventut dels propers quatre 
anys.
El PLJ és un instrument per definir i 
planificar les polítiques de joventut que 
permet pensar prèviament en la millor 
intervenció segons les necessitats existents 
i els recursos disponibles. Els plans 
locals de joventut són la metodologia per 
respondre millor a les necessitats dels i les 
joves de cada territori i transformar una 
determinada situació

  El 13 de maig a les 12 h se celebrarà 
una nova edició dels Mercats DO Alella 
al mercat municipal de Montgat, on 
s’hi trobaran vins de DO Alella i tapes 
gastronòmiques del Mercat.
Mercats amb DO Alella és una iniciativa 
impulsada pel Consorci de Promoció 
Enoturística del Territori DO Alella amb 
l’objectiu de dinamitzar els mercats 
municipals amb accions de promoció i a 
través d'una marca global; i que compta 
amb el suport de l’Ajuntament de Montgat.
Mercats amb DO Alella és una marca 

associada als valors de qualitat i proximitat, 
de pertinença geogràfica. Es va crear amb 
l'objectiu de fomentar l'hàbit saludable 
de consum de producte local i sostenible, 
maridant-lo amb vins de la DO Alella, i 
per potenciar la relació entre productors, 
comerciants i consumidor final amb El 
Mercat com a nexe d'unió socialitzador. El 
vi com a producte enogastronòmic propi 
de la dieta mediterrània, la vinya i l'activitat 
agrícola com a paisatge identitari i font 
de biodiversitat, conformen els eixos 
vertebradors del programa de promoció.

  Del 26 de maig al 4 de juny els parcs i 
places, el pavelló municipal i els centres 
educatius de Montgat s’ompliran de circ 
en el marc del festival Curtcirckit 2023.
L’activitat començarà el 26 de maig amb 
l’espectacle "4 parets i un sostre" de 
Stputniks. El 30 de maig serà el torn 
pels espectacles “Un drac a dieta” 
d’Acròbates del Vers i "Los colgados” de 
Los Colgados (que repetirà el 31 de maig); 
i pel 31 de maig ens espera un taller de 
circ. 
El mes de juny el començarem el dia 2 

amb un taller de circ i l’espectacle “POI” 
de Des’Tro. L’endemà, 3 de juny, 
al llarg de la jornada podrem gaudir 
dels espectacles “Que buen dia” de Maite 
Guevara i “Tartana” de Trocos Lucos; i 
la re-gala Curtcirckit, un cabaret amb 
presentadors, música en directe i sis 
números de circ de diverses disciplines i 
amb artistes de diverses nacionalitats.
I el 4 de juny clourem amb els 
espectacles "La punta del meu nas" de 
Kolektivo Konika i "ENDANGERED" de 
Flying Pikmis; i un concert.
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DIMARTS

Mercats 
amb DO d’alella
Degustació de tapes i vins 
de la DO d’Alella
a les 12 al Mercat de Montgat
Organitzen: Mercat de Montgat i DO d’Alella

Conferència
“La Florència dels Mèdici, mecenes de 
l’art” a càrrec de Mercè Riera, histo-
riadora de l’art i divulgadora cultural
a les 18.30h Sala Pau Casals 
Organitza: Aula d’Extensió Universitària TIMO

Docs del Mes
amb la projecció del documental 
"Una botiga on rondinar. Quin és el 
preu de viure dignament?"dirigida 
per Lukasz Kowalski. Polònia (2022) 
81 min. VO en polonès, subtitulada 
en català.Entrada lliure.
a les 19 h a la Sala Pau Casals 13

Entre Llibres
amb la novel·la "Obra maestra", de 
Juan Tallón a càrrec de Lluís Martí
a les 18.30 h 
a la Sala Josep i Pere Santilari

Adolescents: Males-
tars i benestars. Com 
els acompanyem?
a càrrec de Jaume Funes
Psicòleg, educador i periodista i 
autor dels llibres “Estima´m quan 
menys ho mereixo perquè és quan 
més ho necessito” i “Quan la vida 
és dol: construir la salut mental i 
recuperar la felicitat”.
Activitat emmarcada dins el club de 
lectura d'assaig "El Racó de Pensar".
Entrada lliure. Acte obert a tothom.
a les 19 h 
a la Sala Pau Casals de Montgat
Organitza: Associació Voluntaris TIMO-Vol10

11

DIMECRES

DIJOUS

DISSABTE
L’Oficina Mòbil 
d’Aigües de 
Barcelona visita 
Montgat
Gestió dels tràmits i consultes sobre 
el servei i consum de l’aigua, a prop 
de casa
de 9 a 13.30 h 
a la Plaça de les Mallorquines

Sessió informativa 

“Connecta't al sol! Com estalviar 
amb energia neta i de proximitat"
Estalvi d'energia en edificis uni-
familiars i plurifamiliars a càrrec 
d'Ivan Capdevila, Enginyer industrial 
i consultor ambiental de ERF 
Energia&Sostenibilitat
a les 18 h a Sala Pau Casals 
Organitza: AMB i Ajuntament de Montgat

Sessió informativa 
"La Llei de 
dependència"
a càrrec de Laura Serradelarca i 
Míriam Rovira, treballadores de 
Serveis Socials i del CAP Dr. Jardí 
de Montgat
de 18 a 19.30 h
a l’Escola d’Aduls TIMO

Audiència 
pública ciutadana
Presentació de la liquidació del
Pressupost municipal del 2022
a les 19 h 
al Saló de Plens de l'Ajuntament

Cercle d'adolescents 
“ArT i EmOCiONs”Espai d’acompa-
nyament i suport a joves. Inscripcions 
a pij.montgat@montgat.cat
a les 17.15h 20.15h 
a l’Espai Jove de Montgat

Jugateques 
ambientals 
Activitats lúdiques i mediambientals 
per a infants i les seves famílies
d'11.30 a 13.30 h 
a la Naturaula, a la platja de les 
Barques (Torre de Guaita) 
i al Parc del Tramvia

L'Hora del conte
amb "El circ de drap" a càrrec de 
Marta Catalan
D’una capseta oblidada a les golfes 
en sortiran històries del que va ser 
el circ més bonic del món. Fet de re-
talls, fils dibuixos i botons. Cançons 
i històries per imaginar i viure la 
màgia del circ. Per a famílies amb 
infants a partir de 4 anys.
a les 18.30 h a la Sala Pau Casals

El Racó de Pensar 
"Estima'm quan menys ho 
mereixi... perquè és quan més 
ho necessito"de Jaume Funes. 
Coordina: Jaume Carbonell, de 
l'Associació de Col·laboradors Vo-
luntaris de l'Escola d'Adults TiMó 
(TiMó-Vol).
a les 18.30 h 
a la Sala Josep i Pere Santilari

Espai de trobada 
familiar
Espai d’acompanyament a famílies 
amb fills i filles adolescents. Inscrip-
cions a pij.montgat@montgat.cat
de 17.30 a 19.30h a
a l'Espai Jove de Montgat

17
DIMECRES

Club du Livre
amb la novel·la "Le Bal del 
Folles", de Victoria Mas.
a càrrec de Michèle Pendanx
a les 18.30 h 
a la Sala Josep i Pere Santilari

... 10
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DIJOUS DIVENDRES

DIMARTS

Conferència
“Del gest a la paraula. Llenguatge 
i comunicació en grans simis”
a càrrec de Miquel Llorente i 
Espino, Doctor en Psicologia 
per la Universitat Ramon Llull 
(Blanquerna). Research Manager a 
centres de recuperació de primats 
entre 2002 i 2020. Membre de 
l'Equip d'Investigació d'Atapuerca 
i actualment Director Científic 
d'IPRIM
a les 18.30 h 
a la Sala Albéniz de Tiana
Organitza: Aula d’Extensió Universitària TIMO

Book Club
amb la novel·la "Ben, in the 
world", by Doris Lessing
a les 18.30 h 
a la Sala Josep i Pere Santilari

Pintem per a la 
igualtat
Acció de pintura mural 
col·laborativa

11

1
Conferència
“Vint quilòmetres, quinze fàbri-
ques tèxtils de riu”
a càrrec de Ramon Soler i Riba 
Ramon Soler i Riba, fill de la Colò-
nia del Guixaró, una de les quinze 
colònies tèxtils que hi havia al 
Berguedà fins als anys setanta, ha 
escrit una colla de llibres sobre el 
seu entorn, físic i l'humà. 
a les 18.30 h a la Sala Pau Casals
Organitza: Aula d’Extensió Universitària TIMO

... 30

FESTIVAL DE CIRC CURTCIRCKIT Del 26 de maig al 4 de juny 2023

Divendres 26 de maig
Espectacle "4 parets i un sostre" 
a càrrec de la Cia. Stputniks per a 
l’alumnat de l’Institut Thalassa
a les 12.45 h a la pista 2 
del Poliesportiu municipal 

Dimarts 30 de maig
Espectacle “Un drac a dieta”
a càrrec de la cia. Acròbates del vers
a les 11 h 
a l’escola bressol Els Montgatets

Espectacle "Los colgados” 
a càrrec de la Cia. Los colgados  
a les 11 h a l’escola Salvador Espriu

Dimecres 31 de maig
Espectacle "Los colgados” 
a càrrec de la Cia. Los colgados
a les 11 h a l’escola Marina

Taller de circ 
a les 10.30 h a l‘escola Norai

Divendres 2 de juny
Taller de circ 
de 18  a 20 h 
a la Plaça de les Mallorquines

Divendres 2 de juny
Espectacle inaugural “POI” 
a càrrec de la Cia Des’Tro 
a les 21 h 
al Parc de la Riera d’en Font

Dissabte 3 de juny
Espectacle de circ “Que buen dia” 
a càrrec de Maite Guevara 
a les 18,15 h a la Plaça dels Segadors

Espectacle “Tartana”
a càrrec de la Cia. Trocos Lucos 
a les 19,15 h 
a la Plaça de les Mallorquines

Dissabte 3 de juny
RE-GALA CURTCIRCKIT
Espectacle en format cabaret amb 
presentadors, música en directe i 
sis espectacles de circ de diverses 
disciplines amb artistes de diverses 
nacionalitats

a les 21 h Obertura de portes de la 
pista 1 del Poliesportiu municipal
a les 22 h Inici de l'espectacle

Presentació 
a càrrec de Mama Calypso

ESPECTACLES
-Mariana amb trapezi
-Kike i Sergi amb Malabars
-Rogelianos amb llit elàstic
-La Kanija amb bàscula i màstil
-Laia i Ona amb mans a mans

Amb la banda de música 
de Mama Calypso

a la pista 1 del Poliesportiu 
municipal Sílvia Domínguez
Hi haurà servei de bar amb entre-
pans i beguda. Reserva d’entrades a 
través de www.entrapolis.com
Preu: Adults 4€  (a partir de 15 anys)  
i Infants 2,5 €  (entre 3 i 14 anys, 
ambdós inclosos)

Diumenge 4 de juny
Espectacle de circ "La punta del meu 
nas" amb la Cia. Kolektivo Konika 
a les 18.45 h al Parc del Tramvia

Espectacle de circ "ENDANGERED" 
a càrrec de la Cia. Flying Pikmis 
a les 19,45 h al Parc del Tramvia

Final de festa amb concert
a les 21 h al Parc del Tramvia

Amb el patrocini de Àrea de Cultura de la Diputació de 
Barcelona i el Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya

És una iniciativa dels consellers i 
conselleres del Consell d’Infants 
i Adolescents de Montgat. Més 
informació i inscripcions a pij.
montgat@montgat.cat
de 17 a 19 h a l’estacionament 
de vehicles del Centre Cívic les 
Mallorquines i l’Espai Jove 

31
DIMECRES

Exposició obres 
d’art de la 
Cooperativa escolar
de l’escola Salvador Espriu 
(CUEME)
de 15 a 17 h a la Sala Pau Casals

DIJOUS (JUNY)
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  El Servei Local d’Ocupació posa a la 
disposició dels joves entre 16 i 30 anys 
diferents càpsules d’orientació laboral per 
a conèixer les ocupacions que tenen més 
oportunitats de feina durant les èpoques 
de vacances, com son el sector del comerç i 
l’hostaleria, i l’educació i la cohesió social.
A través d’aquestes càpsules coneixeran 
requisits formatius, habilitats demanades 
i condicions laborals que ofereixen; i els 
interessats a fer estades a l’estranger 
coneixeran què estudiar, quines pràctiques 
i/o voluntariats poden fer. 
Aquesta formació es realitza amb el suport 
de l’AMB i la Diputació de Barcelona. 

Per a més informació i per a formalitzar 
les inscripcions podeu contactar amb el 
Servei Local d’Ocupació (Centre Cívic les 
Mallorquines/ Espai Jove), trucant al telèfon 
93 469 07 37 o enviant un correu electrònic 
a l’adreça mgt.treball@montgat.cat.

OCUPACIÓ

Noves càpsules 
d’orientació laboral 
per a joves 
 

Quina és la feina dels dietistes 
nutricionistes?  
Desenvolupem tasques de promoció de 
l’alimentació saludable mitjançant activitats 
adreçades, majoritàriament, a grups, ja 
sigui dins del CAP, com ara grups d’hàbits 
saludables, fam emocional, diabetis..., o fora 
del centre, com xerrades o tallers en entitats 
socials, centre cívics, casals de gent gran, 
escoles i instituts... També atenem consultes 
individuals en casos complexos, sempre 
derivats dels professionals dels equips 
d’atenció primària. 
També promovem, recomanem i prescrivim 
recursos socials del territori, formem 
companys i companyes del CAP, i actualitzem 

els seus coneixements, en matèria de 
nutrició. 

Què destacaries de la teva tasca fins 
ara al CAP Montgat - Dr. Jardí?
La preparació del taller grupal de fam 
emocional, conjuntament amb 
la psicòloga referent de benestar emo-
cional i comunitari. 

Què és el que més t’agrada 
del teu dia a dia? 
El que més m’agrada és que és molt canviant. 
Faig reunions amb entitats a xerrades a 
escoles, tallers grupals o visites individuals. 
També valoro poder ajudar persones de 

totes les edats i la diversitat de la meva 
activitat. Aquesta varietat de tasques, 
edats... requereix organització i planificació 
constants.

En què podem millorar?  
Cap a una alimentació més saludable, 
incloent factors nutritius, plaents, de 
seguretat alimentària i en quantitats 
suficients segons les necessitats. Petits 
canvis que podem fer per portar una 
alimentació saludable serien augmentar 
el consum de fruites i verdures, llegums i 
fruits secs i reduir el consum de sal, sucres, 
carns vermelles i processades i aliments 
ultraprocessats.

  La Regidoria de Joventut està preparant 
i enllestint una nova proposta de 
programació d'activitats per a l'Estiu Jove 
2023 de Montgat. Enguany, l’Estiu Jove 
tindrà com a principal novetat l’organització 
d’una original setmana de tastets d'esports 
nàutics, que està prevista del 26 de juny 
a l'1 de juliol en horari de 17 a 19 h. Tot 
plegat, a les instal·lacions del Club Marítim 
Montgat. 

JOVENTUT

Tot a punt per a celebrar l’Estiu Jove 2023 
La proposta té com a objectiu acostar aquestes 
pràctiques esportives al jovent a preus molt 
populars. Del 3 al 21 de juliol, a més, hi haurà 
altres activitats com dues sortides d'aventura 
d'un dia de durada, una sortida a Port Aventura 
i, en horari de matí, aula de repàs, anglès 
dinàmic, i activitats artístiques a l'Espai Jove. 
Les preinscripcions es podran fer de l'1 al 21 
de juny. Per a més informació podeu enviar un 
correu a pij.montgat@montgat.cat.

Laia Martínez Amrein
dietista nutricionista del CAP Montgat - Dr. Jardí
nova RBEC 
del CAP Montgat  - Dr. JardíUn dels nous perfils que s’ha incorporat a l’atenció primària i comunitària a Catalunya 
és el del dietista nutricionista. Per conèixer millor la tasca d’aquests professionals 
parlem amb la Laia Martínez, dietista nutricionista de Badalona Serveis Assistencials 
(BSA) que treballa al CAP Montgat-Dr.Jardí. 
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 Com viviu que el pare posi nom a un espai 
públic de Montgat?
Claudi: Amb molta satisfacció i alegria, 
contents d’aquest fet. A més, tenim una 
sensació de justícia davant del mal final que 
el destí li va oferir en els seus últims anys, 
amb la malaltia i amb la seva mort en plena 
pandèmia. A més, el fet que hagi estat per 
votació popular, que aquesta plaça està a 
escassos metres d’on hi havia la casa on 
ell va néixer i que aquest espai, fins que el 
van enderrocar per a fer la plaça, va ser una 
fàbrica de porcellana -que era la professió a 
la qual el pare es va dedicar durant 51 anys- 
ho fa rodó tot plegat. 
Núria: També es dona la casualitat que en 
l’altre extrem de la plaça hi vivia la meva 
mare quan es van conèixer. Aquesta plaça, 
per tant, pràcticament tanca el cercle vital 
de què era més important per a ell: la seva 
família, la Lola -que ha estat l’origen de tots 
nosaltres-,  la seva feina i Montgat. 

La vida del pare no va ser senzilla. Com 
el va marcar el pas pel camp de refugiats 
d’Argelers?
Claudi: El  va marcar profundament, el va fer 
madurar precoçment i li va estimular un gran 
respecte pel fenomen migratori. També li va 
crear un profund agraïment al poble francès, 
perquè va ser acollit per famílies  que li 
van permetre rebre una bona alimentació, 
educació i cultura. Del pare sempre se n’ha 
destacat el seu paper com a alcalde, però 
també va ser un professional modèlic que va 
destacar per valors tan propis de França com 
el “savoir-faire”.
Núria: Hi ha molta gent que va estar en 
camps de concentració a qui li queda 
un record molt traumàtic d’aquesta 

experiència. El pare, en canvi, per França 
sempre va sentir un agraïment i una gran 
admiració pel seu tracte, solidaritat i 
valors. Quan aquí pràcticament no hi havia 
immigració, ell tenia un molt bon amic a la 
fàbrica, en Mohammed. Era una persona 
molt oberta i curiosa i sempre va ser molt 
respectuós amb les persones de totes les 
procedències.

També va ser una figura clau en les 
primeres eleccions democràtiques. 
Claudi: El pare col·laborava a la junta de la 
Unió Esportiva Montgat, a la Comissió de 
Festes, a la junta de la residència d'avis de 
les monges i, anteriorment, organitzava 
excursions amb autocar en una època 
on la gent modesta no tenia vehicle 
particular. Tot plegat, i donat el seu caràcter 
extravertit, sociable i generós, el feia molt 
conegut i apreciat en tots els barris de 
Montgat.
Per aquest grau de popularitat, la 
candidatura del PSUC li va oferir anar 
amb ells com a cap de llista i ho va fer 
com a independent. Van guanyar les 

eleccions i van formar equip de govern amb 
Convergència i Unió. Posteriorment, per les 
eleccions de 1983 el PSC li va oferir anar 
amb ells com a cap de llista. Es va afiliar al 
PSC i van governar durant quatre mandats. 

Quins són els valors que més 
l’identificaven?
Núria: Amb els anys hem constatat que 
del pare el que més en valora la gent no 
són les grans obres que es van fer durant 
el seu mandat, sinó allò que l’alcalde va 
fer individualment per cadascun d’ells. 
Tenia una gran capacitat per escoltar 
les necessitats de les persones, estar al 
seu costat i ajudar. Era una persona molt 
empàtica, íntegra, honesta, altruista, 
generosa, constant i perseverant.
Claudi: El pare tenia, a més, un valor que 
avui en dia no veiem en política. Sempre 
va tenir un tarannà negociador i mai va ser 
bel·ligerant ni va veure com a enemics ni 
rivals a aquelles persones que formaven 
part de l’equip de govern, sinó com algú 
que, simplement, tenia un punt de vista 
diferent. Sempre va tenir la voluntat 
d’integrar a les persones que volien sumar 
en benefici del poble, sense mirar les 
sigles polítiques. 

Aquest mes de març es va instal·lar a la plaça de l’antiga Illa 
Farggi del barri de les Mallorquines, la placa amb la nova 
denominació d’aquest espai: plaça de Pere de José i Hermens. 
Un homenatge que els montgatins i montgatines  han volgut 
dedicar a qui fou a alcalde des del 1979 fins al 1999 i una figura 
clau per a la transformació de la ciutat. 
En parlem amb dos dels seus fills, la Núria i en Claudi.

Pere de José i Hermens, figura clau de Montgat. Entrevista a Claudi de José i Núria de José.
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  La Biblioteca Tirant Lo Blanc acollirà l’11 
de maig, a les 19 h, una nova conferència 
oberta a tota la població en el marc del cicle 
“El racó de pensar”.
Es tracta de la xerrada “Adolescents: 
malestars i benestars. Com els acompa-
nyem?”. La trobada anirà a càrrec de Jaume 
Funes, psicòleg, educador, periodista i 
autor dels llibres “Estima’m quan menys ho 
mereixo perquè és quan més ho necessito” i 
“Quan la vida és dol: construir la salut mental 
i recuperar la felicitat”.
“Estima’m quan menys ho mereixo perquè 
és quan més ho necessito” resumeix 
reflexions i criteris per conviure activament 
i positivament amb els nois i noies 
adolescents i ofereix una aplicació pràctica a 
grans preocupacions adultes. I “Quan la vida 
és dol: construir la salut mental i recuperar 
la felicitat” pretén ajudar a tenir una visió 
personal més coherent sobre la salut i la 
malaltia mentals.

JOVENT

“Adolescents: males-
tars i benestars. Com 
els acompanyem?”
 

  El Consell d'Infants i Adolescents és un espai de trobada per fer 
escoltar la nostra veu i tractar els temes que hem escollit a principi 
de curs.
Ens reunim un cop al mes durant una hora i mitja, i ens trobem en 
diferents punts de Montgat: la biblioteca, a les escoles, a l’institut, al 
saló de plens, o a altres llocs!
En aquestes sessions parlem, reflexionem i debatem sobre que fer 
per millorar el poble. 

Aquest any estem treballant la igualtat de gènere!

Els consellers/es representem als nostres companys/es des de 5è 
de primària fins a 1r d'ESO. Cada aula té un conseller titular i un 
conseller/a assessor/a, que fa la figura de suplent.
Sense el Consell d'Infants i Adolescents tindríem menys activitats i 
també hi hauria menys propostes per millorar el poble.

Consell d’Infants i Adolescents 
de Montgat

  L’Escola de Mar organitza un any més el 
Casal d’Estiu Nàutic, una oportunitat per a 
gaudir dels mesos estiuencs rodejat d'amics i 
amigues practicant esports com el catamarà, 
el windsurf, el paddle surf o el caiac. Aquest 
2023 l’Escola de Mar repetirà el mateix 
format de casal, amb en tres franges:

  Matí, de 9 a 14 h
  Tarda, de 15 a 17 h
  Hora baixa: de 17 a 19 h

ESPORTS NÀUTICS

Nou casal d’estiu nàutic de l’Escola de Mar 
Durant la primavera i l'estiu l'efecte tèrmic 
ofereix a Montgat tardes amb vents una mica 
més intensos. I és per això que l’Escola de Mar 
vol aprofitar les tardes de juny per promoure 
activitats nàutiques orientades a la navegació 
en catamarà, patí català i el windsurf.
Les famílies interessades en el Casal d’Estiu 
Nàutic poden formalitzar les seves inscripcions 
a partir de l’1 de maig. Podeu consultar tota la 
informació a www.escolademar.cat/estiu.

Signa,
Els consellers/es titulars i assessors/es del Consell d'Infants i 
Adolescents de Montgat.

PARTICIPACIÓ INFANTIL
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COMERÇ

Aconsegueix les 
"Delícies de Montgat"

  El passat 29 de març es va presentar 
el llibre de receptes "Delícies de 
Montgat", una obra que ofereix als lectors 
l’oportunitat de conèixer de primera mà 
la cuina montgatina a través de diferents 
receptes sorprenents.

“Delícies de Montgat”, incorpora receptes 
obtingudes gràcies a la col·laboració d’una 
trentena de persones, entitats, associacions 
i professionals vinculades al món de la 
restauració i de la cuina del municipi. 
La periodista Núria de José Gomar va 
realitzar les entrevistes per obtenir 
aquestes receptes i contrastar-les; la 
cuinera i fotògrafa gastronòmica Ana 
Casanova les va elaborar i va aclarir els 
detalls de preparació; i el creatiu 
Joan Baulenas, amb l'ajuda de la grafista 
Teresa Pericas, va donar forma al llibre.

Les persones que en vulguin un exemplar 
el poden recollir a la Biblioteca Municipal 
Tirant lo Blanc, entregant tres tiquets de 
compra dels comerços locals. 

  A finals del mes d'abril de l’any 2020, en 
plena pandèmia de Covid-19, l'Ajuntament 
de Montgat va posar en marxa "Montgat 
informa", un nou canal de WhatsApp 
que tenia per objectiu facilitar als veïns 
i veïnes l'accés a la informació generada 
pel propi Ajuntament en uns moments 
on calia informació àgil, directe i ràpida. 
Un cop en funcionament, el canal s'ha 
anat consolidant i també proporciona ara 
informació d'interès ciutadà  i de les entitats 
montgatines als veïns i veïnes que s'hi 
subscriuen.
Al llarg d’aquests tres primers anys de 
funcionament, el canal ha arribat als 

COMUNICACIÓ

El canal municipal “Montgat informa” compleix tres anys
 

Consell d’Infants i Adolescents 
de Montgat

L'Escola Salvador Espriu crea 
una cooperativa de producció artística

  L'alumnat de cinquè de primària de 
l’Escola Salvador Espriu fa mesos que 
treballen en la creació d'una cooperativa 
escolar de producció d'obres d'art en el 
marc del programa CuEmE de la Diputació 
de Barcelona.
A través d’aquest projecte, que dura tot 
el curs escolar, l'alumnat crea i  gestiona 
una cooperativa escolar amb el suport 
del centre educatiu, l’Ajuntament i les 
empreses i altres entitats del poble. Així, 
el passat 14 d'abril els infants de cinquè 
de primària van visitar el Saló de Plens 
de l'Ajuntament i van presentar la seva 
cooperativa a l'alcaldessa Mercè Marin i a 
la regidora d'Educació Tània González.
L'alumnat també va aprofitar aquest dia 

per a recollir el CIF de la cooperativa 
i registrar-la a l'Oficina d'Atenció a la 
Ciutadania. Ara, estan immersos en la 
preparació de l'exposició d'obres d'art, 
quadres i escultures, que presentaran 
a l'exposició d'Art de la cooperativa 
prevista pel 31 de maig, de 15 a 17 h, a la 
sala Pau Casals de Montgat.
El CuEmE és un projecte per treballar 
l’autonomia, la iniciativa personal 
i l’emprenedoria al cicle mitjà i 
superior de primària, on es fomenten 
les competències i els valors de 
l’emprenedoria i el cooperativisme, ja 
que l’escola i els infants que hi participen 
creen i gestionen una cooperativa durant 
el curs escolar. 

EMPRENEDORIA ESCOLAR

2.241 subscriptors i subscriptores, el que 
representa un 17,68% de tota la població 
de Montgat. Una xifra que des del consistori 
es valora molt positivament en tractar-se 
d’un canal municipal d'informació per 
subscripció voluntària. Durant aquests tres 
anys, a més, s'han preparat i enviat 1.115 
missatges d'informació, el que suposa un 
total d’1.362.397 missatges de WhatsApp.
Amb motiu d'aquest tercer aniversari 
l’Ajuntament ha posat en marxa una petita 
enquesta telemàtica per tal que la població 
pugui fer una valoració d’aquest canal 
municipal i fer arribar la seva opinió sobre 
el funcionament d’aquesta eina. L’enquesta 

es pot respondre en no més de dos minuts i 
els seus resultats seran molt útils per tal de 
dur a terme ajusts i millores en el servei. 
Aquesta enquesta es pot respondre 
a través del web https://forms.gle/
KmLppN7ct5XLqH2C8.
o bé a través d'aquest codi QR.

Si us voleu d'alta al 
WhatsApp Montgat 
informe podeu 
fer-ho a
 www.montgat.cat/
actualitat/canal-
whatsapp



Per què quin motiu el bar Ramis 
tanca portes aquest 2023? 
El negoci sempre havia estat enfocat 
familiarment. El portàvem la meva 
germana Mercè i jo. Amb la mort de la 
Mercè, però, vaig haver de condicionar 
el negoci a les meves circumstàncies 
personals especials. El que vaig fer va ser 
eliminar els serveis reconvertint-lo en 
una cafeteria per a fer esmorzars i algunes 
tapes. A més, també vaig eliminar la cuina 
del soterrani i, això, també va comportar 
no haver de fer més contractació de 
personal laboral. Malauradament, 
però, la pandèmia, de Covid-19 ens va 
castigar, com ho va fer en tot el gremi 
de l’hostaleria. Això, em va fer repensar 
una mica la possibilitat de tirar endavant 
aquesta reforma i aquest esforç econòmic 
per tal de conservar el negoci més aviat 
condicionat per la meva edat. Amb 58 
anys, vulguis que no, t’ho repenses. 

Quan va començar a treballar 
al bar Ramis?
Més o menys va ser cap als volts de 1995, 
fa ja uns 28 anys. En aquell moment jo 
ja havia acabat els estudis universitaris 
feia un parell d’anys i a la meva mare li 
quedaven encara uns anyets per a jubilar-
se. Aleshores, amb la meva germana 
Mercè vam estar parlant i vam decidir 
formar una societat civil per a poder 
tirar endavant aquest negoci familiar.

Quina és la millor experiència 
que li queda?
Principalment, el que jo sempre recordaré 
és l’estima i l’atenció dels clients de tota 
la vida, i també d’aquells qui han vingut 
més recentment. Les converses especials, 
aquells moments, aquelles enganxades 

amistoses i típiques per qüestions 
esportives i polítiques... No només ha estat 
el negoci, el tracte humà m’ha omplert 
molt i el que m’enduc és aquesta estima. 
Vull agrair, a més, la feina de totes les 
persones que m’han acompanyat tots 
aquests anys treballant al bar i suportant-
me, per dir-ho d’alguna manera.

Quines ensenyances i quins valors li van 
transmetre els pares quan van haver 
de fer-se càrrec del negoci del bar?
La mare, la Montserrat Personat, era una 
dona molt estimada pel poble. D’ella 
n’he après la constància, la dedicació, 
la cura i la comoditat per la clientela 
habitual i no tan habitual; i també ens 
va inculcar la importància de la relació 
entre la qualitat i el preu dels nostres 
serveis i dels productes que oferíem. 
En canvi, el pare, l’Agustí Pecondón, ens 
va ensenyar que cal cuidar i preservar 
l’ambient del bar i l’harmonia entre 
tots els clients; que no tot si val i que 
a vegades també calia posar límits a la 
clientela per a preservar aquest ambient. 

Quin any va obrir el bar? Com ha canviat 
l’establiment amb el pas del temps? 
El bar-restaurant va començar cap a 1960, 
sota el nom d’Agust-Mont. En aquell 
moment els meus pares eren joves i 
tenien la previsió de casar-se. De fet, van 
començar que encara estaven solters. Ells 
sempre havien estat una mica innovadors 
i havien incorporat nous serveis. Al 
principi feien tapes per endur per a la gent 
dels banys o dels voltants, també feien 
pollastre a l’ast... A més despatxaven per 
una finestreta. Aleshores, van començar 
a introduir la barra al bar; i una altra de 
les coses que cridaven l’atenció al poble 

era que van incorporar en aquella zona 
del bar un televisor, fet que era molt 
important. Aquesta barra del restaurant 
l’hem ubicat en tres llocs diferents al llarg 
de tota aquesta època, més que res per 
a ajustar-nos a les diferents necessitats 
del negoci durant aquest temps fins 
a l’actualitat. De fet, els meus pares 
van començar amb una petita barra, i 
després l’hem anat movent i ampliant.

Quina diria que és la característica 
principal del bar Ramis?
El menjar tradicional i casolà, típic de la 
cuina catalana. Teníem les nostres truites, 
cargols, faves, peus de porc... La meva 
germana, a més, també va tenir molt de 
mà en introduir els montaditos i una tapa 
pròpia que era un enllaunat de tapes amb 
anxoves, seitó... que va tenir molt d’èxit. 

De la seva etapa al capdavant del 
bar Ramis amb la seva germana 
Mercè, quin record en té? 
La Mercè era una persona estimada a 
tot el poble. Era una persona boníssima, 
la veritat. Una dona molt creativa que 
sempre oferia un bon tracte i un servei 
de qualitat. Ella era la part sensata i 
planificada. Jo, en canvi, era la més 
esbojarrada i carismàtica. Això feia que 
ens complementéssim de meravella. 

Per què creu que el bar Ramis s’ha 
convertit amb el pas dels anys en un dels 
establiments més icònics de Montgat?
Sempre hem estat una negoci familiar 
i teníem una ubicació privilegiada. La 
qualitat que més ens ha identificat 
és que sempre hem volgut cuidar 
l’essència d’una cuina tradicional 
amb productes de qualitat. 

Aquest 2023 l’històric bar Ramis -ubicat 
al camí Ral, just al costat de l’Ajuntament- 
ha tancat portes després de molts anys 
al servei dels veïns i veïnes de Montgat, 
oferint esmorzars, vermuts a la terrassa, 
dinars... Sempre amb bona cara, bon tracte i 
amabilitat; en definitiva, un lloc de trobada 
i d’esbarjo entranyable i icònic al poble. La 
Maria n’ha estat la seva darrera encarregada, 
agafant el relleu dels seus pares i de la seva 
germana Mercè, amb qui també va gestionar 
el bar durant uns anys.

propietària del bar Ramis
MARIA PECONDÓN

     
Sempre recordaré l’estima i l’atenció de tothom qui venia al bar


