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sentiments d’actualitat

El proper 15 de setembre
ens visitarà el diputat al parlament de Catalunya, Pere Aragonès.
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Global o local?

Sovint sentim a dir que en el món 
d’avui en dia, globalitzat, la defensa 
de les nacionalitats, dels localismes, 
no té sentit. És un argument utilitzat 
per aquells a qui no agraden altres 
identitats. Per exemple, per defensar 
el castellà per sobre del català, 
Espanya per sobre de Catalunya, o 
una gran Barcelona (des de Mataró 
fins a Sitges) per sobre dels 
municipis.

Amb aquest argument tampoc el 
castellà seria defensable, ja que per 
sobre hi hauria l’anglès. Espanya 
tindria per sobre Europa o la 
ciutadania mundial, i seria també 
un localisme indefensable. I també 
la gran Barcelona, seria una ciutat 
mitjana al costat de les metròpolis 
com Nova York o Pequín. 

Però el món global no impedeix el 
món local, una cosa no treu l’altra. 
Al contrari, el món global és 
complementari al local. Parlar 
anglès es complementa amb parlar 
català o una altra llengua. Emprem 
el català a casa nostra, i l’anglès 
quan visitem o naveguem per llocs 

estrangers. Montgat ha de ser 
l’àmbit per a mantenir els nostres 
carrers, alhora que l’àrea 
metropolitana és l’àmbit per a 
gestionar la xarxa de metros. 

I encara més, el món global no 
existiria sense el local, la 
globalització està feta de la suma 
de moltes coses locals. L’anglès no 
existiria si no hagués començat fa 
segles en alguna part d’Anglaterra i 
s’hagués anat enriquint amb el 
contacte amb altres llengües. I 
l’anglès s’empobrirà si les altres 
llengües no hi segueixen contribuint. 
De la mateixa manera que la regió 
metropolitana ha de preservar i 
promoure els pobles i ciutats que la 
conformen, si vol ser una zona rica 
en cultura, en relacions socials, i 
en tots els aspectes.

Desgraciadament, massa sovint 
s’ha imposat una cultura o 
organització local sobre una altra, 
amb l’argument de la millora global. 
S’ha imposat l’anglès o el francès 
sobre els idiomes africans, s’ha 
imposat Espanya i la seva 
organització sobre Catalunya. No 

només els colonitzats hi perden, 
també tota la comunitat global. 
Perquè porta a la uniformització, i 
per tant a la pèrdua de coneixements 
i recursos. La diversitat porta 
riquesa, és una estratègia de 
supervivència de la humanitat. Els 
pobles africans coneixen remeis 
tradicionals que es perdran si 
s’aniquila el seu món. El poble 
català pot aportar molta cultura i 
formes de fer a la comunitat mundial. 
Montgat o Sant Boi tenen molt per 
contribuir a una regió metropolitana 
més rica i variada.

Així doncs, cal cultivar i viure la 
nostra identitat catalana, montgatina 
(i local en tots els sentits) per tenir 
una bona globalització, i, en 
definitiva, per un món millor.

     

        
Assumpta Sabater i Pruna

Membra de l'executiva Local

En desencís amb la política; la nostra recepta?

No corren bons temps per a la política, qüestionada i desacreditada continuadament. Quan sovint sentim la paraula 
“política” defugim de continuar llegint o escoltant. En uns moments en què els escàndols esquitxen a diversos partits, on 
es fa palès  l’interès d’uns quants a fer butxaca enlloc de política de poble, és quan més ens hem d’implicar en trobar un 
procés que ens pugui ajudar a decidir.  Malgrat tot,  hi ha moltes persones que treballem per al poble , dedicant els nostres 
esforços en intentar fer de Montgat una VILA on la qualitat de vida i sobretot la qualitat humana prevalgui per damunt d’idees 
preconcebudes. La nostra recepta no és altra que més política, però això si, propera, real, des de i per a la ciutadania.

Entenem que només des de la proximitat es poden resoldre els problemes i donar respostes a les inquietuds i necessitats 
dels veïns i veïnes de Montgat, que han d’esdevenir l’eix central de l’acció del govern municipal. Perquè això sigui una realitat, 
cal implicar-se, trobar-se i parlar amb la gent, parlar sobre el poble, sobre els temes que ens preocupen a tots i cadascun dels 
montgatins i montgatines, en definitiva compartir i reflexionar junts sobre el nostre futur i el nostre dia a dia.

Aquest diàleg, volem que sigui obert, directe i continuat, per això demanem la vostra complicitat. Esquerra 
Montgat és un partit proper, amb ànim d'establir diàleg, rebre propostes, resoldre inquietuds... Per això i 
perquè volem construir amb tots vosaltres un poble millor, us podeu posar en contacte amb nosaltres a través 
de la Secretaria d'Imatge i Comunicació per correu electrònic (alexrosagandia@gmail.com). 

                                   
Volem ser al teu costat!!!                        Àlex Rosa i Gandia
                        Secretari d'Imatge i Comunicació

El proper 15 de setembre 
de 2010, a les 19:00h a la 
Sala Pau Casals, el diputat 
d’Esquerra Republicana de 
Catalunya i les JERC, Pere 
Aragonès i Garcia, compartirà 
una xerrada amb tots els 
montgatins i montgatines 
interessats en conèixer i poder 
dialogar amb un diputat sobre 
diferents aspectes econòmics 
els quals ens representen, 
principalment, una diferència 
amb l’estat espanyol.  

Darrerament la nostra 
Nació està patint molts atacs 
en diferents aspectes. En 
moments de crisi com els que 
estem vivint, a tots els catalans 
i catalanes ens preocupa molt 
totes aquelles decisions que 
es prenen sense tenir-nos 
en compte i que ens toquen 
la butxaca, dificultant el 
desenvolupament normal de la 
societat del benestar.

Entre d’altres, els principals 
escàndols que ens afecten 
són l’impost de successions.  
Des d’Esquerra, sempre s’ha 
fet força per fer una reforma 
justa, evitant que recaigui 
amb duresa sobre les famílies 
de rendes mitjanes i baixes, 
moltes de les quals viuen el 
pagament d’aquest impost com 
un calvari.

Per altra banda i després 
de l’èxit de la manifestació 
del 10 de juliol, essent tots 
coneixedors de perquè es va 
celebrar i el motiu del seu èxit, 
molts catalans i catalanes 
encara tenim dubtes i 
inquietuds sobre el nostre futur, 
sobretot amb certs aspectes 
estretament relacionats amb 

la gestió econòmica que l’estat 
en fa dels nostres impostos.  És 
per això que en Pere Aragonès 
ens donarà els arguments 
econòmics necessaris, pels 
quals, la independència seria 
el millor camí per a Catalunya.

Us hi esperem i recordeu 
que... una política de proximitat 
s’estableix amb un diàleg de 
tu a tu. Com els que Esquerra-
Montgat vol dinamitzar per 
acostar la política a tots els 
montgatins i montgatines. 

Pere Aragonès i Garcia
Diputat al Parlament de Catalunya

a les 19:00h a la Sala Pau Casals - xerrada sobre L'impost 
de successions i arguments econòmics per a la independència.

Àlex Rosa i Gandia
Secretari d'Imatge i Comunicació



Fent colzes per l'educació; la millor inversió per a Montgat

Treballar pel poble que estimes i portes dins el teu cor és encoratjador, motivant i un repte que afrontem amb molta 
il·lusió. Des de la Regidoria d’Educació hem incidit en la millora dels espais educatius i també per ampliar l’oferta educativa 
de Montgat, donant especial importància als valors de l’esforç, el respecte, la companyonia i d’altres que ens condicionen 
com a persones.

Des que Esquerra estem a govern, un dels objectius clau ha estat activar la Regidoria d’Educació per tal que sigui 
dinàmica i actual, adequada a les necessitats i als canvis vertiginosos als quals estem sotmesos per diferents factors, com 
la ràpida implantació i evolució de les noves tecnologies. Per això i perquè som conscients que moltes vegades és difícil 
transmetre a la població tot el que estem fent, en aquesta edició us volem fer cinc cèntims de quines han estat les nostres 
actuacions davant una regidoria tan important com és la d’Educació:

A l’Escola Salvador Espriu s’ha adequat un mòdul per a activitat física; s’ha pavimentat i pintat la pista poliesportiva • 
així com els espais annexes (s’ha ampliat la zona d’esbarjo lateral amb equipament de jocs) i s’ha pintat les parets 
adjacents a la pista; s’ha compartimentat aules on abans era l’espai d’Educació Física i s’ha millorat l’aspecte extern 
(amb tanques noves) i l’intern amb mà de pintura. També hem fet una important inversió per a adequar les aules a 
les noves tecnologies per tal que l’educació, al nostre poble, estigui al dia de les necessitats dels infants.

A l’escola Sant Joan s’ha reconvertit el pati de ciment en pati de sorra adequant-lo així en un espai més apropiat i • 
segur per a l’alumnat, s’ha pintat les aules i s’han desenvolupat diferents tasques de manteniment per a la millora 
de l’espai.

A l’Escola Marina s’ha invertit en l’implantació d’espai verd adequat al clima i a l’ensenyament escolar, afavorint que • 
l’alumnat del centre pugui gaudir d’unes millors condicions a les hores d’esbarjo. 

A l’escola d’adults Timó s’ha millorat els espais i el mobiliari, reestructurant la imatge que tenia i creant un centre • 
actualitzat i adaptat a les necessitats que requereix una escola d’adults. 

A l’escola Bressol “Els Montgatets” s’ha anat invertint en infraestructures que han afavorit la consolidació d’aquest • 
centre de nova creació i també hem cregut idoni invertir en la construcció d’un espai necessari de trobada entre 
pares i mares, professorat i nenes i nens.

En quant a l’oferta educativa  ens ha preocupat especialment la transició de l’escola a l’institut,  per aquest motiu • 
hem dotat d’aules de reforç per al cicle superior de primària i 1r. i 2n. d’ESO per tal de proporcionar a l’alumnat del 
nostre poble una educació que atengui la diversitat i que s’adapti a les diferents necessitats d’aprenentatge, tot 
ajudant els alumnes a assolir els continguts i les competències necessàries per al seu desenvolupament.

Així mateix ens hem preocupat especialment de la transmissió de la nostra llengua i en aquest sentit hem signat un • 
conveni amb el Consorci de Normalització lingüística del Maresme per tal que imparteixi des del mateix centre els 
nivells B i C de Català. Enguany totes les persones que s’han presentat al nivell C de català han superat la prova. 
Enhorabona.

Dins l’aprenentatge de la nostra llengua hem aconseguit la impartició de cursos bàsics per a nouvinguts i els • 
nivells superiors per tal de normalitzar el català en el territori. Ha estat tot un èxit de participació i de motivació per 
aprendre. 

Hem treballat per a la continuïtat i l’evolució de la UEC (unitat d’escolarització compartida) en la modalitat de jardineria • 
i en el Projecte La Barca.

També hem participat de la gestió del PQPI (Programa de Qualificació Professional Inicial) mancomunat amb municipis • 
del Baix Maresme.

Tota aquesta tasca no tindria importància si no haguéssim aconseguit la participació de la comunitat educativa de 
Montgat, que conjuntament amb la representació que tinc com a regidora d’Educació de l’Ajuntament de Montgat en el 
Consell Escolar Territorial del Maresme i Vallès Oriental, hem estat reconeguts  com a municipi de referència, per haver 
assolit en aquests anys de govern, un tarannà innovador, amb inquietuds, àgil i engrescador.

Perquè Montgat és el meu poble. Montgat és el teu poble. PERQUÈ MONTGAT S’HO VAL.

 

Des de les nostres regidories

Rosa Funtané i Vilà
Portaveu del grup municipal

Ens preocupa el teu futur

No ens podem quedar esperant a veure què passa quan hi ha una crisi al nostre voltant que afecta la nostra feina, la 
nostra butxaca i sobretot la nostra família. Ara més que mai és quan des dels ajuntaments ens hem de posar les piles i, 
des de la Regidoria de Promoció Econòmica, centrem totes les nostres forces per a poder oferir propostes des de diferents 
vessants i que siguin de gran utilitat, en aquests moments, per als montgatins i les montgatines:

Tenim tot un ventall de possibilitats a oferir-vos, us podem ajudar a trobar-ho!!!

Jove, t’animes?

Com a conseqüència de l’ambient de crisi generalitzat 
i les actuacions desafortunades de determinats 
grups polítics, molts joves expressen 
un sentiment de pessimisme vers la 
política i la participació ciutadana. 

Des de les JERC Montgat-Tiana 
volem animar els joves de Montgat i 
de Tiana a participar en les decisions 
que afecten al futur del nostre poble. 
Som nosaltres els qui tenim el dret i el 
deure d’intervenir en temes tan cabdals 
com la sanitat, la cultura, i sobretot, 
en matèria d’habitatge i educació. 

Vivim en una societat i és per això que la nostra 
implicació aportarà beneficis per a tot el poble. No volem 

un Montgat on els joves només puguin participar en 
l’organització de concerts i festes sinó que hem de tenir 
veu i hem de col·laborar en els diversos aspectes de la vida 

local que ens afecten i ens interessen. 

És per això que volem un grup 
sòlid de joves valents amb ganes 
de dir la seva i ser escoltats. No 
hem d’oblidar que les decisions 
que prenem en el present 
forjaran el nostre futur. Anima't, 
tots els joves som peces clau!!!

Formació: 
-Cursos de formació 

Ocupacional: Comptabilitat 
bàsica, Comptabilitat avançada, 
Tècniques d’administració 
de tresoreria, Aspectes 
administratius i comptables, 
Fonètica i expressions angleses, 
Informàtica bàsica, Gestió de 
base de dades i aplicacions 
administratives; Aplicacions 
informàtiques de gestió financera 
comptable. En total hem cobert 
les necessitats formatives de 
124 persones de Montgat. 

-Cursos de reciclatge 
professional, destinats a la 
facilitació de la promoció laboral.

Assessorament: 
-Sessions de tècniques de 

recerca de feina
-Tallers d’assessorament 

d’imatge per a la recerca de 
feina

-Itineraris personalitzats per a 
l’inserció

-Sessions informatives 
d’acollida

-Club de feina
-Sessions d’alfabetització 

digital per a la recerca de feina 
per internet

-Assessorament a 
emprenedors: “Com fer-me 
autònom”, “Pla d’empresa”, “Pla 
econòmic-financer”

-Assistència tècnica per a la 
consolidació empresarial.

-Taller “Què em passa?” per a 
Pime’s i treballadors.

Accions diverses:
-Fira de comerç al carrer
-Getting Contact al Maresme 

(cooperació empresarial)
-Suport a l’Associació de comerç i 

serveis de Montgat
-Fira de Nadal
-Borsa de treball amb 1238 

persones inscrites. 
-Plans d’Ocupació: contractació d’11 

persones aturades per la realització 
d’obres d’interès general en TIC, 
construcció i manteniment o energies 
renovables

-Taller Ocupacional de manteniment 
d’edificis amb la contractació de 
persones aturades en el municipi.
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Joventuts d'Esquerra

Vicenç Torralba i Bellés
Membre de l'executiva Local

Sara Corominas i Planas
Portaveu de JERC Montgat-Tiana

Secció Local de JERC Montgat - Tiana (jerc.montgat.tiana@gmail.com


