
ACTA ASSAMBLEA 

Dilluns, 17 de juliol de 2017 a les 19h 

 

 

1. Informació i situació del projecte 

2. Entrevista tv Badalona 

3. Comissions de treball 

4. Ple de juliol 

5. Torn obert de paraules 

 

1. Informació i situació del projecte 

 

A principis de febrer l'alcaldessa i els promotors        

del wavegarden fan una presentació a la biblioteca del projecte.        

A partir d'aquí, uns veïns comencem aquesta plataforma per         

saber que implica aquest projecte pel nostre poble. Actualment         

hi han dues piscines d'onades artificials mes, a Gal·les i a         

Texas. 

 

S'estudia l'avantprojecte amb l'ajuda d'un arquitecte      

d'urbanisme i catedràtic de la Universitat. Veiem que és un         

macro projecte, amb una piscina tan gran com el camp del          

Barça i que s'omplirà amb aigua de l'aixeta. A partir d'aquí,           

demanem un informe a l'ACA (Agencia Catalana de l'Aigua) el        

qual és positiu però recomana ús d'aigua de mar, a Serveis           

territorials de l'Àrea Metropolitana i una reunió amb l'Alcaldia.        

També ens vam reunir amb el vicerector de la UB i ens            

expliquen que la universitat no té cap línia de docència sobre el            

surf i que la universitat només fa l'arrendament i la concessió a            

40 anys. 

 

A l'avantprojecte no només estan els terrenys que es diuen a la            

presentació de febrer, sinó que només ocupa un 54% del          

terreny afectat. 

 

A partir de l'1 d'agost comença a regir el contracte          

d'arrendament. Entraran a desbrossar el terreny (autoritzat       

per l'Ajuntament) 

 

També s'ha parlat amb DEPANA, associació ecologista. Ens ha        



ofert fer una xerrada sobre l'entorn on volen fer el wavegarden. 

 

La promotora te estimat que hi haurà una afluència de 150.000         

persones a l'any però el pla de mobilitat el presentaran un cop            

construïda la instal·lació. 

 

El terreny és 7C (terreny docent) L'Ajuntament demana canvi       

d'ús a una parcel·la que ocupa no només els terrenys on aniria            

el wavegarden sinó que afectarien també a 7 propietaris més.        

Segons paraules del promotor "l'Ajuntament no expropia       

perquè no té diners". 

 

3. Comissions de treball 

 

C. d’Acció 

 

S'encarrega de proposar a l'assemblea activitats o accions        

(actes informatius, accions, aconseguir finançament). 

 

És decideix: 

-Fer pancartes per penjar-les a diversos punts de Montgat. 

-Fer banderoles per penjar-les a balcons i finestres particulars         

i és vendran per poder-nos finançar per la compra de materials. 

Després de l'assemblea anirem a penjar més pancartes. 

-Fer un tour amb cotxes i megàfons per donar informació pel         

poble. 

Pel pròxim ple (27/07/17) proposem fer una petita mobilització         

amb cartells DinA3 penjats pel poble i fer una manifestació des         

de l'ajuntament fins a la biblioteca. 

- De cara al setembre organitzar una botifarrada informativa. 

Es proposa posar un pot per recollir diners de voluntaris, però           

es desestima per no poder fer-ho per la normativa a seguir com            

a grup d'interès. 

 

C. Comunicació 

 

S'encarrega de la comunicació i donar difusió de la informació. 

 

S'exposa que: 

- S'ha creat una pàg web, un Gmail, un Twitter i un Facebook. 



www.salvemontgat.org 

salvemontgat@gmail.com 

@salvemontgat 

Salvem Montgat-Que implica wavegarden en Montgat 

 

 

C. Legal 

 

Ens vam haver de constituir com a grup d'interès des del mes            

de febrer per poder reunir-nos amb l'alcaldia. Ens regim per un           

codi de conducta molt restrictiu. Per aquest motiu no podríem          

recollir diners en un pot, s'ha de registrar tots els moviments           

dineraris. 

 

 

TORN OBERT DE PARAULES 

 

Els assistents exposen i pregunten: 

 

- L: Dintre de la fundació està l'alcaldessa i en la votació la          

nostre alcaldessa va votar a favor? Proposa posar una pancarta         

a l'ambulatori. Una altra al mercat. El preocupa el consum          

d'aigua. 

 

- C: Dona les gràcies per la feina feta i comenta que cap grup              

polític portava aquest megaprojecte al seu programa. S'ofereix        

per col·laborar. 

 

- R: Es parla de les problemàtiques del panoràmic. Només         

tenim 2 policies a la nit fent ronda. S'ofereix per col·laborar. 

 

-G: Com es pot donar una concessió si no està el projecte            

aprovat? En què consisteix la neteja? 

 

- P: Hauríem de fer una concentració el dia 1 d'agost, que           

comença la neteja dels terrenys. 

 

- ...: Obrir un compte bancari de donacions. 

 

-P: S'ha de pensar a fer una denúncia a medi ambient.           



Recorden la construcció del Hamelin. 

 

-...: És un projecte molt gran per Montgat, els pocs recursos           

s'hauran de repartir. Aquest projecte no donarà cap benefici al          

poble. 

 

-J: No hi ha normativa municipal per tallar els arbres. 

Sobre l'aigua no és només omplir la piscina, sinó també          

l'evaporació (reposició per evaporació), els desguassos      

no estan preparats, les canalitzacions... 

També està el tema de l'electricitat. 

 

- JL: Com l'alcaldessa ha sortit a tv Badalona alabant el     

projecte, ens haurien de reunir amb ella abans del ple? 

 

-...: Preguntar a tots els partits que opinen sobre wavegarden. 

 

- ...: L'avantprojecte posa que és farà una xarxa pluvial, qui la          

pagarà? 

 

- ...: Començaran pagant 3000 euros al mes en concepte de           

lloguer i al final acabaran pagant uns 18.000€ a la fundació. 

 

-M: Els lloguers són per Beques per la universitat la      

fundació és sense ànim de lucre. 

 

-...: Podríem fer: aquesta neteja que ja s'ha fet, s'ha fet          

amb diners públics o privats? Electricitat 540kw/h 

 

- ...: Sobre partits polítics, ja hem parlat amb ells, la resposta            

és que ens mobilitzem. 

 

- L: És podria parlar amb pagesos de Tiana per la utilització de     

l'aigua del freàtic per a saber si els pot repercutir. 

 

-...: Es proposa parlar amb un home gran que ha viscut sempre            

al poble i que és enginyer d'estructures per demar-li la seva      

opinió. 

 

- ... No és el primer municipi on s'intenta construir aquest           



projecte. 

 

-...: Parlar amb les AAVV. 

 

- ...: Pla Estrategi Montgat 2011, es va elaborar en 2006 i es va            

acordar com a consulta ciutadana. 

 

- ...: Fer una consulta popular perque el poble decideixi. 

 

- ...: Llei de coordinació de policia, necessitarien més policies       

i serien mes despeses pel poble. 

 

S'aprova: 

 

- Mobilització 27/7/17, sortida des de l'Ajuntament fins a la        

biblioteca. 

Si 65 No 0 Abs. Persones que no voten 3 

 

- Fer preguntes al ple. Si per unanimitat Es decideix fer           

preguntes individuals. 


