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L’any passat a Catalunya
hi va haver 421 incendis

que van cremar 576
hectàrees de massa
forestal. Les cremes

agrícoles són la segona
causa d’incendi forestal.

Més del 13% dels incendis
a Catalunya es

produeixen per aquest
motiu, i, per tant, és

fonamental que es respecti
el període de prohibició,

que s’allarga des del 15 de
març i fins al 15 de

d’octubre. En aquestes
dates,  està prohibit fer

qualsevol mena de foc a
zones forestals. La

prohibició inclou també els
terrenys forestals, siguin o

no poblats d’espècies
arbòries, i a la franja de

500 metres que els
envolta. Especialment, no

es poden cremar restes de
poda, d’aprofitaments

forestals, agrícoles o de
jardineria, ni marges

pròxims a zones forestals
sense una autorització

expressa del Departament
de Medi Ambient i

Habitatge, que caldrà
tramitar a l’Oficina d’Agents

Rurals que trobareu al
Mercat de la Flor, de

Vilassar de Mar. Dins de
les àrees recreatives i

d’acampada i en parcel·les
de les urbanitzacions, es

podrà fer foc quan s’utilitzin
barbacoes d’obra amb

mataguspires.
Trobareu tota la informació

sobre la prohibició de fer
foc a la pàgina web

municipal
www.svmontalt.cat.

La Diada de Sant Jordi,
cap nen sense llibre
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L’Ajuntament de Sant Vicenç va
impulsar l’any 2005, en
col·laboració amb Caixa
Laietana, una col·lecció de
contes dedicada a donar a
conèixer trets històrics i culturals,
personatges il·lustres i paratges
emblemàtics del poble, a través
de narracions il·lustrades
adreçades als més petits. Fins
ara, hi havia en circulació quatre
títols: En Molleric i la mina de
Sant Vicenç; Toni Sors, de Sant
Vicenç de Montalt a l’Everest;
Els colors de la Natura juguen a
fet i amagar i Carpòrium: un
món submarí. Aviat, seran cinc
els títols, perquè s’està acabant
d’enllestir un nou llibre que ens
narra les aventures d’una
cloïssa a la platja de Sant Vicenç,
escrit i il·lustrat per Glòria Marín,

que porta per títol La cloïssa
Lluïsa. En tots els casos, són
històries pensades per als
més menuts, amb dibuixos a tot
color. Narracions que han estat
creades per persones, en
alguns casos amateurs en
aquest món dels contes, amb
un doble lligam en comú: la
seva vinculació familiar, de
veïnatge o laboral amb Sant
Vicenç i la seva col·laboració
desinteressada en un projecte
que busca per sobre de tot
fomentar la lectura entre els
més menuts.
La cloïssa Lluïsa  arribarà a tots
els nens de Sant Vicenç de la
mà de l’alcalde, Miquel Àngel
Martínez i Camarasa, el proper
23 d’abril, coincidint amb la
Diada de Sant Jordi, durant la

visita que efectuarà als centres
escolars de la vila per lliurar
exemplars del conte a tots els
alumnes.
Oficialment, el llibre serà presentat
el 25 d’abril al Centre Cívic El
Gorg en un acte que girarà a
l’entorn de les lletres i dels
lletraferits ja que, a banda de la
presentació, també se celebrarà
el lliurament de premis dels III
Jocs Florals. Com a novetat,
enguany seran alumnes de
l’escola Sot  del Camp els
encarregats de presentar en
societat La cloïssa Lluïsa i
d’explicar les seves aventures.
Però si voleu saber tots els ets i
uts de la festa i  tenir un exemplar
del conte, signat  per l’autora, cal
que veniu al Cívic el proper 25
d’abril a les 6 de la tarda.



Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt

Del 4 al 15 de maig, ambdós
inclosos, es faran a les
dependències de l’Ajuntament
les preinscripcions per al proper
curs a l’Escola Bressol Municipal
Els Garrofers. S’establiran, com
és habitual, uns criteris de
prioritat, com ara si hi ha germans
al centre; l’empadronament al
municipi; el lloc de treball dels
pares;  si s’és família nombrosa; la
discapacitat de l’alumne/a,
germans, pares o tutors igual o
superior al 33%; si s’està en
situació de risc social o recursos
econòmics insuficients.
Pel que fa a les dates del procés
de preinscripció i matriculació
queden així: inscripcions del 4
al 15 de maig; publicació de
llistes baremades, 22 de maig;

del 25 al 27 de maig,
presentació de reclamacions;
publicació de llistes definitives,
2 de juny; la matriculació es farà
efectiva del 8 al 12 de juny.
En quant a la documentació a
presentar: imprès de sol·licitud
(disponible a la pàgina web
municipal i a l’Ajuntament); original
i fotocòpia del llibre de família;
original i fotocòpia del DNI o
de la targeta de residència del
pare, mare o tutors legals; volant
de convivència i la documentació
que acrediti les circumstàncies
que es puguin al·legar a efectes
d’aplicació del barem.
També caldrà aportar resguard
de la renovació del DNI o de la
targeta de residència, quan el
domicili que s’al·lega no coincideixi
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L’Ajuntament fomenta el reciclatge entre els escolars de la vila

El mes de maig, preinscripcions a l’Escola Bressol Municipal

Aprendre jugant. Aquesta
directriu és la que acompanya
totes les campanyes que la
Regidoria de Medi Ambient de
l’Ajuntament de Sant Vicenç de
Montalt realitza i, el passat
mes de març, la regidoria va
programar noves activitats
pensades per als nens i nenes:
visites guiades a la deixalleria
mòbil perquè els escolars
poguessin participar d’una
manera activa en la cadena

de reciclatge, dipositant cada
deixalla al seu contenidor;
un taller d’autocompostatge
casolà, tècnica que permet
obtenir adob de la fracció
orgànica dels residus i un
taller de reciclatge que els va
ensenyar a utilitzar residus
com a elements decoratius.
Prop de 400 alumnes dels
CEIPS Sant Jordi i Sot del
Camp i de l’IES de Sant Vicenç
han participat en les activitats.

La Biblioteca d’Arada és el tercer projecte solidari que
s’engega des de la Regidoria d’Educació,  en col·laboració
amb l’associació ‘’Educación Sin Límites’’, per fer arribar a
Hondures material de lectura per nodrir les biblioteques de
poblacions desfavorides que d’altra manera no hi tindrien
accés. A més d’Arada, els llibres donats per la Biblioteca
Municipal La Muntala, de Sant Vicenç de Montalt, també estan
presents a les prestatgeries de les biblioteques de San
Francisco de Ojuera i San Pedro Zapaca.

Sant Vicenç solidari

Aquest mes d’abril, en concret
el dia 17 a les 7 de la tarda, la
Biblioteca Municipal La
Muntala estrena un nou taller
d’idiomes. En aquest cas es
tracta de sessions de francès,
adreçades a adults i joves
amb un nivell mínim d’aquest
idioma per poder mantenir un
diàleg bàsic entorn de temes
ben diversos: viatges, fets de
la vida quotidiana, etc. El
Round tables en francès
s’afegeix als que es venen
programant regularment
en anglès i alemany.

Idiomes a
La Muntala

Propostes
d’oci infantil
Coincidint amb les vacances
escolars de Pasqua,
l’Ajuntament ofereix a les
famílies de la vila dues
propostes d’oci lúdico-
esportives per als nenes i
nenes d’entre 3 i 12 anys.
Així, els dies 6, 7, 8 i 9 d’abril,
les instal·lacions de l’escola
Sot del Camp acolliran el
Casal de Primavera,organitzat
per la Regidoria de Joventut, i
al Pavelló Municipal Toni Sors
es duran a terme les Estades
Esportives, organitzades per
la Regidoria d’Esports.
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Neix un nou Acord per l’Ocupació del Maresme

.

Apunta’t a les Noves Tecnologies

L’alcalde de Sant Vicenç,
Miquel Àngel Martínez i
Camarasa, va signar el
passat 10 de març, juntament
amb representants de 29
ajuntaments més i els principals
agents socioeconòmics de
la comarca, l’Acord per al
Desenvolupament Econòmic
i l’Ocupació del Maresme
que estableix la fusió en
un sol ens del pacte local
per l’ocupació (coordinat  per

l’Institut Municipal de Promoció
Econòmica de Mataró,
IMPEM) i el pacte territorial
per l’ocupació del Maresme
(coordinat pel Consell
Comarcal del Maresme).
L’objectiu de l’Acord és
treballar de forma conjunta
i consensuada en polítiques
de desenvolupament econòmic
i assolir objectius coherents
amb la nova realitat que
presenta el territori.

L’acte de signatura va tenir lloc
al municipi de Calella.
Prèviament, l’Ajuntament de
Sant Vicenç ja havia aprovat
durant el Ple ordinari celebrat
el 26 de febrer l’adhesió al nou
pacte. Les línies de treball
que es prioritzaran de manera
conjunta aquest  any en el marc
del conveni signat són la
formació dels treballadors, la
qualitat de l’ocupació i el foment
dels nous emprenedors.

Diari de Sessions
Acords presos pel Ple municipal, celebrat el 26 de febrer de 2009

  Es dóna compte del nomenament d’Amadeu Clofent com a nou regidor de Recursos Humans
   Aprovació del Pressupost General per al 2009 i de la Plantilla de personal (Majoria absoluta: 7 vots a favor i 6 en contra)
   Aprovació de l’Acord per al Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació del Maresme (Unanimitat)
   Aprovació de l’Acord d’adhesió a la iniciativa d’arranjament i adaptació de les barreres de protecció de les vies interurbanes per

tal de millorar la seguretat dels motociclistes i ciclistes en les xarxes viàries (Unanimitat)

1a Escapa
Pro Esplai
La casa de colònies ‘’La
Devesa’’,  de Rupit i Pruit, és
el lloc triat per la Regidoria de
Joventut i la Plataforma Pro
Esplai per acollir la 1a
Escapada Familiar que es
durà a terme el dies 23 i 24
de maig. La sortida està
ideada perquè pares i fills
puguin gaudir plegats d’un
cap de setmana en contacte
amb la natura, practicant
esports i participant en tallers.

Lliurament
de distintius
La Policia Local continua
lliurant a les dependències
de l’Av. dels Països
Catalans, 1, els distintius de
Resident Autoritzat, que
permeten als santvicentins i
santvicentines aparcar
gratuïtament a les Zones
Blaves i Verdes que
entraran en vigor el proper
1 de maig. L’horari de
lliurament és de dilluns a
divendres, de 9 a 14h.
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Línies d’ajut
al comerç

Perdre la por a l’ordinador,
començar a aprendre des de
zero o, simplement, fer un pas
més per continuar descobrint
els secrets de l’ofimàtica i
d’internet  és el que la Regidoria
de Noves Tecnologies vol
facilitar a totes aquelles
persones que s’ho proposin.
Amb aquest objectiu, els mesos
d’abril, maig i juny, s’impartirà
un nou cicle de cursos i
seminaris gratuïts del programa

‘’Apunta’t a les Noves
Tecnologies’’. Aquests cursos
estan pensats amb l’objectiu
d’acostar els santvicentins i les
santvicentines a les TIC. Estan
organitzats per l’Ajuntament de
Sant Vicenç de Montalt i es fan
gràcies al finançament de la
Diputació de Barcelona.
L’empresa Zen Programari
Lliure és l’encarregada de fer
les classes, que s’impartiran al
Telecentre del Centre Cívic.

L’oferta de cursos és variada i
amb diferents dies i horaris. Les
inscripcions s’han de fer a partir
de l’1 d’abril a l’edifici de
l’Ajuntament, de dilluns a
divendres de 9 a 14h, o bé a la
consergeria del Centre Cívic El
Gorg, en aquest cas de 16 a 22h.
Al tríptic d’activitats que
l’Ajuntament ha distribuït  juntament
amb aquest butlletí que teniu a
les mans, trobareu la graella de
cursos i horaris del programa.

La Regidoria de Promoció
Econòmica s’ha adreçat als
empresaris locals per informar-
los del programa ‘’Modernitza’t’’,
d’assessorament gratuït als
establiments comercials, impulsat
per la Diputació i la Cambra de
Comerç de Barcelona, i de la
convocatòria, oberta per la
Generalitat per a la concessió
d’incentius en l’àmbit dels
projectes de suport a l’empresa
comercial i de serveis.
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NOTÍCIES
BREUS

    L’1 de maig entraran
en vigor les Zones
Blaves i les Zones
Verdes del municipi, que
romandran vigents tot
l’any, de dilluns a
diumenge, de 9 del matí a
2 del migdia i de 4 a 8 de
la tarda.

    Us recordem que el
període voluntari de
pagament de l’Impost de
vehicles finalitza el proper
2 d’abril. Aquelles
persones que ho tinguin
domiciliat, el càrrec se’ls
hi farà la primera setmana
del mes d’abril.

   Fins al 3 d’abril podeu
presentar a la Biblioteca
Municipal La Muntala els
vostres treballs als III
Jocs Florals de Sant
Vicenç de Montalt.
Trobareu les bases a
www.svmontalt.cat

    Fins al 6 d’abril es
poden presentar
propostes per participar
en el concurs
d’adjudicació de les 5
guinguetes de la platja de
Sant Vicenç per a les
temporades 2009-2010.
Més informació i bases a
la web municipal.

    El 23 de març es va
iniciar el procés de
preinscripció del curs
escolar 2009-2010. En el
cas d’alumnes que hagin
de cursar Educació
Infantil, Primària o
Secundària (CEIPS i
IES) el termini per a
presentar la sol·licitud
finalitza el 3 d’abril.

El TSJC dicta sentència contra l’Ajuntament
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va estimar el recurs d’apel·lació
formulat per un grup de propietaris del passeig marítim contra la sentència, dictada
en data 27 de febrer de 2006, que desestimava el recurs dirigit contra la resolució,
mitjançant la qual s’establien els horaris de tancament de les guinguetes de platja
per a la temporada 2004 i contra les llicències d’explotació de dues de les
guinguetes. Tanmateix, la sentència declara el dret dels propietaris recurrents a
percebre, cadascun, una indemnització de perjudicis de 2.000 euros per part de
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt que haurà d’abonar un total de 100.000
euros, ja que la xifra de propietaris afectats s’eleva a 50.
El fets que van desencadenar el recurs interposat pel grup de propietaris es
remunten a l’estiu de l’any 2004, quan davant les molèsties i sorolls que provocaven
dues de les guinguetes van presentar denúncies  i escrits a l’Ajuntament, manifestant
els inconvenients que havien de patir a causa de les hores intempestives de
tancament de les guinguetes. Queixes que, en aquells moments, no van ser ateses,
donant-se a més la circumstància que des de l’Ajuntament es van atorgar diverses
autoritzacions que ampliaven l’horari de tancament de les guinguetes més enllà de
les 4 de la matinada.
Davant aquests fets, els afectats van interposar un recurs que el Jutjat Contenciós-
Administratiu, número 10, de Barcelona va desestimar. Posteriorment, van presentar
el recurs d’apel·lació que ha estat estimat pel Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya. La sentència condemnatòria estableix que l’Ajuntament n’era coneixedor
de les recomanacions efectuades  per la  Demarcació de Costes, pel que fa a
l’horari de tancament de les guinguetes, i  que el representant de l’Ajuntament  va
manifestar a Costes que l’Ajuntament faria ús de les mesures legals, dins l’àmbit de
les seves competències, per evitar fets, activitats i situacions que no respectessin
a la ciutadania. Mesures que mai no es van arribar a emprendre, fet que ha causat
un greu perjudici a l’Ajuntament que, en una època de crisi com l’actual, ha de fer
front al pagament dels 100.000 euros que estableix la sentència.

Millores a
la rotonda
A finals de març es van enllestir
les obres que l’empresa
Temavial estava duent a terme a
la rotonda de la N-II. El treballs
han consistit en la modificació del
traçat d’accés al giratori, la
col·locació de bandes
reductores de velocitat i la
senyalització del límit de velocitat
a la calçada (30 Km/h).
L’actuació, sol·licitada per
l’Ajuntament a la Demarcació de
Carreteres del Ministeri de
Foment, titular de la carretera,
afavorirà la seguretat del trànsit,
ja que la Policia Local havia
detectat situacions de risc
provocades pel disseny del
traçat i per l’excés de velocitat.

Alerta amb
les plagues
Quan arriben les bones
temperatures, les plagues
s’intensifiquen. Per aquest motiu,
la Regidoria de Medi Ambient
recomana a les persones que
tinguin palmeres a casa seva
que realitzin tractaments
preventius contra l’escarabat
morrut i, en cas que creguin que
algun exemplar pot estar afectat,
truquin a l’Ajuntament.
Pel que fa al mosquit tigre,
recordar que el més important i
efectiu és evitar la posta d’ous i el
creixement de les seves larves.
Està demostrat que és més eficaç
eliminar tots els punts d’aigua
estancada on pot créixer que
l’aplicació d’insecticides.

Franges de
protecció
Aquest 2009, l’Ajuntament
enllestirà les tasques de
construcció de les franges de
protecció al perímetre de les
diferents urbanitzacions de Sant
Vicenç.  Ja s’està treballant en
l’obertura dels últims trams
pendents i en el manteniment
dels trams oberts amb
anterioritat. Les franges
consisteixen en establir un espai
de 25 m d’amplada, lliure de
vegetació baixa, amb la massa
forestal aclarida i les branques
baixes esporgades, a l’entorn
dels nuclis urbanitzats. Amb
aquesta mesura s’aconsegueix
mitigar l’acció d’un foc i facilitar les
tasques d’extinció.




