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Sant Vicenç,
obert per Festa Major!!!

Xiprer de Can Jordi

Enguany no és un any com
els altres. Sense dramatitzar,

hem de ser conscients que el
2009 ha estat un any ple

de dificultats i de problemes
econòmics que afecten a les

famílies, a les empreses i
de retruc evidentment

als ajuntaments.
Hi ha molts santvicentins i

santvicentines que pateixen la
situació de regressió

econòmica. En aquest context,
és difícil com alcalde desitjar

una bona festa major a tothom,
perquè, com he dit, segur que

hi ha moltes famílies que
pateixen l’atur i la crisi com

ningú. En tot cas, també és
veritat que tothom es mereix

uns dies d’esbarjo i d’alegria.
La Festa Major de Sant Vicenç

constitueix una de les
celebracions més arrelades en

el nostre poble que, aquests
dies, s’obre a la participació

amb la calor d’un municipi
hospitalari i amant de les

seves costums i tradicions.
Tradicions que són un element

essencial del sentir popular
dels santvicentins i

santvicentines que s’identifiquen
amb el conjunt del seu

patrimoni cultural.
Des d’aquestes línies, vull fer

una crida a tots els veïns  i
veïnes de Sant Vicenç a

participar en els actes
organitzats amb motiu de la

Festa Major 2010. Desitjo que
tots junts puguem viure i gaudir

d’aquests dies de festa i
de tradicions populars.

Bona Festa Major a tothom!.

Per Sant Vicenç, torna la festa. No
hi faltaran els actes més tradicionals
que la Festa Major d’hivern ofereix
cada any en honor al patró de
la vila però, enguany també hi
haurà novetats destacades, com
l’exhibició d’aeromodelisme o
el Mercat de pagès, molt d’esport
i moltes propostes de lleure per
a tots els públics. Aquesta és la
recepta del programa de la Festa
Major de Sant Vicenç 2010, que
se celebrarà del 16 al 31 de gener.
En l’apartat cultural, hi destaquen
la Trobada de gegants i
capgrossos, que organitza  la
Colla de Geganters, el dia 24 al
matí, i la representació de l’obra
´´Siguis infidel i no miris amb quì `,
que es durà terme el dia 31 a la
tarda. Hi haurà també sessions de
cinema per adults el dia 16 i per a
infants el dia 23. Les propostes
musicals arribaran el dia 22, amb
una sessió doble de concert  i ball
de nit, a càrrec de l’Orquestra
Selvatana, i el dia 23 serà el grup
4Versions l’encarregat d’amenitzar
el ball, en rigorós directe i amb
versions dels millors grups de Pop-
Rock des dels anys ‘70 i fins als
més actuals. El mateix dissabte,
el jovent tindrà la seva cita amb
la música al Cau Jove, on hi haurà
una discoteca juvenil. Tampoc hi
faltaran activitats familiars, com
la 3a Baixada de Carretons del
dia 23 o la Bibliogimcana de La
Muntala, que es farà el dia 30.
Tot i que la Festa arrencarà
dissabte, 16 de gener, amb el
pregó del Club  Ciclista Xurribikers,
el brindis popular i l’actuació dels
Tabalers d’Estractucupak, el
dia central  serà divendres, 22
de gener, diada de Sant Vicenç,
amb la Missa solemne que
comptarà amb la participació
de l’Orfeó Parroquial El Delme
que cantarà la Missa Pontificalis

i els goigs de Sant Vicenç. Un cop
acabada la missa, la plaça del
Poble acollirà la recuperació de
la sardana de Sant Vicenç de
Montalt, escrita pel Sr. Antoni
Buch i Esteban i musicada pel
Sr. Josep Mont i Grau, que fou
estrenada el 12 de juliol de 1986.
Una de les cites esportives més
importants serà la 1a prova del
Campionat de Catalunya de vol
acrobàtic indoor i l’exhibició de
vol d’aeromodelisme que se
celebrarà el dia 17, en sessió
de matí i tarda, al pavelló.
A  nivell de competicions,
podrem gaudir d’una nova
edició de la Montalt-Bike, del 4rt
Campionat  de billar, del Memorial

Toni Colomé,  i  pel més joves,
esport virtual amb un campionat
de PES 2010 de PS2. Com a
novetat, enguany el Club de
Patinatge   Artístic de Sant Vicenç
presentarà  el seu festival de
patinatge el dia 24, sota el títol
``American  músics´´.
Com és tradició, el programa de
la Festa Major inclou diumenge,
dia 17, una nova edició de
l’Escudellada Popular, que
compleix 15 anys. I  no deixeu
de visitar el Mercat de pagès,
amb productes artesans típics
del món rural, que s’instal·larà
el cap de setmana del 30 i el 31,
en horari de matí i tarda, a la
plaça de l’Església.
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Diari de Sessions
Acords presos pel Ple municipal, celebrat el 26 de novembre de 2009
  Donar conformitat al Text refós del POUM i aprovació inicial del Catàleg de Béns i Paisatges,

    de l’Estudi Ambiental i dels convenis que formen part del POUM (Majoria absoluta: 7 vots a
    favor i 6 en contra)

2010, l’any dels Bòbuls i les Margaridasses

Arriba la nit més esperada per la canalla

Si tens més de 16Si tens més de 16Si tens més de 16Si tens més de 16Si tens més de 16
anys, t’agradaanys, t’agradaanys, t’agradaanys, t’agradaanys, t’agrada
treballar ambtreballar ambtreballar ambtreballar ambtreballar amb
nens i nenes inens i nenes inens i nenes inens i nenes inens i nenes i
tens elstens elstens elstens elstens els
dissabtes a ladissabtes a ladissabtes a ladissabtes a ladissabtes a la
tarda lliures... éstarda lliures... éstarda lliures... éstarda lliures... éstarda lliures... és
momentmomentmomentmomentmoment
d’implicar-te ambd’implicar-te ambd’implicar-te ambd’implicar-te ambd’implicar-te amb
el Cau Jove iel Cau Jove iel Cau Jove iel Cau Jove iel Cau Jove i
col·laborar com acol·laborar com acol·laborar com acol·laborar com acol·laborar com a
monitor/a en elmonitor/a en elmonitor/a en elmonitor/a en elmonitor/a en el
nou Esplainou Esplainou Esplainou Esplainou Esplai
de Sant Vicenç.de Sant Vicenç.de Sant Vicenç.de Sant Vicenç.de Sant Vicenç.
Així doncs, si volsAixí doncs, si volsAixí doncs, si volsAixí doncs, si volsAixí doncs, si vols
fffffororororormar parmar parmar parmar parmar part det det det det de
l’Esplai,l’Esplai,l’Esplai,l’Esplai,l’Esplai,
t’esperem a lat’esperem a lat’esperem a lat’esperem a lat’esperem a la
rrrrreunió infeunió infeunió infeunió infeunió infororororormamamamamatititititivvvvvaaaaa
que se celebraràque se celebraràque se celebraràque se celebraràque se celebrarà
el 21 de gener  ael 21 de gener  ael 21 de gener  ael 21 de gener  ael 21 de gener  a
les 19.30h al Caules 19.30h al Caules 19.30h al Caules 19.30h al Caules 19.30h al Cau
Jove. Per a mésJove. Per a mésJove. Per a mésJove. Per a mésJove. Per a més
infinfinfinfinfororororormació,mació,mació,mació,mació,
podeu trucar alpodeu trucar alpodeu trucar alpodeu trucar alpodeu trucar al
93 791 34 79, en93 791 34 79, en93 791 34 79, en93 791 34 79, en93 791 34 79, en
horari de tardes.horari de tardes.horari de tardes.horari de tardes.horari de tardes.

Les actes del plens municipals es poden consultar, un cop aprovades, al web municipal. Tots els plens
municipals es retransmeten en directe per l’emissora municipal Ràdio Santvi (107.4 FM)

Després de molts anys d’oblit,
els santvicentins i santvicentines
ben aviat podrem tornar a
gaudir i participar d’una festa i
d’uns personatges tradicionals
molt significatius pel poble,
gràcies a un engrescador
projecte impulsat per la Colla de
Geganters de Sant Vicenç.
Tot i que actualment ens resulta
molt habitual sentir a parlar d’en
Bòbul i na Margaridassa, en
anomenar-se així els nostres
gegants, caldria remuntar-se fins
als anys 20  per trobar els
primers apunts sobre els Bòbuls
i les Margaridasses, uns
personatges esperpèntics que
sortien al pas de la gent durant

qualsevol acte festiu i en
especial quan es ballaven els
Balls de Gitanes per
Carnestoltes i Pasqua Florida.
Malauradament, l’any 1935
aquests personatges van
desaparèixer i ara la Colla de
Geganters s’ha proposat
recuperar-los.
En aquest sentit, el passat mes
de setembre van iniciar la tasca
de difusió del projecte per
donar-lo a conèixer a l’equip
de govern, les diferents forces
polítiques amb representació
municipal, els teixits associatiu
i educatiu de la  vila i, en
definitiva, a tota la ciutadana.
Arribat aquest punt, la Colla de

Geganters obre una  nova
fase que consisteix en
l’organització de la festa dels
Bòbuls i les Margaridasses,
que se celebrarà als voltants
de Carnestoltes, conservant
l’essència dels  anys 20 però
adaptant-la als temps actuals.
Per tirar endavant aquest
projecte, els Geganters
compten amb el suport de
l’Ajuntament, la Generalitat, la
Diputació i de diverses
empreses i entitats de la vila.
Si voleu estar al dia d’aquest
projecte no deixeu de visitar el
grup de facebook ``Jo també
vull Recuperar els Bòbuls i
les Margaridasses´´.

Si el dissabte 2 de gener ja teniu
feta la carta als Reis i no us podeu
esperar al dia 5 de gener, els
Patges Reials estaran al local
veïnal del carrer Mediterrani a
partir de les sis de la tarda.
Llavors serà el moment idoni
per explicar-los tot allò que els
Reis necessiten saber de les
vostres peticions.
Però, sens dubte, la nit del 5 de

gener serà la més esperada i
màgica de l’any pels nens i
nenes amb la cavalcada, que
comptarà amb les magnífiques
carrosses, estrenades l’any
passat, que faran encara més
lluïda l’arribada dels Reis Mags
de l’Orient.
La cavalcada s’iniciarà a les 6
de la tarda al Camí del Padró
i és previst que els Reis Mags,

acompanyats del seu seguici,
arribin a la plaça de l’Església
als voltants de la set, on seran
rebuts per l’alcalde, Miquel
Àngel Martínez i Camarasa, qui
els hi lliurarà una eina bàsica
perquè puguin dur a terme la
seva feina: la clau de la vila,
amb la qual podran obrir totes
les portes  i deixar els regals
a les llars santvicentines.

2.690 euros
de solidaritat
El 13 de desembre va ser el dia
de la Marató de TV3, aquest any
dedicat a les malalties
minoritàries. Les AMPES de Sant
Vicenç van sumar forces un any
més per recollir diners i dedicar-
los a aquesta causa. I els
santvicentins i santvicentines s’hi
van bolcar, ja que durant la
jornada solidària es van recaptar
2.690,42 euros. Gairebé
600 euros més que ĺ any passat.

Èxit de la
Marxa Popular
El 29 de novembre la plaça
del Poble va reunir prop de
600 persones per participar a
la 1a Marxa Popular Cims
dels Tres Turons, xifra que
suposa tot un èxit per aquesta
prova organitzada per la
recent nascuda Associació
Excursionista MontalTrek, que
va comptar amb la
col·laboració de l’Ajuntament
de Sant Vicenç de Montalt.

L’atur baixa
al novembre
Sant Vicenç va ser un dels 7
municipis del Maresme que
van registrar lleugeres
disminucions de la taxa d’atur
el mes de novembre.
Concretament , amb 265
persones en situació  d’atur, 5
menys que a l’octubre, la taxa
d’atur se situa en el 9,39%,
6,11 punts per sota de la
mitjana comarcal i 4,77 per
sota de la de Catalunya.



Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt

.

3a Baixada de carretons: fes el teu carro i vine!
La Regidoria de Joventut
i la Plataforma Pro-Esplai
organitzen, en el marc dels actes
programats amb motiu de la
Festa Major de Sant Vicenç
2010, la que serà la 3a Baixada
de carretons. Es tracta d’una
baixada que es durà a terme
pels costeruts carrers del poble,
amb vehicles de construcció
pròpia, sense motor i fets amb
andròmines de qualsevol tipus
o materials de rebuig. El
recorregut s’iniciarà al carrer
Major i baixarà pel carrer de
l’Església fins arribar a la Riera
del Gorg, a l’alçada de la zona
esportiva, on se situarà la meta.

El dia triat per fer la baixada és
el 23 de gener i les inscripcions
es podran fer fins al dia 11
de gener, entre les 9 del matí i
les 2 del migdia, a l´Ajuntament.
La Baixada de carretons és
oberta a la participació de
tothom, individualment o
per grups. S’establiran tres
categories, segons l’edat dels
participants: l’A, de 6 a 10 anys;
la B, d´11 a 17 anys; i la C,
de 18 anys endavant. Pel que
fa als carretons, han de ser de
construcció pròpia, no motoritzats
i sense pedals. Han de tenir
frens, direcció, un mínim de
3 rodes i suport , tant pel davant

com pel darrera, per a poder
ser remolcats. Per a la
construcció de les andròmines
no es pot utilitzar la base d’un
automòbil i no és permès cap
mena de sistema de propulsió.
Per participar-hi només cal
deixar volar la imaginació i
fabricar un carretó. Hi posats a
fer, procureu que sigui original,
colorista i, fins i tot,  estrafolari
perquè així l’espectacle
guanyarà en vistositat. Així
doncs, entreneu la vostra
creativitat i, tot desenvolupant
el treball i la diversió en equip,
animeu-vos a construir un
carretó per participar-hi.

La Biblioteca Municipal La
Muntala disposa d’un nou
sistema informàtic de gestió
bibliotecària, anomenat
Millennium. Aprofitant el canvi
de sistema, impulsat per la
Diputació de Barcelona, també
s’ha millorat el servei de préstec
de documents de cara als
usuaris. Així, les biblioteques de
la Xarxa poden prestar fins a
30 documents, dels quals 15
seran llibres i 15 audiovisuals,
durant 30 dies (fins ara el termini
de préstec era de 21 dies per
als llibres i 7 per als audiovisuals).
Tanmateix, en els préstecs existeix

de documents. A  més, els
usuaris que es registrin al web
de la Xarxa disposaran d’un
espai personal on consultar les
llistes de títols que alguna vegada
s’han endut en préstec, guardar
les seves cerques preferides
al catàleg o valorar els llibres
que han llegit. Altra novetat a
destacar, és que les persones
que disposin del carnet de la
biblioteca de la Xarxa de
Biblioteques Municipals de la
província de Barcelona podran
fer ús de la resta de biblioteques
públiques catalanes sense
canviar de carnet.

un risc:   per cada document, ja
sigui paper o audiovisual, es
penalitzarà el retard en la
devolució amb 1 punt per dia i
per document. Quan s’arribi   als
50 punts el sistema penalitzarà
el carnet de l’usuari amb 15 dies
de bloqueig.
La implantació dels sistema
Millennium també ha facilitat
la gestió dels tràmits bibliotecaris,
alguns dels quals ja es realitzen
de forma automàtica des del
sistema, com ara els avisos
recordatoris per correu
electrònic  de devolucions de
documents, reserves i reclamació

La biblioteca modernitza el seu sistema informàtic

El pàrquing de
la N-II, tancat

La Regidoria de Promoció
Econòmica posa en marxa, a
través de l’IMPEM,  un nou
recurs per a totes aquelles
persones aturades que es
troben en procés de recerca
de feina: el  Porta 22.
L’objectiu d’aquest nou servei
és orientar les persones amb
inquietuds professionals en tot
el que fa referència a les
noves oportunitats d’ocupació,
els sectors econòmics
emergents, les noves
competències professionals i
les noves cultures del treball.

Nou recurs per
cercar feina

EnguanEnguanEnguanEnguanEnguanyyyyy,,,,, per per per per per
motius aliens amotius aliens amotius aliens amotius aliens amotius aliens a
l’Agl’Agl’Agl’Agl’Agrrrrrupació upació upació upació upació TTTTTeaeaeaeaeatrtrtrtrtralalalalal
Emled, aquestaEmled, aquestaEmled, aquestaEmled, aquestaEmled, aquesta
entitat no farà lesentitat no farà lesentitat no farà lesentitat no farà lesentitat no farà les
habitualshabitualshabitualshabitualshabituals
representacionsrepresentacionsrepresentacionsrepresentacionsrepresentacions
teatrals que desteatrals que desteatrals que desteatrals que desteatrals que des
de l’any 2003 vede l’any 2003 vede l’any 2003 vede l’any 2003 vede l’any 2003 ve
porporporporportant a tertant a tertant a tertant a tertant a termememememe
amb motiu de laamb motiu de laamb motiu de laamb motiu de laamb motiu de la
Festa MajorFesta MajorFesta MajorFesta MajorFesta Major
d’Hid’Hid’Hid’Hid’Hivvvvvererererern.n.n.n.n.
Malgrat això,Malgrat això,Malgrat això,Malgrat això,Malgrat això,
l’Agrupació hal’Agrupació hal’Agrupació hal’Agrupació hal’Agrupació ha
programat, amb laprogramat, amb laprogramat, amb laprogramat, amb laprogramat, amb la
col·laboració decol·laboració decol·laboració decol·laboració decol·laboració de
l’Ajuntament,  lal’Ajuntament,  lal’Ajuntament,  lal’Ajuntament,  lal’Ajuntament,  la
representació derepresentació derepresentació derepresentació derepresentació de
2 obr2 obr2 obr2 obr2 obreseseseses,,,,, a càr a càr a càr a càr a càrrrrrrececececec
d’altresd’altresd’altresd’altresd’altres
companyies, percompanyies, percompanyies, percompanyies, percompanyies, per
tal que elstal que elstal que elstal que elstal que els
santvicentins i lessantvicentins i lessantvicentins i lessantvicentins i lessantvicentins i les
santvicentines nosantvicentines nosantvicentines nosantvicentines nosantvicentines no
deixin de gaudirdeixin de gaudirdeixin de gaudirdeixin de gaudirdeixin de gaudir
del teatre.del teatre.del teatre.del teatre.del teatre.
Les funcions esLes funcions esLes funcions esLes funcions esLes funcions es
faran el dies 31faran el dies 31faran el dies 31faran el dies 31faran el dies 31
de gener i 7de gener i 7de gener i 7de gener i 7de gener i 7
de fde fde fde fde feeeeebrbrbrbrbrererererer.....

El passat 15 de desembre el
Consell d’Alcaldes va aprovar
un manifest que expressa la
preocupació dels màxims
dirigents municipals per la
situació financera que travessen
els ajuntaments. El manifest, que
vol fer arribar als maresmencs i
maresmenques un missatge de
confiança en el futur i en les
institucions locals, relaciona
també tota una sèrie de
compromisos dels alcaldes del
Maresme per fer front a les
amenaces econòmiques actuals
i sortir amb més força de la crisi.

Manifest
davant la crisi

El pàrquing de la N-II (Estació
Renfe) romandrà fora de servei
des del dia  7 de gener fins al
mes de juny, aproximadament,
a causa d’unes obres que
s’estan duent a terme. Mentre
durin els treballs,  el veïns i
veïnes de Sant Vicenç que
disposin de l‘adhesiu de
Resident Autoritzat, en vigor,
podran estacionar al pàrquing
del Camí Ral ``Eucaliptus´ ,́ de
Caldes amb les mateixes
condicions que al pàrquing de la
N-II, és a dir,  de forma il·limitada
i sense cap cost.
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NOTÍCIES
BREUS

  El passat 23 de
novembre ens va deixar
Miquel Martí i Gaspar, a
l’edat de 68 anys.
Personatge entranyable de
la vida de Sant Vicenç,
estretament lligat al món de
la cultura i la música, exercí
de director de l’Orfeó
Parroquial El Delme d’ençà
l´any 2001.

  L´inici de les obres
d’adequació de la plaça Pau
Casals ha obligat a
traslladar la bateria de
contenidors que es trobava
instal·lada a la zona de sorra
del c/ Pau Casals. Fins que
s’acabin les obres, trobareu
els contenidors uns 30m
més enllà, a la zona
asfaltada del mateix carrer.

  La Regidoria d’Educació i
la Biblioteca La Muntala
organitzen un Taller de
Literatura que busca
desenvolupar la creativitat i
la imaginació i millorar les
habilitats d’escriptura. Les
setze sessions, de dues
hores cadascuna, tindran
lloc tots els dijous, des del
21 de gener fins al 13 de
maig, de set a nou del
vespre a l’aula 2 del Centre
Cívic El Gorg. El taller, de
caràcter gratuït, ha estat
encarregat a Pius Morera i
Prat, filòleg,  professor de
llengua i literatura i escriptor,
que serà qui el dissenyarà i
el durà a terme. Les
inscripcions hauran de
fer-se a la biblioteca.

  El nou número de telèfon
del Jutjat de Pau i el
Registre Civil de Sant
Vicenç de Montalt és
el 93 791 48 46.

Decàleg de l’alimentació saludable
L’alimentació és un element fonamental per gaudir d’una bona salut.
Per a un creixement adequat, per al manteniment d’un òptim estat de
salut i per poder desenvolupar les diferents activitats de la vida
quotidiana, cal una alimentació saludable, suficient, equilibrada, variada
i satisfactòria. Per això, la Regidoria de Sanitat i Salut Pública ens
ofereix 10 consells bàsics per ajudar a gaudir d’una alimentació que
contribueixi a la prevenció de malalties i augmenti l’estat del benestar.

 Alimenta’t de forma variada: cada dia has de menjar aliments de tots els
     grups (cereals, llegums, verdures, hortalisses, fruita, llet, peix, ou i carns).
  Fes cinc àpats al dia: esmorzar, refrigeri a mig matí, dinar, berenar i sopar.
  Pren fruites, verdures i hortalisses: consumeix cinc racions al dia.
  Consumeix aliments rics en hidrats de carboni: els cereals, les patates i

    els llegums han d’aportar-te la meitat de les calories de la dieta.
  Beu molta aigua: entre 1 i 2 litres al dia.
  Manté un pes adequat per a la teva edat i alçada: intenta equilibrar les

    calories que rep el teu cos amb les que gastes.
  Fes exercici: puja per les escales, camina, practica algun esport.
  No canviïs els hàbits d’alimentació i comportament d’un dia per un altre.
  Recorda que no hi ha aliments bons ni dolents, sinó hàbits inadequats.
  Manté una bona higiene: abans de menjar, renta’t les mans i després de

    menjar, raspalla’t les dents.

L’Ajuntament  ja treballa en els
projectes que s’hauran de dur a
terme dins l’any 2010 gràcies al
nou Fons Estatal per a
l’Ocupació i la Sostenibilitat Local,
que està previst que deixi prop
600.000 euros.
El Govern municipal està ultimant
els projectes que  es poden
incloure  en aquesta
convocatòria. La reparació de
canonades d’aigua malmeses,
la millora de l’estalvi i l’eficiència
energètica, la gestió i tractament
de residus, la modernització de
l’administració per afavorir
l’accés electrònic dels ciutadans
als serveis públics, la millora de
centres educatius i despeses en
les àrees de Benestar Social i
Educació són els projectes que
s’estan treballant.

Pla NeuCat
d’emergències
Un any més, la Generalitat
de Catalunya ha preparat el
pla NeuCat d’emergències
davant les nevades mitjançant
la difusió de consells senzills
però que poden ser vitals en
determinades situacions.
Entre les recomanacions que
cal seguir quan hi ha risc
de neu, destaquem aquestes:
Escoltar la informació
meteorològica; extremar les
precaucions al volant; circular
per vies principals i fer ús
dels llums d’encreuament i
boira; omplir el dipòsit del
cotxe de benzina i portar
cadenes, mantes i telèfon
mòbil; evitar que les persones
grans i els nens surtin de
casa. Més informació:
www.meteocat.com

Ull amb
les palmeres
La comarca del Maresme és la
més afectada per la plaga
d’escarabat morrut que
produeix danys, sovint
irreparables, a diferents
espècies de palmeres. Des
de la seva detecció a la nostra
comarca, ja ha provocat la mort
de 2.500 exemplars. Tot i així,
Sant Vicenç apareix en els llistats
de la Generalitat com un dels
municipis amb menys palmeres
afectades. En concret, el morrut
ha acabat amb 20 exemplars.
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 ĺ Ajuntament .




