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Durant els primers mesos
de 2009, el padró de Sant
Vicenç ha superat aquesta

franja poblacional i s’ha
situat, amb data de 21

d’abril, en 5.715 habitants,
dels quals 2906 són

homes i 2.809 són dones.
En els darrers 10 anys

Sant Vicenç ha doblat la
seva població, passant
dels 2.697 habitants de

l’any 1998 als més de
5.700 actuals. També cal

destacar que des del 2002
l’augment anual de

població s’ha mantingut
estancat  entre el 4 i el 6%,

a diferència dels
percentatges anuals

assolits entre els anys
1994 i 2001, que se

situaven entre el 15 i el
18%. L’increment

d’habitants més pronunciat
es va produir l’any 2001,

quan el padró va registrar
un augment de 567

persones.
Pel que fa a població

immigrada, formada per
490 persones, el col·lectiu
que té més presència a la
vila prové dels països de

l’Amèrica Llatina.
Destaquen, en aquest

sentit, les comunitats
procedents de l’Argentina,

Bolívia, Colòmbia o
l’Equador, malgrat que les

comunitats estrangeres
amb més pes a Sant

Vicenç són la francesa, la
italiana i l’alemanya.

També hi tenen un pes
destacat els habitants

procedents del  Marroc.

El menjador social, un espai
de relació i convivència
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El  menjador social, impulsat per la Regidoria de Benestar Social, va servir 4.263 menús el 2008

Cada dia, de dil luns a
divendres, a partir de la una
del migdia, al menjador del
Casal de la Gent Gran Els
Xurravins, és l’hora dels dinars
i es menja com a casa.
Serveixen un menú molt
complet i el preu, en part
subvencionat per l’Ajuntament,
és econòmic: 4 euros.
Durant  el 2008, es van servir
un total de 4.263 menús. Cada
dia hi ha entre 15 i 20
comensals que al menjador
del Casal dinen com en família.
L’encarregada de coordinar el
menjador social, servir els
dinars i donar suport i ajuda a
la nostra gent gran, alhora que
propicia i fomenta les activitats
lúdiques i d’oci, és la Cristina
Escalada, treballadora familiar
dels Serveis Socials de
l’Ajuntament de Sant Vicenc.
.

Per anar-hi a dinar, només cal
comprar el tiquet corresponent
o, si més no, trucar als telèfons
93 791 07 09 / 667 18 22  50
amb un mínim de 24h
d’antelació. Els usuaris fixos
no cal que avisin diàriament,
però en cas de què algun dia
hagin de faltar al menjador,
han de comunicar-ho abans
de les 10 del matí. A partir
d’aquesta hora, es fa la co-
manda a l’empresa de
càtering que serveix els
menús cada dia.
El servei funciona els dies
feiners durant tot l ’any,
excepte durant les vacances
de Nadal, que coincideixen
amb les de les escoles, quan
no hi ha dinars perquè
l’empresa de càtering tanca
per vacances. En canvi, a
l’agost sí que hi ha servei de

menjador. Previ informe dels
Serveis Socials, també s’efectua
un servei domicil iari de
menjador, adreçat a aquelles
persones que no poden
desplaçar-se fins al menjador
del Casal de la Gent Gran.
Els dinars al Casal s’adeqüen
molt a la temporada de l’any. A
l’hivern, se serveixen més
menjars de cullera, mentre que
a l’estiu s’opta per una cuina
que ajudi a suportar millor la
calor, amb més amanides i
entrants freds. El menú inclou,
cada dia, dos plats i postres i la
tria és molt variada: es menja
molta verdura, pasta i llegums i
tant carn com peix. De postres,
la majoria de dies hi ha fruita,
però de tant en tant també se
serveixen dolços o gelats. A
més, no hi ha aniversari, sant
o festivitat que no se celebri.
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Casal i Estades Esportives, les propostes d’oci per aquest estiu
Amb l’arribada de l’estiu, Sant
Vicenç ampliarà la seva oferta
d’oci infantil per adaptar-se a
una etapa de l’any  en la
qual les famílies demanden
propostes variades per omplir
el lleure dels seus fills i filles
durant  les vacances escolars.
L’Ajuntament ha dissenyat,   com
cada any, una programació
basada en dues propostes ben
definides: el Casal d’Estiu i les
Estades Esportives, que han
estat ideades per les regidories
d’Esports i Joventut  amb
l’objectiu que els infants i
adolescents s’entretinguin i
aprenguin.
Aquestes dues ofertes d’oci
infantil s’han convertit ja en
clàssics de l’estiu  santvicentí i

són una alternativa molt
valorada pels pares i les mares
que també hi troben en l’activitat
per adults, Aquagim, el seu
propi espai d’oci i salut.
Les inscripcions, per ambdues
propostes, es faran del 4 de
maig al 5 de juny. Posteriorment,
del 8 al 15 de juny, s’obrirà un
segon torn adreçat als infants
que no estiguin empadronats
a Sant Vicenç. Pel que fa a les
Estades, les inscripcions es faran
al pavelló de dilluns a dijous,
de 15 a 18h, i els divendres de 9
a 12h. Les  del Casal es podran
tramitar a l’Ajuntament, als
matins, o bé  al Cau Jove, a
les tardes. Trobareu tota la
informació sobre les activitats
d’estiu a la web municipal.
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Fraccions contenidors de carrer  2008

  Vidre

  Paper i cartró

  Envasos lleugers

  Rebuig

  Orgànica

Fracció                          Kg Deix. mòbil     Kg Deix. fixa        Total
Electrònica
Envasos de plàstic
Especials diversos
Ferralla
Fluorescents
Oli vegetal
Piles
Fustes
Roba usada
Oli mineral
Bateries
Cartró/paper
Runes
Vidre
Pneumàtics
Cartró
Grans electrodomèstics
Poda
Metalls
Neveres
Voluminosos (bon estat)

L’Ajuntament valora molt
positivament la resposta de la
població i l’arrelament  del servei
de deixalleries mancomunades
-fixa i mòbil- entre els veïns i
veïnes de Sant Vicenç de
Montalt.  Així, el passat 2008 hem
aconseguit reciclar 369.441 Kg
de productes assimilables.
Però malgrat els bons resultats

assolits, ens toca seguir
treballant per tal de disminuir els
percentatges de la fracció de
rebuig  i augmentar la puresa
de la  matèria orgànica recollida,
ja que aquest factor és
determinant per poder elaborar
un compost de bona qualitat.
Tanmateix, el cost del tractament
d’aquesta fracció també depèn

Bons resultats de la recollida selectiva durant el 2008
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de la seva qualitat; així, a major
puresa, menor cost. En aquest
sentit, us recordem que en el
contenidor de rebuig només es
poden llençar els residus
d’escombrar, bolquers, bosses
d’aspiradora, burilles i compreses.
La resta de productes han
d’anar al seu contenidor específic
o s’han  de portar a les deixalleries.
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Fotografiar els carrers de Sant Vicenç pot tenir premi

.

Ja s’han iniciat les primeres obres del FEIL

Diari de Sessions
Acords presos pel Ple municipal, celebrat el 26 de març de 2009
  Aprovació dedicació exclusiva d’un regidor (Majoria absoluta: 7 vots a favor i 6 en contra)
   Aprovació de la cessió a l’Institut Català del Sòl  del dret de superfície de la finca del passeig de Sant Joan (Claspunt) per a la

construcció d’habitatges dotacionals i de protecció oficial (Unanimitat)
   Aprovació de l’Expedient d’Habilitació i Modificació de Crèdit número 1/09 (Unanimitat)
   Aprovació de l’adhesió a l’AMTU (Agrupació de Municipis Titulars del Servei de Transport Urbà de Regió Metropolitana de

Barcelona (Unanimitat)
   Aprovació de l’adhesió al conveni de col·laboració entre Ecovidrio i l’Agència de Residus per als anys 2008-2013 (Unanimitat)
   Aprovació de la modificació de l’Ordenança 22, Reguladora del Preu Públic per a la prestació del Servei d’Escola Bressol (Majoria

absoluta: 10 a favor i 3 abstencions)
   Aprovació de les Bases específiques per a l’obtenció d’ajuts i subvencions de la Regidoria d’Esports (Majoria absoluta: 10 a favor

i 3 abstencions)
   Es dóna compte del nou cartipàs municipal i aprovació del nomenament de nous representants en diverses comissions i entitats

(Majoria absoluta: 7 vots a favor i 6 abstencions)

Foto: Miquel Casals

La Regidoria de Cultura ha
posat en marxa el 2n Concurs
de Fotografia Montalt 2009.
Enguany, el tema triat és: ‘’Els
carrers de Sant Vicenç de
Montalt’’. La participació és
oberta a tots els amants de la
fotografia. Cada participant
podrà presentar un màxim de
3 obres, no publicades amb
anterioritat ni premiades en
cap altre concurs.
Les fotografies, amb paspartú
apaïsat de 30 x 40 cm,
s’hauran de presentar entre
el 15 de juny i el 15 de juliol,
de dilluns a divendres de 9
del matí   a 1 del migdia, a les
dependències de l’Ajuntament.

El lliurament de premis es farà
el dia 5 de setembre de 2009
al Centre Cívic El Gorg,
coincidint amb la clausura
de l’exposició ‘’Un tastet de
Sant Vicenç’’ que es muntarà
amb totes les obres
presentades  a concurs. La
mostra es farà de l’1 d’agost al
6 de setembre, dins el marc
del actes programats amb
motiu de la Festa Major d’Estiu.
Tanmateix, de les imatges
rebudes, la Regidoria de
Cultura en triarà 12 que
serviran de base per a la
realització del Calendari SVM
2010. Podeu consultar les
bases a www.svmontalt.cat

A mitjans d’abril van començar
les obres de rehabilitació de la
vorera sud de l’Av. Verge de
Montserrat, un dels quatre
projectes que seran finançats
a través del Fons Estatal
d’Inversió Local (FEIL).
L’empresa santvicentina Tibma
Construccions,SL, ha estat
l’adjudicatària d’aquesta primera
obra, que tindrà un cost de
34.783,32 euros i una durada
de 2 mesos. En aquesta
actuació hi treballen 6 persones.
Pel que fa a la resta de projectes,
també han estat adjudicats i les

obres s’iniciaran en breu, ja que
un dels condicionats del FEIL
és que els projectes aprovats
s’executin abans d’acabar
aquest any. Així doncs, les
obres d’urbanització del vial
del Sot del Camp, entre el
camí  del Pedró i la carretera
BV-5034, amb un cost de
672.876,04 euros, aniran a
càrrec de Grup Mas Constructors,
SLU, s’allargaran 6 mesos i
ocuparan a 42 treballadors.
La urbanització de l’entorn de
l’Església, l’executarà la UTE
ADL Constructores. El seu cost

ascendeix a 148.902,02 euros,
tindrà una durada de 3 mesos i
hi treballaran 16 persones.
El darrer projecte, que contempla
els treballs d’interconnexió
mitjançant fibra òptica dels edificis
municipals, ha estat adjudicat a
l’empresa Electro-Llar, SL. Les
obres s’allargaran 2 mesos,
tindran un cost de 75.634,15
euros i ocuparan a 10 persones.
Cal esmentar la mediació del
Servei Local d’Ocupació de Sant
Vicenç amb les empreses
adjudicatàries a l’hora d’ocupar
a persones aturades del municipi.
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NOTÍCIES
BREUS

   Del 4 al 15 de maig,
ambdós inclosos, es
faran a l’Ajuntament les
preinscripcions de
l’Escola Bressol
Municipal Els Garrofers
per al curs 2009-2010.

    Us recordem que el
període voluntari de
pagament de l´IBI
(Urbans) i de les taxes
de Guals, Clavegueram,
Escombraries i Cementiri
Municipal finalitza el
proper 4 de juny.
Aquelles persones que
els tinguin domiciliats,
el càrrec se’ls hi farà la
primera setmana del mes
de juny.

   La Diputació de
Barcelona ha cedit en
propietat a l’Ajuntament de
Sant Vicenç 12 bancs
d’espai urbà, valorats en
4.007,16 euros.

    A finals d’abril, la
Brigada Municipal va dur
a terme tasques de
reposició d’arbrat al camí
del Padró. En concret, es
van plantar 35 exemplars
de ‘’Tipuana Tipu’’ o
‘’Acàcia rosa’’. Aquesta
espècie d’arbres és
robusta, molt resistent, de
ràpid creixement i fa una
bona ombra.

    Entre l’1 i el 31 de
maig, les entitats i
associacions esportives
de Sant Vicenç poden
presentar al Registre
General de l’Ajuntament
les sol·licituds de
subvenció per a l’any
2009, que atorga la
Regidoria d’Esports.

Eleccions al Parlament Europeu 2009
Sabies què...?

Beques
escolars

El Sant Jordi,
d’estrena

Zones Blaves
i Verdes

Les eleccions se celebraran el diumenge, dia 7 de juny de 2009.
En aquestes eleccions tenen dret a vot tots els espanyols inscrits
en el Cens Electoral i els nacionals d’altres països de la Unió
Europea que resideixin a Espanya, estiguin empadronats en un
municipi espanyol i hagin manifestat la voluntat de votar a Espanya.
El vot per correu es pot sol·licitar fins al 28 de maig en qualsevol
oficina del Servei de Correus. Un cop rebuda la documentació i
triada la papereta de vot, el sobre de votació s’ha de trametre abans
del dia 3 de juny de 2009.
El sorteig públic per a la formació de les meses electorals del
municipi se celebrarà el dilluns, dia 11 de maig a les 12 del migdia
a la Sala de Sessions de l’Ajuntament .
L’INE ha fet arribar a cadascun dels 3.893 electors del municipi
una tarja censal on hi figura el col·legi on ha de votar.
El dia de les eleccions, Sant Vicenç comptarà amb 2 col·legis
electorals que es trobaran ubicats al Centre Cívic El Gorg (4 meses)
i al Consultori Mèdic de Montaltpark (2 meses)
A l’hora de votar, cal identificar-se mitjançant un dels següents
documents: DNI, Passaport, Permís de conduir, Permís de
residència, o document oficial expedit pel seu país d’origen en el
cas dels ciutadans de la UE. No importa que aquests documents
estiguin caducats, però han de ser originals i portar foto.

L’Ajuntament, a través dels
Serveis Socials, tramitarà les
sol·licituds de beques de
menjador escolar i llibres per
al proper curs 2009-2010.
Els ajuts van destinats a
famílies empadronades al
municipi i, en concret, les de
menjador estan adreçades a
nens/es que  cursin Educació
Infantil de  segon cicle,
Primària i/o Secundària
obligatòria, als  quals no els hi
correspongui la gratuïtat del
servei de menjador.
Els Serveis Socials citaran a
les famílies un cop hagin
tramitat la sol•licitud a l’OAC
de l’Ajuntament.
El termini per sol·licitar les
beques és del 4 al 29 de maig.

Les Zones Blaves i Verdes,
després de la seva
implantació l´1 de maig,
romandran vigents tot l´any,
tots els dies de la setmana de
9 a 14h i de 16 a 20h.
Pel que fa als distintius per a
residents autoritzats també n´hi
haurà de dos tipus: els blaus i
els verds. Els distintius els
lliura la Policia Local (Av.
Països Catalans, 1) de dilluns
a divendres de 9 a 14h i els
dimecres, entre el 22 d’abril i
el 17 de juny, ambdós
inclosos, de 16.30 a 20h.
Us recordem que el distintiu
s’ha d’enganxar en un lloc
visible del parabrisa del cotxe,
un cop retirat el de l’any 2008,
que no serà vàlid a cap efecte.

Un cop enllestides les obres
d’ampliació de l’escola Sant
Jordi, s’han aprofitat les
vacances escolar de Pasqua
per dur a terme el trasllat de
mobiliari i material dels mòduls
de  Can Rams, que han acollit
els alumnes de P3, P4, P5, 1r
i 2n mentre s’executaven les
obres, fins a l’edifici del carrer
Escoles. Així, el passat 14
d’abril alumnes, mestres i
personal de l’escola van
reprendre amb normalitat les
classes a les noves
instal·lacions.  Tot i que les
obres s’havien d’allargar 21
mesos, el terminis d’execució
s’han escurçat  i, després de
prop de 17 mesos d’actuacions,
la nova escola ja és una realitat.




