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Coincidint amb l’inici del nou curs
polític, el Govern municipal ha
reprès la feina amb més força,
il·lusió i empenta, si s’escau, que
mai. S’han tancat o són a punt de
tancar-se projectes, com
l’execució de les obres del pas
soterrat de vianants de la N-II o
de les  4 obres del FEIL,
i també se n’han encetat de nous,
com l’elaboració de les
ordenances i el pressupost 2010.
La crisi econòmica obliga a
l’Ajuntament a fer veritables
esforços per trobar el punt mig
entre les necessitats i demandes
dels ciutadans, la reducció dels
recursos econòmics i la voluntat
de no incrementar els impostos.
En aquest sentit, la gestió local en
moments de crisi passa per la
priorització de necessitats,
demandes, objectius i recursos.
Les demandes principals dels
ciutadans són les que busquen
millorar la qualitat de vida al
municipi; i en aquesta línia,  el
Govern municipal no s’atura i
voldríem anunciar-vos l’inici
imminent de noves actuacions.
En concret, durant aquest
novembre començaran a
caminar la segona fase
del projecte de remodelació
de la zona esportiva i urbanització
de l’Av. Toni Sors i les obres
d’adequació de la plaça
Pau Casal.
Pel que fa als recursos, encara
que escassos, s’estan
optimitzant, per la via d’ajustar
les despeses i de buscar
finançament a altres
administracions supramunicipals.
La situació és difícil i requereix
tant l’esforç de l’Ajuntament com
la comprensió dels ciutadans.
Però, sense exigir més
esforços als ciutadans, prou
pressionats pel dia a dia.
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Premi per a ``Les 3 viles´´

La campanya de poda municipal
a Sant Vicenç començarà a
principis de novembre, i fins al
març es tractaran 2.567 arbres
de  fulla caduca de 25 espècies
diferents, dels 3.025 que hi ha
a les places i als carrers del
poble, la majoria dels quals  són
plàtans, pins pinyoners, alzines,
acàcies, moreres i til·lers. En
cada cas es farà el tractament
que tant l’espècie com l’espai on
es troba requereixin. En general,
es tracta d’una actuació de poda
no agressiva, que prepara
l’arbre per resistir en bones
condicions durant tot l’any.
Durant la campanya es faran
dos parèntesis: entre el 24 de
desembre i el 7 de gener (Festes
de Nadal), i entre el 19 i el 26 de
gener (Festa Major d´Hivern).

Arrenca la campanya de poda Nou parterre a les Ànimes

Al ben mig del Pas de les Ànimes hi ha un espai que s’ha enjardinat
recentment. Aquesta actuació, llargament reivindicada pels veïns i veïnes
de la zona, ha consistit en la formació d’un muret de travesses
ecològiques que delimita el parterre elevat on s’han sembrat plantes
de la família de les gramínies i altres varietats de plantes amb flor, com
aptemies i semprevives que, a més de donar una mica de color,
serviran per recobrir el desnivell del terreny. Aquest nou espai verd,
que es caracteritza pel seu baix manteniment, resistència i baix consum
d’aigua, ha estat adequat per la Brigada Municipal.

La campanya de poda va a càrrec
de la Brigada Municipal

Diari de Sessions
Acords presos pel Ple municipal, celebrat el 24 de setembre de 2009

  Aprovació del Dictamen relatiu a l’expedient d’expropiació del Ps. Marquès Casa Riera (Unanimitat)
  Aprovació del Dictamen sobre l’ocupació directa de la finca afectada en relació a l’expedient d’expropiació del Ps. Marquès Casa Riera (Unanimitat)
  Aprovació de la proposta d’acord per a instal·lar un sistema de vídeo vigilància en un edifici públic i control de trànsit (Unanimitat)
  Aprovació de l’adhesió al conveni entre l’Agència de Residus de Catalunya i Ecoembalajes España SA - Ecoembes 2008-2013 (Unanimitat)

Acords presos pel Ple municipal, celebrat el 13 d’octubre de 2009
  Aprovació de l’expedient de modificació de crèdit 5/09 (Majoria absoluta: 7 vots a favor, 2 abstencions i 3 en contra)
  Aprovació del Plec de clàusules que regiran l’adjudicació de la gestió del Servei Públic de Mercat Municipal i Equipament Esportiu i Educatiu a

Can Boada, i la convocatòria de la licitació corresponent (Majoria absoluta: 7 vots a favor i 5 en contra)
  Aprovació de la xifra de població a data 1 de gener de 2009 (Unanimitat)
  Ratificació de les al·legacions a l’aprovació inicial del Projecte de Pla Territorial Metropolità de Barcelona (Majoria absoluta: 10 vots a favor i 2 en contra)
  Acceptació de la subvenció per al funcionament de l’escola Bressol per al curs 2008-2009 (Unanimitat)

El Gremi d’Hostaleria i Turisme
de Mataró i Maresme ha reconegut
la iniciativa dels ajuntaments de
Sant Vicenç, Caldes i Llavaneres
de  fomentar el turisme de manera
mancomunada sota la marca
de ̀ `Les 3 viles´́ . El guardó  premia
en especial  la publicació de la guia
turística dels tres municipis, que va
ser presentada en societat el passat
10 de juliol. Els alcaldes de Sant
Vicenç i Llavaneres i el regidor de
Comerç i Turisme de Caldes van
recollir el diploma distintiu en el
decurs de la Festa de l’Hostaleria i
el Turisme del Maresme 2009.

Fer costat als empresaris en
temps de crisi.  Aquest és el
principal objectiu del Cicle
d’Empresa i Responsabilitat
Social Empresarial impulsat per
les regidories de Promoció
Econòmica, Comerç i Turisme
de ``Les 3 viles´´.  El cicle, que
va arrencar el 7 d’octubre i
finalitzarà el 4 de novembre,
inclou cinc sessions que
s’estan oferint a la Biblioteca
Municipal de Llavaneres.
Les xerrades, adreçades a
empresaris i comerciants locals,
tenen com a objectiu donar eines

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)

Fent costat als empresaris

i informació sobre la gestió de les
pimes (petita i mitjana empresa)
i el consum responsable.
Destacar l’èxit assolit durant la
jornada inaugural que va comptar
amb la participació de Leopoldo
Abadía, autor del llibre La crisi ninja.
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Sant Vicenç ret homenatge a la figura de Vicenç Ferrer

Punt i final a la urbanització de l’entorn de l’Azor

El dia 1 de novembre, els
ciutadans i ciutadanes de Sant
Vicenç tindran l’oportunitat de
bolcar-se en l’acte d’homenatge
a Vicenç Ferrer, cooperant
català estretament vinculat a
Sant Vicenç que va morir el 19
de juny, als 89 anys, al no
poder superar els problemes
respiratoris derivats de l’embòlia
que va patir al mes de març.
L’acte, que servirà per recordar
la figura de Vicenç Ferrer, un
home amb una forta convicció
religiosa i espiritual, es durà a
terme diumenge a les 6 de la
tarda al Centre Cívic El Gorg on
es podran veure diversos
documentals i on es repassarà
la tasca que el cooperant català
realitzava a Anantapur, una de les
zones més pobres de l’Índia.

Els lligams de Vicenç Ferrer
amb Sant Vicenç es van
consolidar la primavera
del 2007, amb motiu de
l’organització del 1r Campus
Social de Futbol, impulsat
pel C. F. Santvicentí en
col·laboració amb l’Ajuntament  i
un grup de persones vinculades
a la Fundación Vicente Ferrer. Des
d’aleshores, un col·lectiu de gent,
compromesa amb la tasca del
cooperant català, ha treballat i
continua treballant per fer
arribar als nens i nenes
d’Anantapur recursos esportius
-humans i materials- perquè
aprenguin i gaudeixin jugant a
futbol. Una tasca que s’estén
també als col·laboradors natius
per tal que puguin treballar in
situ com a tècnics amb els infants.

En la imatge podem observar a Vicenç Ferrer, acompanyat per l’alcalde de Sant
Vicenç, Miquel Àngel Martínez i Camarasa, i el Sr. Pere Ferrer durant la visita

que la delegació santvicentina del Campus Social de Futbol va efectuar a
Anantapur la primavera del 2008

Del 16 al 30
de novembre,
de 5 de la
tarda a 2/4 de
9 del vespre,
es podran fer
al Cau Jove
les pre-
inscripcions
per al Casal
de Nadal 2009
que organitzen
la Regidoria
de Joventut i
el Cau Jove.
El casal va
adreçat a nens
i nenes de 3
a 12 anys.

Sortida a Port
Aventura
El 14 de novembre la Regidoria
de Joventut i el Cau Jove
organitzen una sortida a Port
Aventura!!! La sortida es farà en
autobús  des del Cau Jove a les
8 del matí. El preu de l’entrada i
del servei d’autobús és de 30
euros pels nens/es  i  joves
d’entre 4 i 17 anys , i de 40
euros per a les persones
majors de 18 anys.  Us podeu
inscriure fins al 13 de novembre
al Cau Jove. Hi ha 50 places
disponibles.

Aparcament
alternatiu
A causa de l’inici de les obres
de remodelació de la zona
esportiva i d’urbanització de l’Av.
Toni Sors, que començaran a
finals de novembre, quedarà
fora de servei l’aparcament
d’aquesta zona. Mentre
s’allarguin les obres, l’Ajuntament
habilitarà dos aparcaments
alternatius a tocar del Centre
Cívic: un a la parcel·la on
s’instal·la l’envelat, i un altre, a la
cantonada del c/ de Can Rams
amb la Riera del Gorg.

Més atenció
al ciutadà
Amb l’objectiu d’informar a la
ciutadania, resoldre els seus
dubtes i consultes  específiques de
la revisió cadastral i facilitar la
gestió de possibles al·legacions,
l’Ajuntament obrirà una Oficina
d’Atenció al Ciutadà del 16 al 20
de novembre amb el següent
horari: de dilluns a divendres, de
9 a 14h i el dimecres, de 16 a
19.30h. Tanmateix, les persones
que no hagin rebut la notificació
del Cadastre  també podran
obtenir-ne un duplicat.

Finalment, els veïns i veïnes de
l’edifici Azor i de Montaltpark han
pogut veure com s’executaven
les actuacions previstes en el
conveni signat durant l’anterior
legislatura entre l’Ajuntament i
la Comunitat de Propietaris;
conveni que contemplava, d’una
banda, la urbanització de l’entorn
de la finca, i d’una altra banda,
la  cessió a l’Ajuntament d’una
franja de zona verda.
Recent encetada la nova
legislatura, el Govern municipal,
sensible a les demandes del veïnat
afectat, va emprendre converses

amb la Comunitat de Propietaris
per tal de desencallar les
actuacions pendents,  ja que  la
situació actual distava molt de la
realitat reflectida  en el conveni, fet
que provocava inconvenients
tants als residents de l’edifici Azor
com a les persones que
transitaven per aquest tram del
c/ Pica d’Estats. En aquest sentit,
el passat mes d’octubre es va tirar
endavant una actuació que ha
servit per tancar una situació
que s’arrossegava des de fa anys.
En concret, les obres han consistit
en eliminar la tanca natural que

 dificultava el pas dels vianants per
la vorera que, d’aquesta manera,
s’ha igualat amb la resta del tram
que connecta Montaltpark i la zona
d’equipaments de Can Boada, la
restauració del mur de delimitació
de la finca i la recuperació de la
zona verda cedida en el seu dia.
En el  transcurs de les obres ha
calgut soterrar a més profunditat les
canalitzacions   de gas, i també s’ha
aprofitat per instal·lar  tubs soterrats
de connexions telefòniques.
Gran part de l’actuació, que s’ha
allargat un mes, ha anat a càrrec
de la Brigada Municipal.
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NOTÍCIES
BREUS
   Us recordem que el

període voluntari de
pagament de l’Impost de
Béns Immobles Urbans
(2a fracció domiciliats),
de l’Impost de Béns
Immobles Rústics i de
l’Impost d’Activitats
Econòmiques finalitza el
proper dia 5 de
novembre. A  Aquelles
persones que ho tinguin
domiciliat, el càrrec se’ls
hi farà el dia 2 de
novembre.

    El 14 de novembre a
les 7 de la tarda tindrà
lloc a la Sala Municipal
de l’Ajuntament d’Arenys
de Munt el lliurament de
premis de la XXVI Mostra
Literària del Maresme, en
la qual hi han participat
els guanyadors/es dels
Jocs Florals de Sant
Vicenç 2009.

   Un total de 21
persones estan seguint el
curs d’anglès per a
viatjar, organitzat per la
Regidoria de Cultura en
col·laboració amb
l’Escola d’Idiomes
Wellington, que va
arrencar  el passat mes
d’octubre i que s’allargarà
fins al juny del 2010.

  La campanya per la
tinença responsable
d’animals de companyia,
engegada per la Regidoria
de Sanitat i Salut Pública
el passat mes de
setembre, s’ha tancat
amb 17 altes de gossos
al Cens Municipal
d’animals de companyia,
en el qual hi figuren
inscrits 370 animals.

El potencial educatiu de les entitats locals
La Regidoria d’Educació enceta, en el marc del Consell Sectorial
d’Educació, el projecte: ``ENTORN QUE EDUCA. El potencial educatiu
de les entitats locals´´. Aquest projecte busca crear complicitats i lligams
entre els diferents estrats educatius i ens socials per tal de sumar
esforços dins i fora de l’escola, en benefici d’una formació més
inclusiva i engrescadora per als nostres infants i adolescents.
La proposta de la Regidoria d’Educació enfoca la seva mirada cap a
les entitats locals i s’emmarca en el convenciment que la xarxa
associativa i d’entitats d’un municipi és l’expressió de la seva història i
tradicions, afeccions, inquietuds, coneixements i valors per
transmetre i compartir en un context comunitari.
El projecte, que compta amb el suport tècnic de l’Àrea d’Educació
de la Diputació de Barcelona, s’estructura en dues sessions
participatives que tindran lloc  al Centre Cívic El Gorg  els dies 12  i 18
de novembre  a  2/4 de 8 del  vespre. Mitjançant aquestes sessions es
pretén conjugar les realitats dels  tres pilars de l’educació –escola,
famílies i  agents socials- en favor d’un teixit educatiu local reeixit i
incloent, que treballi per crear projectes compartits amb objectius comuns.
A la sessió del dia 12 de novembre, han estat convidats a participar-hi
representants de tres associacions locals: Colla de Geganters, Associació
Amics del Pessebre i Associació de Gent Gran Els Xurravins.

S’incorpora
un Agent Cívic

Ara també el Cau Jove es
modernitza. A partir d’ara, ja
el pots trobar al Facebook
només cercant aquestes
paraules: Cau Jove.
Al nostre espai al Facebook hi
trobaràs totes les activitats que
fem durant el mes, però a més
pots proposar-nos activitats
que t’agradaria que féssim al
poble, els teus comentaris, i tot
allò que vulguis. Si ens
agregues estaràs al dia de les
activitats que es fan per al
jovent a Sant Vicenç, i de les
activitats que proposen els
joves de Sant Vicenç, podràs
trobar així a nois i noies que
tinguin els teus mateixos
interessos o inquietuds, i així
fer-nos propostes de com
millorar el vostre espai de
participació. Animeu-vos!!!
Com més gran sigui la nostra
xarxa millor!

El Cau Jove,
al Faceebok!!!

Conèixer el
nostre entorn

La Regidoria de Medi Ambient
compta des d’aquest mes de
novembre amb un Agent Cívic
que s’encarregarà d’informar de
qüestions de civisme i medi
ambient, de fer el seguiment de
la recollida selectiva de residus i
també de controlar possibles
abocaments a la via pública.
La plaça d’Agent Cívic Ambiental
està finançada a través d’una
subvenció atorgada pel Servei
d’Ocupació de Catalunya,
en el marc del programa
de Plans d’Ocupació.
Aquesta contractació té un doble
objectiu: d’una banda difondre i
promoure els comportaments
cívics, i de l’altra, augmentar
l’esforç del Govern municipal
per fomentar l’ocupació,  ja que
l’agent cívic és una persona que
es trobava a l’atur i que ha estat
contractada a través del Servei
Local d’Ocupació.

Aquest és l’objectiu del projecte
``Ull de serp´ ,́ impulsat per la
Regidoria d’Educació per
fomentar el coneixement i
respecte vers el nostre entorn
més proper, a partir d’un element
característic. En l’edició de l’any
passat ,  un ocell, el xurraví, nom
o motiu amb el qual ens
identifiquem els santvicentins i
santvicentines, va ser el
protagonista . Enguany, es tracta
de descobrir els rocams que ens
envolten. Aquest projecte va
adreçat a tota la ciutadania de
Sant Vicenç, amb la intenció de
fomentar el sentit de pertinença al
municipi, així com el coneixement
dels orígens dels signes distintius
que ens caracteritzen. En aquest
context, s’han programat dues
d’actuacions que consistiran en
una passejada pels voltants de
Sant Vicenç (15 de novembre) i
l’edició d’un tríptic informatiu.




