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La Regidoria de Sanitat vol
informar la ciutadania sobre un
seguit de recomanacions per
afrontar el virus de la grip A  i
prevenir-ne el contagi.
La simptomatologia de la grip A
és febre igual o superior a 38°C
i símptomes d’infecció
respiratòria aguda (tos, dificultat
respiratòria, mal de cap,
augment de la secreció nasal,
mal de coll, dolors musculars i
malestar general), que poden
anar acompanyats de diarrea
i vòmits.
Aquest virus es transmet amb
certa facilitat per via aèria, per
mitjà de les gotes que
s’expulsen en tossir o
esternudar, i per contacte directe,
en tocar objectes contaminats
per les secrecions d’una
persona infectada.
El millor que podeu fer per
protegir-vos és seguir unes
bones pràctiques d’higiene:
Quan tossiu o esternudeu tapeu-
vos la boca i el nas amb un
mocador d’un sol ús, i llenceu-lo
a les escombraries.
Renteu-vos les mans amb
freqüència amb aigua i sabó, i
eixugueu-vos-les bé (sobretot
després de tocar superfícies
comunes, com ara baranes,
manetes de portes, teclats i
ratolins d’ordinador, telèfons,
elements de subjecció en el
transport públic i després
d’esternudar i mocar-se).
Ventileu sovint els espais
tancats obrint les finestres.
Eviteu el contacte proper amb
persones malaltes de la grip, i
no compartiu menjar ni estris
(coberts, gots, tovallons...) i
altres objectes sense netejar-los
degudament.
Si creieu que esteu malalts,
truqueu a Sanitat Respon.
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millor quemillor quemillor quemillor quemillor que
curarcurarcurarcurarcurar La crisis econòmica que patim al

nostre país està sent especialment
intensa pel que fa a la destrucció
d’ocupació. Conforme han anat
passant els mesos, aquesta situació
econòmica i laboral s’ha traduït en
un empitjorament de les condicions
de vida d’un nombre creixent de
ciutadans i ciutadanes, provocant
un increment de les situacions de
vulnerabilitat. S’han multiplicat molt
ràpidament les dificultats de
cobriment de les necessitats
bàsiques de subsistència. Així com
també, s’ha produït un increment
en la inestabilitat laboral que s’ha
traduït en un augment de la
desocupació, tot i que Sant Vicenç
registra una taxa d’atur que no
arriba al 9%, i es troba 4 punts per
sota de la mitjana de Catalunya.
Resulta evident que han canviat
les necessitats dels ciutadans.
Creix el col·lectiu que necessita
més suport dels serveis socials.
Creix també la necessitat de
formació per adaptar-se a un
mercat de treball estancat i
profundament canviant.
Davant aquesta situació, el
govern de Sant Vicenç s’ha marcat
l’objectiu de prioritzar l’atenció a
les persones afectades en major
grau per la crisi, reforçant molt
especialment el suport a  les famílies.
En aquest sentit, a l’hora d’elaborar
el pressupost municipal per al
2009, ja es van tenir en compte les
especials condicions econòmiques
que s’estaven produint. Així,
en l’aspecte pressupostari es
va incrementar la partida de
despeses socials i es va fer
una contenció-reducció en les
inversions i en la despesa corrent.
No obstant, per tal de donar sortida
a diferents situacions que afecten
famílies de la nostra població
arran de l’actual crisis econòmica
(atur, dificultat en el pagament de

 despeses per a la cobertura de
les necessitats bàsiques…),
l’Ajuntament ha fet un esforç per
tal d’implementar noves mesures
que, sumades a les actuacions
que ja es presten de manera
habitual, evitarien el risc de fractura
social d’aquests col·lectius que
habitualment no tenien aquestes
dificultats.
Aquestes mesures s’articulen al
voltant de 2 grans eixos: atenció
a les noves necessitats de les
persones i polítiques actives de
foment de l’ocupació i la formació.
Dins les mesures implantades hi
situaríem l’ampliació del Programa
d’Ajuts destinat a atendre les
persones amb dificultats socials i
econòmiques que, unit a les
subvencions de la Diputació i la
Generalitat dins el Programa
Complementari d’Urgència Social
2009, fan que es pugui donar
una millor resposta a la ciutadania.
En aquest sentit, el passat mes de
setembre es va obrir una línia
d’ajuts de  menjador, destinats a
alumnes de l’escola bressol.

Els estudiants (fins als 16 anys), els
jubilats i pensionistes i les persones
discapacitades han estat altres dels
col·lectius que es beneficiaran de
les noves mesures implantades, ja
que l’Ajuntament ha ampliat la
cobertura de la tarja de bonificació
del bus urbà, que passa de cobrir
20 viatges gratuïts al mes a tenir
gratuïtat il·limitada.
En l’àmbit de l’ocupació, l’augment
del nombre d’aturats i la disminució
de les ofertes laborals, que han
registrat a la nostra vila un descens
del 46% respecte al 2008, ha
comportat que es potenciïn totes les
polítiques municipals d’ocupació
amb la intenció de millorar la
capacitat d’accés al treball de les
persones aturades mitjançant el
suport a la recerca de feina,
l’orientació professional  i la formació.
En aquest sentit, durant el primer
semestre del 2009, el Servei Local
d’Ocupació de Sant Vicenç ha
ofertat un total de 32 llocs de treball,
i ha cobert un 87,5% d’aquests
llocs amb persones registrades a
la Borsa de treball del municipi.
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Sant Vicenç celebra la Diada Nacional de Catalunya

 Pro Cultura, Urbanisme i Turisme
i les representacions del ‘’De
Nativitate Christi’’. El 27 d’octubre
de 1967 fou nomenat Cronista
Oficial de la població.
L´any 2005, Antoni  Buch va cedir
a l´Ajuntament el seu fons
documental perquè fos incorporat
a l´Arxiu Municipal, que rebia
d´aquesta manera una aportació
de gran valor, en forma de
testimonis fotogràfics i escrits. L´any
2007,  el Sr. Buch va fer una nova
cessió, consistent en un important
recull de programes de la Festa
Major de la vila, el més antic dels
quals datava de ĺ any 1942.
El passat Nadal, l’Ajuntament va
retre un homenatge públic al Sr.
Buch, coincidint  amb la inauguració
de l’exposició ‘’De Nativitate Christi’’.

Ens ha deixat Antoni Buch i Esteban, cronista oficial de la vila
El passat 11 de setembre, va
morí Antoni Buch i Esteban a
l’edat de  88 anys.
Personatge entranyable i molt
estimat a Sant Vicenç de Montalt,
va dur a terme al llarg de la seva
vida una destacada tasca com a
cronista de la població, recopilant
documents i fotografies, escrivint
cròniques per a diversos diaris, i
publicant llibres sobre Sant
Vicenç, la seva història i la seva
gent. Entre les seves obres hi
destaquen ‘’Sant Vicenç de
Montalt, Narració històrica’’,
editat l’any 1984, i ‘’Sant Vicenç
de Montalt, Imatges d’ahir.
1900-1970’’.
Antoni Buch va néixer a Sant
Vicenç, el dia 26 de maig de l’any
1921. Estudià a l’escola del Casal

Parroquial ‘’El Delme’’ on s’inicià
en tècniques de dibuix i
escenografia, de la mà de
mossèn Lluís Grabalosa.
Tècniques que, més endavant,
definirien el seu ofici i les
seves aficions: pintor industrial
i artístic, dibuixant, escenògraf,
fotògraf i escriptor.
Les seves col·laboracions amb
mitjans de comunicació de
Barcelona i de la comarca, es
van iniciar l’any 1950. Fou
col·laborador a ‘’El Correo
Catalán’’, ‘’La Prensa’’, ‘’El Noticiero
Universal’’, ‘’Diario   de Mataró’’ i
al ‘’Diario de Barcelona’’.
L’any 1963, entra en contacte
amb Esteve Albert, amb qui
col·laborà intensament amb
moltes iniciatives com el Patronat

La població de Sant Vicenç de
Montalt ha tornat, un any més, a
manifestar el seu suport a la
celebració institucional de la
Diada Nacional de Catalunya al
municipi. Com ja es va fer l’any
passat, l’efemèride s’ha volgut
recordar amb un programa
d’actes que ha inclòs, a més de la
tradicional ofrena floral, un
concert amb sons, músiques i
lletres amb arrels catalanes.
La celebració tradicional va
tenir lloc el mateix  divendres,
dia 11 a les 12 del migdia a
l´Av. Onze de Setembre, on  es
va fer l’ofrena, amb la presència

de les forces polítiques amb
representació al Consistori i 13
entitats de la vila.
Abans de l’ofrena, ĺ alcalde, Miquel
Àngel Martínez i Camarasa va
llegir el Manifest de la Diada.
L´acte s´havia iniciat amb la  ja
tradicional entrada gegantera i va
comptar amb ĺ actuació de ĺ Orfeó
Parroquial El Delme, que va
interpretar ‘’Els Segadors’’. La
matinal festiva va acabar amb
una ballada de sardanes i un
vermut popular. Ja a la tarda, Manu
Guix va tancar els actes
commemoratius al Centre Cívic,
amb el concert ‘’Onze Llachs’’.

Hola família, sóc en
‘’Xurri’’ i visc a
Sant Vicenç.
En els darrers
anys, el nostre
poble s’ha fet
gran.
Jo també.

Què us sembla
si, tots plegats,
ens  imaginem i
dibuixem el poble
que volem?.

Hi tens molt a dir!!!

Doncs, només cal que participeu
en l’enquesta familiar que la
Regidoria de Participació
Ciutadana posarà en marxa el
proper mes de novembre...

Participa!!!
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Tallers i activitats gratuïtes per a la gent gran
Deixar les coses sempre en el
mateix lloc. Associar una paraula
amb una lletra. Aquests són alguns
dels exercicis que es posen en
pràctica al taller de manteniment
de la memòria per a la gent gran,
que ĺ Associació de Gent Gran Els
Xurravins, en col·laboració amb
ĺ Ajuntament de Sant Vicenç de
Montalt i Fundació ‘’la Caixa’’, ha
posat en marxa aquesta tardor.
El taller serveix per fer diferents
activitats que estimulen la memòria
i també per oferir pautes per
combatre els oblits que es poden

experimentar en el dia a dia.
Aquesta activitat està adreçada a
persones majors de 60 anys, té
una durada de 20 sessions i es
du a terme al Centre Cívic els
dimarts i dijous de 10 a 11.30h.
Però, aquesta tardor, l´oferta
formativa dissenyada per a  la gent
gran del municipi va més enllà i
engloba propostes tan variades
com el taller de   plantes medicinals
que s ímparteix els dilluns de 18 a
19,30h, el de risoteràpia que es
realitza els divendres, també de
18 a 19.30h, o el de balls de saló

que té lloc els divendres de 20 a
21.30h. Aquests tres tallers tenen
una durada de 10 sessions,
cadascun, i les classes es duen a
terme al Centre Cívic El Gorg.
Tota la programació formativa de
tardor, adreçada al col·lectiu de gent
gran de la vila, és de caràcter gratuït,
gràcies al conveni de col·laboració
signat el passat mes d´abril entre
ĺ Ajuntament de Sant Vicenç i ĺ Obra
Social ’’la Caixa’’ per tal que
l´Associació de Gent Gran Els
Xurravins promogui activitats
formatives i culturals al municipi.

Sant Vicenç + NET: Amb civisme, tots hi guanyem!!!

Sant Vicenç de Montalt, com tots
els pobles i ciutats del món, és un
espai comú públic que compartim
una bona colla de persones i on
pretenem viure-hi de manera
harmònica i pacífica. També ens
agrada, com a tothom, quan sortim
al carrer, trobar un espai
agradable, net, un paisatge fet a
la mida de les persones, on es
noti que hi ha una comunitat que
estima allò que l’envolta i ho cuida
com si fos seu. I aquest espai,
realment, és de la comunitat, és
nostre, perquè  és un espai públic,
compartit.  I com a tal, és un espai
en què tots tenim els nostres
drets, però també els nostres
deures i les nostres obligacions,
i és molt important que tothom
faci allò que li pertoca.
L’Ajuntament de Sant Vicenç posa

No hi ha gaires secrets per descobrir a l’hora de comportar-se cívicament.
Es tracta de premisses bàsiques: comporta’t amb els altres com voldries que
ells es comportessin amb tu i tracta l’entorn, les places, els carrers, com si fos
casa teva. El civisme ens ajuda a viure a tots millor, és un comportament de
respecte amb tothom i amb allò que ens envolta. La vila és, també, la suma
del comportament de cadascun de nosaltres. Fem que es noti!

Aquí trobareu informació útil per poder fer-ho. Recordeu:
Hem de deixar les bosses d’escombraries a dins del contenidor
corresponent. Si us acostumeu a casa a tenir bosses separades,

podreu llençar les deixalles orgàniques (restes de menjar) al
contenidor marró. El vidre al contenidor verd, el paper al de

color blau; i el plàstic, llaunes i envasos, al groc.
No deixeu mobles i trastos vells al carrer.  Si no teniu possibilitat

de desplaçar-vos fins a la deixalleria, podeu trucar al telèfon
93 790 55 60 i posar-vos d’acord perquè els passin a recollir.
Si teniu medicaments caducats, porteu-los a les farmàcies, a

l’ambulatori i a l’hospital.
No llenceu els olis usats o les pintures al wàter o a l’aigüera.

S’han de dur a la deixalleria.
Les bateries, els fluorescents, els pneumàtics, altres residus
molt contaminants i també el residu verd s’han de dur a la

deixalleria.
.

Andròmines i trastos vells al carrer

Àrea neta

Restes de jardineria al carrer

Bosses fora dels contenidors Envasos en el contenidor de paper

a l’abast de la ciutadania els
recursos necessaris per actuar
cívicament: 96 punts amb bateries
de contenidors per a la recollida
selectiva de paper i cartró,
envasos, vidre i matèria orgànica;
deixalleries  mancomunades amb
Caldes i Llavaneres (fixa i mòbil);
servei gratuït de recollida
d’andròmines, prèvia trucada al
93 790  55 60; campanyes de
foment del reciclatge, etc. I està
obligat, d’una banda, a exigir a
aquells que no es comporten  que
també ho facin i,  d’una altra  banda,
a sancionar-los si no ho fan.
Val a dir que la majoria de
ciutadans és respectuosa amb els
seus conciutadans i amb tot allò
que l’envolta, però sempre hi
ha un grup de persones que
no es comporta cívicament.

L’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament està a disposició
de la ciutadania per a resoldre qualsevol dubte o atendre
suggeriments a través del telèfon 93 791 01 99 o bé
mitjançant el correu electrònic mediambient@svmontalt.cat
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NOTÍCIES
BREUS

   Més d’un centenar de
nens i nenes s’han inscrit a
les Activitats Esportives
Extraescolars que, any
rere any, organitza la
Regidoria d’Esports.
Destacar  l’excel·lent
acollida que han tingut les
noves propostes que
enguany s’han dissenyat
pels adults: Ioga, Aeròbic i
Bolliwod.

    La matinada del
diumenge, 25 d’octubre,
començarà a regir l’horari
d’hivern i, per tant, caldrà
endarrerir el rellotge una
hora a les 3 del  matí, que
passaran a ser les dues.

   El Club de Feina, un
servei impulsat per la
Regidoria de Promoció
Econòmica, ha canviat el
seu horari habitual i les
sessions, de caràcter
setmanal, es duen a terme
tots els dimecres de 10 del
matí a 1 del migdia al
Telecentre del Centre
Cívic El Gorg.

  Fins al 30 d’octubre us
podeu inscriure a
l’Ajuntament per seguir el
curs de Recerca de feina que
organitza la Regidoria de
Promoció Econòmica.
Les classes es faran del 9 al
25 de novembre, els dilluns,
dimecres i divendres de 9.30
a 13.30h al Centre Cívic.

   El CF Santvicentí ha
convocat una Assemblea
Ordinària de Socis pel 9
d’octubre a les 19.30h, en
primera convocatòria i a
les 20h en segona al local
social del club.

Vacunació
antigripal

L’Ajuntament habilita una Oficina d’Informació al Ciutadà
per atendre qüestions específiques de la revisió cadastral

En aquest dies, el Ministeri d’Economia i Hisenda està notificant individualment a
tots els contribuent els valors resultants de la revisió cadastral que s’ha dut a
terme al municipi durant aquest 2009 i les quotes previstes per l’IBI del 2010.
Aquesta informació s’envia per carta certificada als domicilis dels contribuents.
Per facilitar la gestió de possibles al·legacions, el proper mes de novembre
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt obrirà una Oficina d’Atenció al Ciutadà per
atendre qüestions específiques de  la revisió cadastral, amb l’objectiu que els
ciutadans puguin adreçar-se personalment per informar-se, resoldre dubtes o
formular consultes. L’oficina romandrà oberta 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.
Per tal d’evitar-vos desplaçaments innecessaris, tot seguit us detallem la
documentació que caldrà aportar a l’hora de presentar reclamacions:

  Les reclamacions només poden signar-les els titulars o aquelles  persones
     autoritzades per aquests, sempre que l’autorització es faci per escrit i estigui
     degudament signada pels titular.

  A  tota reclamació s’hi ha d’adjuntar el DNI del titular, i també el del representant,
     en el cas que hi hagi autorització  a l’efecte.
Tipus de reclamacions per casuística i documentació específica que cal aportar:
Titularitat: Si no heu estat mai titulars,  només caldrà que retorneu la notificació. Si
heu estat titulars i l’heu venut, escriptura de compra-venda o còpia simple. Si l’heu
comprat, escriptura de compra venda.
Domicili fiscal: DNI on hi figuri la nova adreça.
Superfície del sòl i construcció: Plànol acotat realitzat per tècnic competent i
escriptura de compra-venda.
Antiguitat: Certificat final d’obra o rebut d’aigua, llum, etc., que acrediti l’any. En
vivendes de protecció oficial, cèdula de qualificació definitiva. En expropiacions,
acta de pagament i ocupació definitiva.
Duplicitat: Fotocòpia de les 2 notificacions i escriptura de compra-venda.
Coeficient de propietat: Escriptura de divisió horitzontal, escriptura de compra-
venda, o nota simple del Registre de Propietat.
Situació finca: Certificat municipal
Estat de conservació: Certificat del tècnic competent, en el qual s’indiquin els
requisits que exigeixen les Normes Tècniques de Valoració (si està afectada la
estructura i si influeix l’habitabilitat, caldrà que el certificat estigui visat i amb una
vigència inferior als 6 mesos en el moment de la presentació). En cas d’aluminosi,
Test del Col·legi d’Aparelladors.

Els consultoris mèdics de Sant
Vicenç tenen en marxa, com
cada tardor, la campanya de
vacunació de la grip estacional.
Per sol·licitar la vacuna, cal
demanar dia i hora de visita
trucant al telèfon 902 111 444
o a través de la web
 www.gencat.cat/salut
Per a més informació, us
recordem el telèfons dels
consultoris del municipi:
93 791 11 09 (Nucli Antic) i
93 791  29 00 (Montaltpark)

És temps
de bolets
A la nostra vila, les jornades
gastronòmiques de La cuina
del bolet del Maresme
s´allargaran del 23 d’octubre
al 15 de novembre.
En l´edició d´enguany, són 8
els establiments de Sant
Vicenç que, en aquestes
dates, oferiran menús
especials amb el bolet com a
protagonista: Casinet Bar,
Castell de l’Oliver, Handicap,
La Caleta, La Zervecería,
l’Ibèric, Malibú i Montaltmar.

Arriba una nova edició del
Correllengua a Sant Vicenç.
Serà el cap de setmana del 10 i
11 d’octubre i vol reivindicar l’ús
de la llengua catalana.
El moment central serà diumenge,
dia  11 a la plaça del Poble, on
es durà a terme l’acte institucional
i la lectura del Manifest ’09.
Dissabte, dia 10, la Regidoria
de Cultura ha programat al
Centre Cívic una representació
de l’espectacle musical infantil,
Hansel i Gretel.

Arriba el
Correllengua




