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L’Ajuntament vol dotar de més
serveis la façana marítimaÈxit deÈxit deÈxit deÈxit deÈxit de

parparparparparticipacióticipacióticipacióticipacióticipació
Un any més, la resposta dels
veïns i veïnes de Sant Vicenç

davant el programa d’actes
de la Festa Major d’Estiu ‘09

ha estat excel·lent.
Molt mesos de treball que

desapareixen en pocs dies.
Això és en essència el que
succeeix cada any amb la

preparació del programa
de festes. Però la satisfacció
de la ciutadania per participar

de la Festa Major fan que
l’esforç pagui la pena.

La música, el foc i els actes
tradicionals han tornat a ser
protagonistes d’una festa de

tots i per a tothom.
L’Ajuntament, una vegada més,

ha apostat per  atorgar
protagonisme a la ciutadania, a

través d’una programació
bàsicament familiar.

Així, la festa de l’escuma i
l’aigua va fer les delícies

dels més petits, i totes les
famílies van poder gaudir

del correfoc i el bany de nit, la
passejada de gegants i les

havaneres a la vora del mar,
que van ser els actes més

tradicionals i esperats alhora,
juntament amb el castell de focs.

La bibliogimcana, el sopar
popular, les sardanes i els balls

de nit van ser altres de les
propostes que han format part

del programa de la Festa Major.
Des de la Regidoria de Cultura i

el Consell Sectorial de Cultura
s’ha treballat de valent per
confeccionar un programa

d’actes que,  malgrat el context
de crisi econòmica, no quedés
deslluït i mantingués la qualitat

de sempre.
És per això que s’han

optimitzat recursos i s’ha optat
per la concentració de les dates

de la festa en només quatre
dies, del 13 al 16 d’agost.

Que la façana marítima de Sant
Vicenç precisa un impuls, pel que
fa a la reforma i millora urbana, als
equipaments i a la generació
d’activitat econòmica és de tothom
conegut, però no per tothom
valorat. L’objectiu del govern
municipal d’ençà l’inici d’aquesta
legislatura es basa en conèixer les
necessitats, desitjos i voluntats de
la ciutadania i en treballar per
desencallar temes importants que
definiran el poble que volem en
un futur, com la construcció de
nous equipaments a Can Boada.
En aquest sentit, l’equip de
govern, coneixedor dels dèficits
en equipaments i serveis que
pateix aquesta zona, va estudiar
la viabilitat d’atendre les
reivindicacions de la ciutadania,
pel que fa a la construcció d’una
piscina coberta i un centre obert a
les entitats veïnals a la parcel·la de
Can Boada, emplaçada entre els
carrers Pica d’Estats, Montnegre,
Montseny i Turó de l’Home. Un
solar, actualment  buit, de 9.891m2.

Atesa la impossibilitat que
l’Ajuntament pogués assumir el
cost d’execució d’aquest projecte
–més de 3.000.000 euros-, així
com les despeses que generaria
el posterior manteniment dels
nous equipaments, l’equip de
govern va valorar una fórmula
que possibilitaria que una
empresa externa assumís la
construcció i gestió dels nous
equipaments, mitjançant la
constitució d’un dret de superfície
sobre la parcel·la de Can Boada,
després que la Generalitat de
Catalunya autoritzi un Pla
Especial de concreció d’usos.
Amb aquest objectiu, l’Ajuntament
ha encarregat un projecte bàsic
que contempla la construcció
d’un centre comercial, amb un
aparcament apte per a més de
90 places, un equipament
esportiu-educatiu-social que
contindrà  una piscina coberta  de
25x12,5m, gimnàs, quatre aules
polivalents -una de les quals
es destinarà a les entitats veïnals

 de la zona-, vestidors  i solàrium.
Pel que fa al Plec de clàusules
aplicable per a la constitució del
dret de superfície a la parcel·la de
Can Boada, preveurà un seguit
de requisits, d’obligat compliment
per a l’empresa adjudicatària,
que busquen beneficiar els veïns
i veïnes de Sant Vicenç.
Aquesta solució respon a diversos
objectius específics: cobrir dèficits
d’espais detectats en els àmbits
esportiu, educatiu i social; crear
llocs de treball; dotar d’equipaments
de qualitat els nous espais urbans
on es concentra el creixement
de la població; facilitar als ciutadans
l’ús d’aquests espais, de manera
que les persones disposin de més
i millors serveis i assegurar la
sostenibilitat futura d’aquests
nous equipaments.
Amb l’objectiu d’informar la
ciutadania sobre l’abast d’aquest
projecte, l’Ajuntament ha establert
la data del 4 de setembre per dur a
terme una sessió pública al Centre
Cívic El Gorg, a les 8 del vespre.
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Diari de Sessions
Acords presos pel Ple municipal, celebrat el 27 de juliol de 2009

Aprovació de la separació de l’Ajuntament del Consorci per a la gestió de la Televisió Digital Local Pública de la Demarcació del Maresme
(S’aprova per majoria absoluta: 7 vots a favor, 3 abstencions i 3 vots en contra).
Declaració d’exempció de diversos impostos i taxes municipals d’un local arrendat per l’Ajuntament (S’aprova per majoria absoluta: 10 vots a
favor i 2 abstencions).
Aprovació de la proposta de revisió de les tarifes d’aigua potable, presentada per SOREA (Punt retirat per a major estudi)
Aprovació de la Moció per millorar el finançament local mitjançant la recuperació de l’IVA  generat en la contractació de les obres del FEIL
(S’aprova per majoria simple: 6 vots a favor i 6 abstencions)
Aprovació de la resolució de les al·legacions contra la segona aprovació inicial de les NNSS de Planejament del passeig de Sant Joan-Claspunt
(S’aprova per unanimitat dels assistents i majoria absoluta: 12 vots a favor)
Aprovació del Reglament regulador del Servei de Transport interurbà de viatgers (S’aprova per unanimitat dels assistents i majoria absoluta:
12 vots a favor)

La Festa de la Gent Gran reuneix 300 persones

La celebració de la Diada de la
Gent Gran va viure el passat
dia 29 de juliol el seu moment
central amb un dinar de germanor
que va aplegar gairebé 300
persones al  restaurant Castell
de ĺ Oliver. La  jornada festiva va
començar amb la ja tradicional
missa  solemne a l’Església
Parroquial. L’Orfeó Parroquial El
Delme també es va voler afegir
a la celebració, interpretant
diverses peces durant l´ofici.
En acabar la missa, la terrassa
del Castell de l’Oliver va acollir el
pica-pica de benvinguda;  cap a
les 3 de la tarda, el saló menjador
es va omplir de gom a gom
i  la festa  va continuar fins ben

entrada la tarda amb una sessió
de ball que va fer sortir a la pista a
moltes parelles.
Als actes de la Diada, organitzada
per l’Ajuntament de Sant Vicenç
de Montalt per retre homenatge
a tots els santvicentins i
santvicentines majors de 65 anys,
va assistir una representació del
consistori santvicentí, encapçalada
per l’alcalde, Miquel Àngel
Martínez i Camarasa, i un seguit
de persones que dediquen el
seu temps i la seva feina a vetllar
per la gent gran de la vila:
metges, infermeres i personal
administratiu dels consultoris
mèdics i personal del Serveis
Socials de Base de l’Ajuntament.

Nou curs, nous reptes, noves il·lusions
Quan les vacances ja són a punt
d’acabar, arriba el moment de
preparar els llibres, l’estoig i la
motxilla per tornar a l’escola. I és
que,  dilluns  14 de setembre,
s’inicia el nou curs escolar, tot i
que els mestres s’incorporaran als
centres el dimarts, dia 1.
Tot i ser xifres provisionals, a falta
de la possible incorporació de
nous alumnes, un total de 885
nens i nenes, 153 més que el curs
passat, iniciaran les classes a les
aules de Sant Vicenç. D’aquests,
649 corresponen als centres
d’educació infantil i primària -301 al
CEIP Sant Jordi i 348 al CEIP Sot
del Camp-, mentre que seran 128,
els alumnes que iniciaran el curs
a l’institut. Pel que fa a ĺ Escola
Bressol Municipal  Els Garrofers  hi
assistiran 108 infants. En total,
el nombre de matriculacions ha

augmentat  un  20,9% respecte
del curs anterior.
La tornada a l’escola de Sant
Vicenç serà per a  molts escolars
l’inici d’un curs amb noves
instal·lacions, com és el cas de
l’institut  que estrena un nou
mòdul, o amb instal·lacions
totalment reformades, en el
cas del CEIP Sant Jordi. Altre
centre que aquest curs també
estrenarà  espai és l’Escola
Municipal de Música L’Oriola que
s’acomiada  de l’edifici de la plaça
del Poble per  traslladar-se al
CEIP Sant Jordi, on s’ubicarà la
que serà la nova seu a partir del
14 de setembre.  Aquest trasllat,
respon a la necessitat de continuar
el procés d’homologació del
centre per part del Departament
d’Educació de la Generalitat .
En aquest sentit, recordar que

L’Oriola obrirà un segon període
de matriculacions del 7 al 9
de setembre. Les persones
interessades caldrà que s’adrecin
a l’antiga secretaria de l’escola
(Plaça del Poble, 6),  de 18 a 20h.
Tot seguit, us facilitem unes
dades que us resultaran d’utilitat
a l’hora de planificar les vostres
agendes familiars: el curs s’iniciarà
el 14 de setembre i s’acabarà el 22
de juny. Les vacances de Nadal
es faran del 23 de desembre al 7
de gener, i les de Setmana Santa
del 27 de març al 5 d’abril. Els
centres de la vila  també faran festa,
d‘una banda, el dos dies establerts
per l’Ajuntament com a festes locals
per al 2010 (22 de gener i 24
de maig), i d’una altra, els tres dies
de lliure disposició que han escollit
els propis centres (2 de novembre,
7 de desembre  i 15 de febrer).

Les classes a l’escolaLes classes a l’escolaLes classes a l’escolaLes classes a l’escolaLes classes a l’escola
bressol començaran  elbressol començaran  elbressol començaran  elbressol començaran  elbressol començaran  el
dia 7 de setembre.  Pocsdia 7 de setembre.  Pocsdia 7 de setembre.  Pocsdia 7 de setembre.  Pocsdia 7 de setembre.  Pocs
dies adies adies adies adies abansbansbansbansbans,,,,, el dimar el dimar el dimar el dimar el dimartststststs
dia  1, els pares i maresdia  1, els pares i maresdia  1, els pares i maresdia  1, els pares i maresdia  1, els pares i mares
dels infants matriculatsdels infants matriculatsdels infants matriculatsdels infants matriculatsdels infants matriculats
a  la  bressola estana  la  bressola estana  la  bressola estana  la  bressola estana  la  bressola estan
convocats a una reunióconvocats a una reunióconvocats a una reunióconvocats a una reunióconvocats a una reunió
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lloc a 2/4  de 8 del vesprelloc a 2/4  de 8 del vesprelloc a 2/4  de 8 del vesprelloc a 2/4  de 8 del vesprelloc a 2/4  de 8 del vespre
al Centre Cívical Centre Cívical Centre Cívical Centre Cívical Centre Cívic
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Les 3 Viles reclamen el soterrament de la via del tren

   

L’11 de Setembre, actes reivindicatius i festius

Durant la rodaDurant la rodaDurant la rodaDurant la rodaDurant la roda
de premsa,de premsa,de premsa,de premsa,de premsa,
l’alcalde del’alcalde del’alcalde del’alcalde del’alcalde de
Sant Vicenç vaSant Vicenç vaSant Vicenç vaSant Vicenç vaSant Vicenç va
manifestar lamanifestar lamanifestar lamanifestar lamanifestar la
seva intencióseva intencióseva intencióseva intencióseva intenció
de convocarde convocarde convocarde convocarde convocar
aquest mes deaquest mes deaquest mes deaquest mes deaquest mes de
setembre asetembre asetembre asetembre asetembre a
totes les forcestotes les forcestotes les forcestotes les forcestotes les forces
ambambambambamb
representació arepresentació arepresentació arepresentació arepresentació a
l’Ajuntamentl’Ajuntamentl’Ajuntamentl’Ajuntamentl’Ajuntament
per tal deper tal deper tal deper tal deper tal de
debatre idebatre idebatre idebatre idebatre i
consensuar unconsensuar unconsensuar unconsensuar unconsensuar un
manifest permanifest permanifest permanifest permanifest per
reclamarreclamarreclamarreclamarreclamar
millores en lamillores en lamillores en lamillores en lamillores en la
via fvia fvia fvia fvia ferererererrrrrroooooviàriaviàriaviàriaviàriaviària

Els ajuntaments de Sant Vicenç
de Montalt, Caldes d’Estrac i
Sant Andreu de Llavaneres
s’han unit per reclamar
conjuntament que el Pla
Territorial Metropolità de
Barcelona, que s’ha aprovat
inicialment i està en fase
d’exposició pública, contempli
el soterrament de la línia
ferroviària de Les 3 Viles, que
actualment és una barrera que
trinxa el front litoral de la
comarca,  tal com es proposa
per a la resta de municipis del
Maresme.
Les 3 viles van presentar
conjuntament, el passat 23 de
juliol, al·legacions al Pla
Territorial perquè consideren
que reben un tracte ‘’injust i
discriminatori’’ que perjudicarà

els ciutadans de les tres
poblacions.
Els tres alcaldes, durant la
roda de premsa celebrada  a
l’Ajuntament  de Sant Vicenç el
dia 29 de juliol per informar
dels motius i contingut de les
al·legacions, van argumentar
que Sant Vicenç, Caldes i
Llavaneres són els únics
municipis de tota la comarca del
Maresme on ni es fan millores
de la xarxa ni   es canvia el   traçat,
i van advertir que portaran la
seva reclamació fins el final.
De moment, a més de mostrar
formalment el rebuig al Pla
Territorial, s’ha sol·licitat una
entrevista amb el conseller de 
Política Territorial i Obres
Públiques  de la Generalitat de
Catalunya, Joaquim Nadal.

Actes reivindicatius i festius
s’entrellaçaran el proper 11 de
setembre per commemorar la
Diada Nacional de Catalunya,
arreu del Principat.
Sant Vicenç de Montalt  se suma
a aquesta commemoració amb
l’ofrena floral el mateix dia 11,
lectura del Manifest 2009,
cercavila  de gegants amb la Colla
de Geganters de la vila i
l’acompanyament musical de
l’Orfeó Parroquial El Delme
que interpretarà Els Segadors.
Però hi ha més ingredients
per a la celebració d’enguany,
com l’audició de sardanes i el

vermut  popular, que seguiran a
l’Ofrena, i el concert  de Manu Guix
que tancarà els actes oficials.
L’ofrena floral, que es durà a
terme a les dotze del migdia a
l’avinguda 11 de Setembre, serà
l’acte central de la Diada a la
població. Més d’una vintena
d’entitats, partits polítics i els
representants del govern
municipal faran la seva ofrena un
any més.
Des de l’Ajuntament fem una
crida a tots els veïns perquè facin
també seva la reivindicació dels
drets històrics dels catalans i
col·loquin senyeres als balcons.

Ja per la tarda, Manu Guix
presentarà al Centre Cívic El
Gorg el seu primer àlbum en
solitari íntegrament en català,
‘’Onze Llachs’’, un excel·lent
treball de versions sobre
cançons del cantautor de Verges.
Serà a partir de les 19h.
Les entrades anticipades es
poden adquirir fins al dia 10
de setembre a l’Ajuntament
de 9 del matí a 1 del migdia, al preu
de 15 euros. El dia 11 de setembre,
s’obrirà la guixeta del Centre Cívic
dues hores abans de l’inici
del concert. Aquest dia, les entrades
tindran un cost de 20 euros.

Subhasta
pública
L’Ajuntament ha tret a licitació el
contracte d’alineació,  mitjançant
procediment obert, oferta
econòmicament més avantatjosa
i un únic criteri d’adjudicació al
preu més alt, una parcel·la de
propietat municipal ubicada a
‘’Can Rams’’.  El preu de sortida
a l’alça és de 556.698,11 euros,
més IVA. El termini per a la
presentació de propostes finalitza
el 28 d’octubre. Més informació
al web municipal.

Vine a la
Bibliopiscina
La Bibliopiscina de La Muntala
romandrà activa a la piscina
municipal fins al 12 de setembre,
de dilluns a dissabte, d’11 a 14h
i de 15:30 a 18h. Els banyistes
podran així continuar gaudint de
refrescants capbussades i
interessants lectures a ĺ ombra o
a bon sol.  Aquest espai, pensat
per a tots els públics, compta
amb un fons de diaris, llibres,
revistes i còmics i també ofereix
el servei de préstec domiciliari.

L’Ajuntament de Sant Vicenç va
reunir el passat mes de juliol els
empresaris locals per informar-los
del procés que hi ha en marxa
per a l’adjudicació de les obres
de remodelació de la zona
esportiva i urbanització de
l’Av. Toni Sors (2a fase).
Als constructors se’ls hi  ha lliurat
un CD amb tota la informació:
descripció del projecte i plànols.
El preu de licitació de l’obra  és de
337.052,72 euros, sense IVA.

Obres a la
zona esportiva
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NOTÍCIES
BREUS

   A partir del 16
de setembre, l’Ajuntament
també obrirà les tardes
dels dimecres. Així, l’horari
d’atenció al públic serà
de dilluns a divendres, de 9
del matí a 2 del migdia, i els
dimecres, de 4 de la tarda a
2/4 de 8 del vespre.

    Dissabte, dia 5
de setembre a les 7 de la
tarda al Centre Cívic
El Gorg, es farà públic el
veredicte del 2n Concurs
de Fotografia Montalt 2009.
Tot seguit, es lliuraran els
premis als 4 guanyadors/es.
Enguany s’hi han presentat
un total de 55 obres, 28 de
les quals corresponen a 10
autors/es santvicentins/es.

   La Regidoria de Cultura,
conjuntament amb l’escola
d’idiomes Wellington,
organitza un curs d’anglès
per a viatjar. Aquest curs està
adreçat a aquelles persones
que viatgen a l’estranger,  ja
sigui per plaer o per motius
professionals  i que
necessiten expressar-se en
anglès en les situacions més
habituals. Més informació i
inscripcions: 93 791 07 09
(Sílvia Monteagudo),
de 16 a 22h.

    El Club de Feina, un
servei impulsat per la
Regidoria de Promoció
Econòmica, reprendrà la
seva activitat habitual a
partir del 30 de setembre.
Les sessions, de caràcter
setmanal, es duran a terme
tots els dimecres de 4 de la
tarda a 8 del vespre al
Telecentre del Centre
Cívic El Gorg.
.

Vols aprendre
català?
La Regidoria d’Educació de
l’Ajuntament de Sant Vicenç
ja té a punt un nou curs de
llengua catalana per al curs
2009-2010, organitzat
conjuntament amb el Consorci
per a la Normalització
Lingüística. Enguany s’ofereix
el nivell B (Intermedi) per a
persones que dominen en
gran part la llengua oral, que
volen aprendre l’expressió
escrita i millorar l’expressió oral.
El curs s’impartirà al Centre
Cívic El Gorg, els dilluns i
dimecres de les 19 a les 21h.
Les inscripcions s’obriran el
14 de setembre, entre les 7
de la tarda i les 9 del vespre,
al mateix Centre Cívic.
L’inici del curs serà el dia 5
d’octubre i la finalització el dia
9 de juny de 2010.

La gent de Sant Vicenç viu la FESTA a l’aire lliure

El Consorci de Turisme del
Maresme ha organitzat, per
segon any consecutiu, el
concurs de fotografia digital
‘’Les meves vacances
a la Costa de Barcelona-
Maresme’’.
Participar és molt fàcil,
només cal fer una foto d’algun
indret o element
de la comarca que us hagi
agradat i enviar-la a través
del formulari que
trobareu al web
costadebarcelonamaresme.cat 
abans del 30 de setembre.
Podreu guanyar 15
interessants premis que han
aportat establiments i
empreses turístiques del
Maresme. N’hi haurà un
primer premi, un segon, un
tercer i 12 accèssits.

Si fas clic...
pots guanyar!

Nova targeta
del bus urbà
La Regidoria de Mobilitat posa
en marxa un nou model
de  targeta de bonificació del bus
urbà. La nova  targeta permetrà
utilitzar il·limitadament i de forma
gratuïta el servei de transport
públic urbà de Sant Vicenç.
Poden ser titulars d’aquesta tarja
els/les nen/es de 13 fins 16 anys,
jubilats i persones que tinguin un
grau de disminució igual o
superior a un 33%, i que
resideixin al municipi.
Les noves targetes es
començaran a emetre a partir
del 22 de setembre a l’OAC
de l’Ajuntament, de 9 a 13h.
La tarja tindrà un cost d’emissió
de 3 euros i caldrà renovar-la
anualment, entre els mesos de
gener i febrer. Les persones que
hagin tramitat l’antic carnet  aquest
any, podran obtenir-la gratuïtament.




