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 La Festa Major en honor de
la Mare de Déu de

l’Assumpció és una festa que
tot el poble viu amb alegria i

que ens ha de servir
d’excusa per evadir-nos
dels deures i obligacions

diàries, una ocasió única per
retrobar-nos amb familiars,

amics, veïns... Un
retrobament que ens fa

tornar la mirada a les nostres
arrels i tradicions com a
poble, alhora que ens

convida a gaudir
conjuntament dels nostre
present i del nostre futur.

El treball conjunt de les
persones que participen en

la organització de tots i
cadascun dels actes que

s’han programat és el que
possibilita que, any rere any,

Sant Vicenç es vesteixi de
gala i obri les seves portes a
amics i visitants que podran
gaudir durant aquests dies

de l’hospitalitat i la calor d’un
poble acollidor que se sent

feliç per poder compartir amb
ells el seu esperit festiu.

Des d’aquestes pàgines ,
l’Ajuntament us convida a

tots, santvicentins i
santvicentines, de naixement

i de cor, a assistir a tots els
actes festius que s’han

programat i a participar de
les nostres tradicions, una de

les més importants riqueses
de què podem sentir-nos

orgullosos.
Tot està a punt:: els músics
preparats per a fer la millor
música; el correfoc; el bany

de nit; les havaneres...
Gaudim de les nostres festes!

Ens ho mereixem tots.
Bona Festa Major!

És Festa Major a Sant Vicenç!!!Gaudim deGaudim deGaudim deGaudim deGaudim de
les festesles festesles festesles festesles festes Quan arriba el punt àlgid de l’estiu,

Sant Vicenç esclata, tot vestint-se
amb colors i sons de Festa Major.
Tot i que els actes públics que
formen part de la Festa d’enguany
es concentren entre el 13 i el 16
d’agost, durant gairebé un mes,
podreu gaudir d’un ventall
d’activitats que us convidaran a
sortir al carrer i viure amb intensitat
les jornades festives.
Durant aquests dies, actes com la
Bibliogimcana, el Cinema a la fresca
o els Contes en pijama, ocupen
el protagonisme. Però, el tret de
sortida a la Festa d’enguany es
donarà el divendres, dia 14 d’agost
a partir de les 10 de la nit, a la pista
annexa al pavelló Toni Sors amb
un sopar festiu seguit de ball,
amenitzat pel conjunt Premium.
I, poques hores després, tot serà
a punt pels actes més tradicionals i
festius que es concentren al voltant
de la diada de la Mare de Déu de
l’Assumpció, el dia 15, amb la
tradicional  repicada de campanes
i tronada, que donarà pas a la
passejada popular, en companyia
dels gegants de la vila, fins la
Parròquia de Sant Vicenç, on se
celebrarà l’Ofici Solemne que, un
any  més, comptarà amb la
participació musical de l’Orfeó
Parroquial  El Delme.
Seguidament, la ballada de
sardanes, amb la Cobla Premià, i
el vermut popular agafaran tot el
protagonisme.
I la nit de dissabte, l’escenari de la
Festa es trasllada a la platja, on les
havaneres dels Pescadors de
l’Escala, el rom cremat que us
prepararan els Amics de la
Petanca, seguint la recepta dels
vells pescadors, i els colors i els
sons del castell de focs artificials
us faran viure una de les nits
més encisadora de la Festa Major.
Nit que clourà a Montaltpark amb

 una sessió de ball, a càrrec del
Duo Nova Gamma.
El dia 16, diumenge, serà la
jornada de l’aigua i el foc.  A  les
12 del migdia, Viri Virom us
convidarà a participar de
l’espectacle Avui toca bany, una
autèntica festa de balls,
coreografies, danses, escuma
de colors i aigua a dojo per a tota
la família. Per la seva banda, el
foc arribarà de la mà de la Colla
de Diables d’Estrac a partir de les
10 del vespre, quan els carrers
del Nucli Antic es converteixin en
l’escenari de la celebració del 10è
aniversari del Correfoc. I corre
que correràs, en acabar la festa
del foc, tothom cap a la Piscina

Municipal, on us podreu treure la
calor, tot gaudint d’un engrescador
Bany de nit.
Aquests dies, també hi haurà
activitats esportives: petanca i
pedalejada popular, que enguany
se celebrarà el diumenge, dia 6
de setembre.
I molt més: exposició de les
fotografies presentades al
2n Concurs de Fotografia Montalt
i de pintures a l’oli, de Jaume
Nogué; un recital, homenatge a
Issac Albéniz, a la Parròquia de
Sant Vicenç, etc.
Trobareu el detall de tots els actes
a l’agenda de la web municipal,
que és on hi haurà l’actualització
de totes les activitats.
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Una guia per a consolidar Les 3 Viles com a destinació turística

Les franges de protecció contra incendis, a punt

Les 3 Viles, Sant Vicenç, Caldes
i Llavaneres, van presentar el
passat 10 de juliol una guia
amb què es referma el
compromís de promocionar-se
conjuntament  per consolidar-
se com a destinació turística.
La presentació va reunir un
centenar de persones del món
empresarial i turístic de les tres
poblacions i també de la
comarca i es va fer en un espai
emblemàtic, l’antiga masia de
Can Mora de Dalt de Sant
Vicenç, rehabilitada com a hotel
rural amb encant.
L’objectiu de Les 3 Viles és
consolidar-se com a destinació
turística de qualitat, amb la
garantia de comptar amb una

àmplia oferta cultural, de lleure i
esportiva que es fa possible
gràcies a la unió de les tres
poblacions.
Ho van destacat així els
alcaldes dels tres municipis:
Miquel Àngel Martínez i
Camarasa, de Sant Vicenç,
Joaquim Arnó, de Caldes
d’Estrac, i Bernat Graupera,
de Llavaneres, en la presentació
pública de la guia. Els alcaldes
van manifestar la satisfacció
de veure com avança aquest
projecte conjunt de cooperació
i de mancomunació de serveis,
que més enllà de la promoció
turística, està suposant un
treball coordinat en moltes altres
àrees municipals.

El llibre recull imatges i textos que mostren els trets característics més rellevants de Les 3 viles, i fa especial èmfasi en
la bellesa del paisatge, enclavat entre el mar i la muntanya, en la variada oferta d’activitats culturals i esportives, i en la
riquesa de la gastronomia local. De la guia, se n’han editat 15.000 exemplars, en català, castellà, anglès i francès, que es
distribuiran per establiments turístics de la comarca. El llibre compta amb el patrocini d’Acesa i la col·laboració de la
Diputació de Barcelona.
Recordem que el logotip de Les 3 viles representa els eixos més característics de les tres poblacions: el mar i la
muntanya, i l’eslògan, El Plaer de Viure, transmet la idea de qualitat de vida, i incideix en la recerca d’un turisme de
qualitat. Un dels objectius de la guia turística és exposar a través d’imatges i de textos la variada oferta de lleure dels
tres municipis que, en total, ofereixen: un port esportiu, camps de golf, una hípica, més de 50 restaurants, sales
d’exposicions i museus de prestigi, un centre de termalisme i talassoteràpia i jornades i fires gastronòmiques amb
productes amb marca de garantia de qualitat.

L’Ajuntament de Sant Vicenç de
Montalt  ja ha enllestit les tasques
d’obertura i manteniment de les
franges de protecció al perímetre
de les diferents urbanitzacions
del municipi.
Les feines, que  han anat a càrrec
de l’ADF del Maresme, han
consistit en l’obertura dels trams
que quedaven pendents a la
urbanització Supermaresme i la
realització de feines de
manteniment en les franges
ja existents a El Rocà, La Plana
d’en Manent, La Plana de
l’Andreu i Supermaresme.
Les franges de protecció
perimetral de protecció contra
incendis consisteixen en  establir

un espai de 25 m de vegetació
baixa, amb la massa forestal
aclarida i les branques baixes
esporgades, a l’entorn dels nuclis
urbanitzats. Les franges  tenen la
funció de mitigar l’acció del foc
provinent de la zona forestal i,
d’aquesta manera, salvaguardar
les urbanitzacions i les persones.
I, a la inversa, prevenen l’avanç
d’un incendi originat dins la
urbanització mateix i eviten que
s’estengui cap a la massa forestal.
Les despeses de construcció de
les franges s’han costejat, en
part, amb un ajut de 12.315  euros
que va atorgar el Departament
de Medi Ambient de la Generalitat
de Catalunya a l’Ajuntament.

Les 3 Viles: El plaer de viure
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Sant Vicenç, una vila que conviu amb l’esport

Aquest estiu, Sant Vicenç convida a gaudir d’exposicions   

Sant Vicenç de Montalt ofereix un
estiu de cultura per a tothom,
replet d’exposicions d’interès,
impulsades en alguns casos pel
propi Ajuntament, mitjançant la
regidoria de Cultura, i en altres
per entitats de la vila, com ara
l’associació de Gent Gran Els
Xurravins. Sense oblidar les
propostes sorgides de la iniciativa
privada que, un estiu més, arriben
de la mà de la gestora cultural,
Imma Mora.
Un ventall de propostes obertes
a tothom, que fomenten el
coneixement i l’oci de tots els
santvicentins i santvicentines i
d’aquells que visiten la nostra vila.
L’oferta és àmplia i abraça
temàtiques tan variades com la
fotografia, la pintura, passant  per

les manualitats, el dibuix, o
l’escultura. Pel que fa als espais,
aquest estiu podem gaudir
d’exposicions al Centre Cívic El
Gorg, el Casal de la Gent Gran i
l’Hotel Rural Can Mora de Dalt.
Així, les vitrines del Casal acolliran
fins al 31 d’agots una exposició
formada amb els treballs de
Patchwork realitzats per les
alumnes que participen en el taller
de costura de retalls de roba,
organitzat pels Xurravins.
La cita pels amants de la fotografia,
és amb l’espai d’exposicions del
Centre Cívic El Gorg, on fins al 6
de setembre romandrà oberta la
2a mostra ‘’Un tastet de Sant
Vicenç’’, que recull les obres
presentades al 2n Concurs de
Fotografia Montalt ’09. Imatges que

compartiran espai amb les pintures
a l’oli,  creades pel  Sr. Jaume Nogué
a partir de les fotografies que
il·lustren el  Calendari SVM 2009.
En aquest mateix espai, els
alumnes del Taller de dibuix i pintura
dels Xurravins van exposar els seus
treballs el passat mes de juliol.
L’oferta de  l’Hotel Rural Can Mora
de Dalt arrencava el mes de juny
amb una mostra de gravats
calcogràfics i obres en paper
de Perejaume. Del 25 de juliol i  fins
al 3 de setembre, el fotògraf Chema
Alvargonzález  exposarà un recull
de les seves fotografies, capses de
llum i escultures. Jordi Ribes tancarà
la temporada, amb una selecció
de les seves pintures i dibuixos més
mordaços en blanc i negre, que
podreu veure fins al 12 d’octubre.

Que Sant Vicenç és una vila que
viu intensament l’esport, no se li
escapa a ningú. I la millor mostra
la varem tenir el passat 9 de juliol
quan centenars de persones  van
seguir a peu de carretera el pas
del Tour de França. Però, a
banda d’aquesta cita puntual i
extraordinària, l’esport santvicentí
és molt present en el dia a dia de
la vila. Presència que, quan
arriba l’estiu,  batega encara amb
més força al carrer. Els clubs de
la vila són els principals
responsables que Sant Vicenç
convisqui habitualment amb
l’esport, en organitzar un ampli
ventall d’activitats que atrauen
any rere any a la ciutadania.
Així no resulta gens estrany,
comprovar que un estiu més Sant
Vicenç ha respòs a la crida,
omplint  les instal·lacions esportives
de gom a gom per practicar i
gaudir d’esports com el futbol sala,
el patinatge, la petanca, el ciclisme,
el futbol o el bàsquet.
Però, aquest estiu, Sant Vicenç
també s’ha convertit en el centre

d’atenció informativa dels mitjans
de comunicació, gràcies a l’esport.
Alexandra Panayatou, atleta
grega resident a la nostra vila, va
ser l’encarregada de passejar el
nom de Sant Vicenç  per dotze
capitals de província de sis
comunitats autònomes, mentre
afrontava en solitari el repte
de córrer   2.010 quilòmetres,  amb
l’objectiu de promocionar el
Campionat d’Europa d’Atletisme
Barcelona 2010.  Alexandra va
sortir de l’Estadi Olímpic de
Barcelona  el  6 de juny per tornar-
hi, victoriosa, un mes després.
L’atleta va voler retre un petit
homenatge a Sant Vicenç en el
camí de tornada cap a Barcelona,
fent una aturada el 6 de juliol a
Montaltpark, on l’esperaven  els
regidors d’Esports i Turisme,
Miquel Pujol i Amadeu Clofent,
acompanyats d’un grup d’amics i
veïns. Per la seva banda,
l’Ajuntament va reconèixer
públicament l’èxit assolit per la
ultrafondista amb un acte oficial,
presidit per l’alcalde, Miquel Àngel

Martínez i Camarasa. En el decurs
de la trobada, l’Alexandra va rebre
de mans de l’alcalde un ram de flors
i un recull de fotografies que mostren
a l’atleta al seu pas per la vila.
I sense pausa ni descans,  passem
de l’atletisme de més alt nivell al
ciclisme  d’alta competició, de la mà
d’en Pep Vega, un santvicentí que
properament participarà a l’11è
Campionat del Món de Mountain
Bike Master, que es disputarà del
25 al 30 d’agost a l’estació de Pra
Loup, situada als Alps de l’Alta
Provença (França). La participació
d’en Pep es concretarà el
diumenge, dia 30 d’agost, en la
disciplina Cross Country.
Pep Vega, abans de marxar cap a
França, va ser rebut oficialment
a l’Ajuntament per l’Alcalde i el
Regidor de Turisme que, després
d’interessar-se per la seva
carrera esportiva i per les seves
expectatives davant el repte del
Mundial, li van desitjar molta sort i
van lliurar-li una bandera del
municipi perquè pogués lluir-la en
les competicions.

Pep Vega i Camps va néixer a Sant Vicenç de Montalt el 20 de setembre de 1977, està casat i té un fill.
Practica el ciclisme de competició des de fa 15 anys. Actualment viu a Arlos (França) i competeix amb
l’equip Luchon Louron Cyclisme. És un dels incondicionals de la Montaltbike de Sant Vicenç.
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Preparats per
afrontar amb
èxit tots els
reptes
Tot i que la caravana del Tour
passà gairebé com un sospir
per la vila i els espectadors
només van gaudir dels ídols de
la bicicleta durant breus minuts,
l’alcalde de Sant Vicenç,
Miquel Àngel Martínez i
Camarasa es mostra
plenament satisfet i orgullós que
centenars de persones hagin
pogut participar d’una jornada
històrica per a la vila.
Una jornada marcada per l’èxit
i fruit dels esforços esmerçats
per totes aquelles persones que
han treballat durant moltes
setmanes perquè el pas del
Tour per Sant Vicenç es
convertís en una gran festa
ciutadana. Esforços que, sens
dubte, han pagat la pena atesa
la multitudinària participació i
l’extraordinari ressò obtingut per
la vila en tots els mitjans de
comunicació.
L’Ajuntament vol aprofitar aquest
espai per agrair públicament la
col·laboració prestada per totes
les persones i institucions
implicades en l’organització del
pas de la prova: Mossos
d´Esquadra de Mataró i el seu
inspector-cap, Felip García;
ajuntaments d´Argentona,
Cabrera, Caldes d´Estrac,
Premià de Mar i Llavaneres,
que van cedir agents de la
seva Polcia Local; ADF; Creu
Roja; personal de ĺ Ajuntament,
especialment la Policia Local,
Brigada Municipal, Regidoria
de Mobilitat i Oficina d’Atenció
al Ciutadà; Colla de Geganters
i voluntaris. Tots ells,
conjuntament amb la ciutadania,
que es mostrà més cívica que
mai, són els únics
responsables que Sant Vicenç
pugui afrontar amb èxit  tots els
reptes presents i futurs.

Imatges que fan història
Sant Vicenç deixa la seva emprenta al Tour  ‘09

Malgrat la pluja, centenars de
persones es van aplegar per
veure passar per Sant Vicenç
de Montalt el Tour de França,
que el dia 9 de juliol, va
travessar la comarca del
Maresme.
Els ciclistes que enguany
participen a la ronda francesa
van entrar als voltants de les 3
de la tarda a Sant Vicenç per la
carretera N-II, on enfilaren els
primers revolts de la Carretera
de Sant Vicenç per arribar a
ĺ avinguda Montaltnou, lloc on la
Colla de Geganters havia plantat
els gegants de la vila per donar
la benvinguda als corredors
que, en aquell punt, ja es
preparaven per encarar les

vila va fer vibrar a grans i petits
al llarg de tot el recorregut.
Per a Sant Vicenç, ha estat una
ocasió privilegiada de situar-se
en primera línia d’actualitat, atesa
la repercussió d’una prova que
està considerada com a tercer
esdeveniment esportiu mundial i
la referència suprema del
ciclisme que és capaç d’aplegar
més de 12 milions de persones
en els marges de les carreteres,
de ser el centre d’atenció de més
de 1.800 periodistes de tot el
món, que treballen per a més de
700 mitjans de comunicació, i de
convocar més de 500 milions de
teleespectadors, de mitjana,
cada dia. Una llegenda viva,
des dels seus inicis l’any 1903.

rampes de la carretera de
Cornellà a Fogars i l’arribada en
alt, que l’organització havia
ubicat a l’alçada del Castell
de l’Oliver. L’etapa, la sisena
d’aquesta edició del Tour, sortia
de Girona amb arribada a
Barcelona.
Amb el pas del Tour, els
santvicentins i santvicentines han
tingut l’oportunitat de gaudir d’un
espectacle esportiu únic en el
qual hi participen 19 equips amb
un nombre de corredors que
supera els 200. Però la comitiva
que els acompanya està
formada per 4.500 persones i
una caravana publicitària de 20
quilòmetres de llargada i 180
vehicles que al seu pas per la




