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A Catalunya, amb
l’arribada de l’estiu, arriben
també les celebracions de

festes populars, com les
revetlles que, com ja

sabeu, comporten un
increment de l’ús de

material pirotècnic i
l’encesa de fogueres. En

aquestes festes, s’ha
d’anar amb molt de

compte, especialment amb
els més menuts.

Recordeu que l’adquisició i
l’ús dels petards s’ha de fer

sempre sota la supervisió
dels adults.

Tot seguit us informem d’un
seguit de precaucions que

volen afavorir que
realment tots puguem

gaudir de les revetlles amb
seguretat: no poseu els

petards a prop de la cara
o del cos; no els guardeu

a les butxaques, ni els
llenceu contra ningú; no

enceneu els petards dins
de les cases; no fiqueu mai
petards dins de totxanes o
ampolles; no utilitzeu coets

que tinguin la canya
trencada, ni els tireu

agafats amb la mà; no
llenceu coets a menys de

500 metres de zones
boscoses; no prepareu

fogueres enlloc sense
l’autorització corresponent;
les fogueres han d’estar a

més de 15 metres de
cotxes i façanes; no

prepareu fogueres sota les
línies elèctriques; no tireu

papers ni teixits a les
fogueres.

Recordeu: per a qualsevol
emergència truqueu al

telèfon 112.

El 23 de juny, la Flama del
Canigó bategarà a Sant Vicenç
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Arreu de Catalunya, en arribar
el solstici d’estiu, a l’entorn de la
Flama del Canigó, es viu una
festa per recordar un origen
comú i una cultura pròpia de tots
els Països Catalans. Enguany,
Sant Vicenç s’afegeix a la
celebració i la nit del 23 de juny
recuperarà una festa estretament
arrelada a la seva història.
A les muntanyes, fa temps
s’encenien fogueres, com
encara avui es fa tot partint de la
Flama del Canigó que és com
un símbol d’aquest cim que
s’entén cap a tots els indrets de
Catalunya per donar inici a totes
les fogueres.
Any rere any, la festa de la
Flama comença el diumenge
abans de Sant Joan amb una
trobada multitudinària al pic del

Canigó, on es repleguen
feixines d’arreu dels Països
Catalans. Cada municipi, cada
poble aporta una part d’aquesta
creació col·lectiva.
El dia 22 es puja al cim la flama
guardada durant tot l’any al
Castellet de Perpinyà i s’encén
una foguera que és vetllada fins
a mitjanit quan, després que el
foc il·lumina la pica del Canigó,
la Flama comença el descens i
corre al ritme del batec dels
portadors en una immensa
cursa de relleus, que recorre
la geografia catalana d’est a
oest i de nord a sud.
El 23 de juny,  la Flama arribarà
a Sant Vicenç a ¼ de 9 del
vespre. La cita és a la zona de
jocs infantils de l’avinguda Toni
Sors. Un cop allà, el regidor de

Cultura, Amadeu Clofent, llegirà
el Manifest 2009 i tot seguit tots
els santvicentins i santvicentines
que ho desitgin podran
encendre  torxes o candeles per
cremar les seves fogueres.
La festa continuarà  les 10 de la
nit a la pista annexa al pavelló
amb un sopar de revetlla, a base
de pollastre a l’ast, patates al caliu,
coca de Sant Joan i cava. Menú
que s’encarregarà d’amanir i
musicar  l’Orquestra Swing
Latino, tot convidant-nos a sortir
a la pista  i ballar als son d’ahir,
d’avui i de sempre fins ben
entrada la matinada.
Els tiquets del sopar es posaran
a la venda, al preu de 10 euros,
a l’Ajuntament del 8 al 12 de juny,
de dilluns a divendres de 9 del
matí a 1 del migdia.
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L’Ajuntament i l’Obra Solcial de ‘’la Caixa’’ amb la gent gran

L’Ajuntament sanciona les actituds incíviques

L’alcalde, Miquel Àngel Martínez
i Camarasa, va formalitzar el
passat mes de maig un conveni
de col·laboració entre
l’Ajuntament i l’Obra Social ‘’la
Caixa’’ per tal que l’Associació
de Gent Gran Els Xurravins rebi
el suport econòmic i social que
aquesta fundació ofereix des de
fa molt de temps als casals d’avis.
El conveni, que renova l’acord
de data 31 de desembre de
2003, ha estat signat per l’alcalde
de Sant Vicenç, la sotsdirectora

 es duran a terme prioritàriament
al Casal de la Gent Gran i que
aniran adreçades a tots els seus
associats i associades i, en la
mesura que sigui possible, a totes
les persones grans de la vila.
La subvenció total d’aquest
conveni arribarà, per tant, als
10.000 euros. Així mateix, la
Fundació s’ha compromès a
renovar l’equipament informàtic
(1 ordinador i 1 impressora)
de la Junta Directiva dels
Xurravins.

de l’Àrea Social   de la Fundació
‘’La Caixa’’, Montserrat Caminal,
el director de l’Àrea de Negoci
Maresme Nord de ‘’la Caixa’’,
Josep Llorens i Evarist March,
president  de  l’Associació de
Gent Gran Els Xurravins.
El conveni, que estarà vigent
fins l’any 2010, preveu que
l’associació santvicentina rebi
5.000 euros anuals per
promoure activitats culturals i
formatives, organitzades per
aquest col·lectiu. Activitats que

En les darreres setmanes, la
Regidoria de Medi Ambient ha
tornat a detectar un increment
en el número i quantitat
d’abocaments de residus i
abandonament de trastos vells
al carrer. En aquest sentit, cal
remarcar que aquesta mena
d’actes a més de donar una
imatge de desordre i brutícia
del municipi, generen
despeses que suposen una
elevada càrrega per a les
arques municipals.
Davant aquesta problemàtica,
l’Ajuntament recorda a la
ciutadania que s’ha de fer ús
de les deixalleries -fixa i mòbil-
mancomunades amb Caldes i

Llavaneres. Per aquelles
persones que no s’hi poden
desplaçar,  des de l’Àrea de
Medi Ambient s’ofereix un
servei gratuït de recollida
d’andròmines, prèvia trucada
al  93 790 55 60. Si es tracta de
residu verd, procedent dels
jardins, el seu destí ha de ser
necessàriament  la deixalleria.
Amb l’objectiu d’acabar amb
actituds incíviques, com les que
ens mostren les fotografies,
l’Ajuntament ja ha obert
diversos expedients, dels quals
es poden derivar sancions per
infraccions de normativa i
multes d’una quantitat superior
als 1.000 euros.
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Directori
d’empreses
La Regidoria de Promoció
Econòmica, Comerç i
Turisme està treballant en
l’actualització de la base de
dades i l’elaboració d’un
Directori d’Empreses,
Comerços i Serveis de Sant
Vicenç, amb el doble objectiu
de quantificar el teixit
comercial i empresarial del
municipi i fer públiques les
dades facilitades pels
empresaris locals a través de
la web municipal i del nou
directori que s’ha de
convertir en una eina útil de
consulta i promoció.

La Regidoria d’Obres i
Serveis informa a les
entitats, associacions,
col·lectius i centres
d’ensenyament de la vila
interessats en fer ús de
material municipal (cadires,
taules, etc.) per a la
organització d’activitats, que
les sol·licituds s’han de
tramitar, com a mínim, amb
un mes d’antelació, per tal
que la Brigada de Serveis
pugui organitzar i planificar
correctament el calendari de
distribució. La petició es pot fer
a través de la web municipal.

Cessió
de material

Vine i
participa-hi!
La Regidoria d’Esports, amb
el suport de la Diputació de
Barcelona i la col·laboració
dels clubs de futbol i bàsquet
de la vila, organitza un any
més la gran Festa de
l’Esport que tindrà lloc el 6 i
7 de juny en horari de matí i
tarda al Pavelló Toni Sors i
al Camp Municipal de Futbol.
La participació és oberta a
tothom que vulgui gaudir,
sol, en família o en
companyia dels amics de la
pràctica d’un ampli ventall
d’activitats lúdico-esportives
aptes per a totes les edats.
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La piscina ofereix preus reduïts als santvicentins

Un mar de llibres per als guanyadors dels Jocs Florals

Diari de Sessions
Acords presos pel Ple municipal, celebrat el 29 d’abril de 2009
  Modificació de l’Ordenança reguladora de la taxa per la prestació d’ensenyaments musicals (S’aprova per majoria absoluta: 7 vots a favor

i 5 abstencions)
   Modificació de l’Ordenança reguladora de la taxa per la prestació d’activitats esportives (S’aprova per majoria absoluta: 9 vots a favor

i 3 abstencions)
  Moció d’ERC, PSC i ANEM per la creació d’un bloc dins el Consell Sectorial d’Educació (No s’aprova per majoria absoluta: 7 vots en contra i 6 a favor)
   Modificació de l’Ordenança reguladora de la circulació de Sant Vicenç de Montalt (S’aprova per unanimitat)
   Declaració d’obra d’especial interès i concessió de bonificacions a l’obra d’un edifici prefabricat per a l’institut (S’aprova per unanimitat)
   Nova Ordenança reguladora de la venda no sedentària en el mercat municipal setmanal (S’aprova per unanimitat)

El Centre Cívic va acollir el passat
25 d’abril el lliurament de premis
dels III Jocs Florals de Sant Vicenç.
Adolfina Fernández va guanyar
el primer premi en poesia del grup
de més de 26 anys amb
Primavera, mentre que el primer
premi en prosa quedà  desert.
Com en anteriors edicions, la
majoria de participants han estat
alumnes de les escoles Sant Jordi
i Sot del Camp. Enguany, cal
destacar la incorporació al concurs
dels alumnes del nou Institut.  Ara,
els guanyadors  passaran a la fase
final de la  Mostra Comarcal.
A banda d’Adolfina Fernández,
aquests són els guanyadors
dels III Jocs Florals: en el grup de
19 a 25 anys es va lliurar el segon
premi en poesia a Aïda Quesada
per Una alegra primavera,
mentre que els primers premis de
prosa i poesia quedaren deserts.

   
i el  seu poema Estrelles en el cel.
Joel Lluch amb  L’inventor   guanyà
en prosa en el grup de 6 a 8 anys.
En poesia, Bruna Cornudella
aconseguí el primer premi amb   Les
quatre donzelles i Berta Vaquero el

segon, amb Gira-Sol. En aquest
grup també es va donar un
accèssit a Aina Boix per La Dolly.
El jurat el van formar Jordi Brunet,
Pius Morera, Anna Cornudella,
Maite Rius i Núria Cot.

La guanyadora del primer premi
en prosa del grup de 15 a 18
anys va ser Núria Albesa amb
Somni d’estiu, mentre que el
segon premi es va donar a Maria
Portell per Mai no hauria
imaginat que fos tan fàcil...
Els premiats en prosa del grup de
12 a 14 anys van ser, en primer
lloc, Gianfranco Bruni per  La
veritat torna del passat  i, en
segon lloc, Sara Ramos per
Embolics d’adolescència.
En el grup de 9 a 11 anys es va
donar el primer premi en prosa a
Guillem Santamaria per El remolí
màgic,  mentre que  el segon premi
va ser per Àngel Bru amb La
fustera.   Albert Luque aconseguí
un accèssit amb La casa ideal.
En poesia, Ainoha Mosquera  va
guanyar el primer premi amb
El dofí,  mentre que el segon
premi va ser per Alexandra Alvira

La temporada ’09 de la Piscina
Municipal arrencarà el 6 de
juny, tot i que fins al dia 21,
només obrirà els caps de
setmana. Els dies 6, 7, 13, 14,
20 i 21 de juny l’entrada serà
gratuïta per a les persones que
presentin a la taquilla la Tarja
de Resident, degudament
validada. A partir del 22 de
juny i fins al 13 de setembre, la
piscina obrirà cada dia i per
accedir-hi caldrà adquirir un
tiquet. Les instal·lacions
romandran obertes de 10 a
19.30h, de dilluns a divendres,

i de 10 a 20h els caps de
setmana i festius.
Enguany,  es tornaran a aplicar
unes tarifes que ofereixen preus
reduïts a les persones que
disposin de la Tarja de
Resident. L’únic requisit per
gaudir d’aquesta tarja és estar
empadronat a la vila. Per
obtenir-la per primera vegada,
cal que us adreceu de 9 a 14h
a l’OAC de l’Ajuntament,
portant-hi una foto, mida carnet.
Aquelles persones que ja
disposin d’una tarja emesa
l’any passat, també caldrà que

s’acostin fins l’Ajuntament per
actualitzar-la amb el segell
corresponent.
Cada tarja donarà dret a la
compra d’un sol tiquet (d’ús diari
o múltiple) i caldrà presentar-la
a l’entrada de la piscina
juntament amb el tiquet.
Als usuaris del Carnet Gratuït
de Transport Urbà en vigor
(estudiants, minusvàlids i jubilats
empadronats a la vila) no els hi
cal obtenir la Tarja de Resident
per a poder beneficiar-se de
les tarifes reduïdes de la
Piscina Municipal.
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NOTÍCIES
BREUS

   Durant el mes de juny,
el C/ de Baix quedarà tallat
i només s’hi podrà transitar
a peu, a causa de la
col·locació d’una bastida
d’obres. El veïnat que hagi
d’entrar o sortir del carrer
amb el seu vehicle, ho
haurà de fer per la
cantonada del C/ de Baix
amb Josep Brunet (direcció
prohibida).

    Mentre s’allarguin les
obres d’urbanització de
l’entorn de l’església (juny
i juliol), la zona blava de
la plaça de l’Església
romandrà inactiva.

   Des del 15 de juny i
fins al 15 de juliol podeu
presentar a l’Ajuntament
les vostres fotografies
sobre carrers de Sant
Vicenç per a participar en
el II Concurs de
Fotografia Montalt ‘09.
Trobareu les bases del
concurs a
www.svmontalt.cat

    La Policia Local
continua distribuint els
distintius de Resident
Autoritzat  que faciliten
l’aparcament a les Zones
Blaves i Verdes del
municipi. L’horari de
lliurament és de dilluns a
divendres, de 9 a 14h, i fins
al 10 de juny, també els
dimecres de 16.30 a 20h.

   La Colla de Geganters
de Sant Vicenç ha
incorporat un nou grup
d’animació de xanquers
infantils que acompanyarà
els gegants, capgrossos i
grallers en tots els actes i
sortides de la colla.

El 30 de juny, apagada analògica al Maresme

Or esportiu per
Alfredo Hueto

Més ajuts
Socials

Compte enrere per a l’apagada de la televisió analògica al Maresme,
que és un dels 18 punts de l’Estat que formen part de la fase I de la
transició a la TDT. Hi ha temps fins el 30 de juny perquè tots els veïns
de Sant Vicenç adaptin la seva antena per rebre el senyal digital i
adquireixin un descodificador per connectar al televisor perquè, en
cas contrari, després de l’apagada, no veuran la televisió.
L’Ajuntament de Sant Vicenç des de l’inici del Pla Nacional de transició
TDT ha vingut mantenint reunions de treball, que s’han intensificat
en els darrers mesos, amb totes les administracions implicades (Estat,
Generalitat, Consell Comarcal i Consorci Digital Mataró-Maresme)
per tal d’obtenir un compromís en ferm que garanteixi la recepció del
senyal TDT a totes les llars del municipi.
En aquest sentit, durant la primera quinzena del mes de juny,
l’Ajuntament durà a terme dues accions que s’han dissenyat amb
l’objectiu d’informar a la ciutadania sobre tots els ets i uts de
l’apagada. Així doncs, el 5 de juny a les 8 del vespre el Centre Cívic El
Gorg  acollirà una xerrada informativa, a càrrec de tècnics del
Consorci Digital, i el dia 11, coincidint amb el mercat setmanal, una
unitat  mòbil del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
s’instal·larà  a la plaça del Poble per atendre les preguntes de
qualsevol veí o veïna en horari de 9 del matí a 3 de la tarda.
Per a qualsevol consulta o informació sobre la TDT, es pot trucar al
901 2010 04 o entrar al web estatal www.televisiondigital.es

La Diputació de Barcelona
 ha atorgat a l’Ajuntament de
Sant Vicenç una subvenció
extraordinària d’11.755 euros
que es destinaran a
incrementar la partida de
Benestar Social per ajuts
d’urgència social.
Davant la situació de crisi
econòmica per la que travessa
el nostre país cal donar
cobertura a necessitats greus
que afecten a les condicions
de vida de la ciutadania que
busca l’emparament en les
administracions més properes.
Aquest ajut ha de servir per
reforçar molt especialment
el suport a les famílies
santvicentines amb
necessitats urgents.

El santvicentí Alfredo Hueto
Mayoral va rebre el passat
22 d’abril a Madrid la Medalla
d´Or de la Real Ordre del
Mèrit Esportiu. Aquesta
distinció ve a reconèixer la
dilatada trajectòria professional
i els destacats èxits esportius
assolits per l’Alfredo en la
seva professió, com a
entrenador del campió olímpic
Gervasio Deferr.
Aquesta no és la primera
ocasió que es reconeixen els
mèrits esportius d’Alfredo
Hueto, com a entrenador de
Gimnàstica Artística Masculina,
ja que l’any 2001 va rebre la
medalla  de bronze i el 2006,
la de plata de la Real Ordre
del Mèrit Esportiu.

Petanca per a
nens i nenes
El Club de Petanca
Santvicentí ha organitzat per
segon any consecutiu una
Tirada Infantil de Petanca,
adreçada a nens i nenes
menors de 13 anys, que se
celebrarà a les Pistes
Municipals de Petanca el
diumenge, 21 de juny a
partir de 2/4 de 6 de la
tarda.  Per a poder
participar-hi, cal inscriure’s
abans del 15 de juny,
mitjançant una trucada al
telèfon 696 44 98 00 o bé
al  687 70 25 98. Hi haurà
premis i recordatoris per a
tots els nens i nenes que hi
participin.  Una vegada
acabada la tirada, se
servirà una xocolatada.




