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Ens enfrontem a una realitat
crua, motivada per la crisi
econòmica que pateix el
nostre país i la resta de
països europeus. Sant
Vicenç no n’és una
excepció i, actualment, els
efectes de la crisi marquen
la vida quotidiana de les
persones, especialment la
vida laboral, els ingressos
obtinguts i la capacitat per
fer front a les despeses
ordinàries. En aquests
moments, l’Ajuntament, com
a administració més
propera, també ha de ser
capaç de donar resposta
als ciutadans i ciutadanes
que s’hi adrecen per
sol·licitar ajuda. Tot i així,
també l’Administració local
pateix els efectes de la
conjuntura. Perquè aquesta
resposta sigui satisfactòria,
l’Administració ha
d’incrementar el pressupost
dedicat a ajuts, fet que
obliga a reformular-ne
d’altres. Dintre de les seves
possibilitats, l’Ajuntament
continuarà treballant per
millorar i ampliar els serveis
d’inserció, orientació
professional, borsa de
treball, etc., a la vegada
que augmentem i millorem
l’oferta de formació
ocupacional. Per als casos
extrems, també comptem
amb els serveis de
Benestar Social, que es
veuran ampliats per donar
una millor resposta. Som
conscients que la nostra
capacitat de modificar la
situació és molt limitada,
però confiïn que hi estem
posant el màxim interès.
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Malgrat que el context actual
no és fàcil, a Sant Vicenç tenim
molts motius per ser optimistes
i sentir-nos il·lusionats amb el
futur col·lectiu que ens espera.
Una bona pila de projectes
engrescadors ho fan possible.
La posada en marxa de les
inversions propiciades pel
Fons Estatal d’Inversió Local
-juntament amb les inversions
del mateix Ajuntament
derivades del pressupost del
2009– haurà de suposar,
primer, un respir en aquesta
situació asfixiant i, després, un
impuls per dinamitzar el sector
de la construcció.
Després d’un bon grapat
d’actuacions que s’ha dut a
terme durant el 2008, entre el
febrer i el desembre del 2009
començarà un nou bloc
d’intervencions a l’espai públic,
que permetrà continuar
millorant la comoditat,
seguretat i mobilitat pels
carrers i vies del municipi.

En concret, es tracta de les
següents actuacions:

  Urbanització del vial del Sot
     del Camp: 672.876 euros

 Urbanització de l’entorn de
    l’Església: 148.902 euros

  Urbanització Av. Verge de
     Montserrat: 34.783 euros

  Urbanització C/ Pica d’Estats:
    87.401euros

  Remodelació Zona Esportiva:
390.981 euros

    Adequació de la plaça Joan
Maragall: 50.000 euros

   Urbanització parcel·les Can
Rams: 547.418,26 euros

   Construcció pas vianants Pas
de la Xata: 170.000 euros

   Implantació fibra òptica :
75.643 euros

En el moment de decidir els
projectes que es portaran a
terme, un aspecte important que
s’ha tingut en compte ha estat el
del repartiment equilibrat en el
territori. És a dir, s’ha procurat
que les intervencions abracin tot
el municipi, sense afavorir
especialment cap zona.

No podem dir que, un cop
enllestides les obres, es
produirà un gran canvi ni  que
el  municipi  apareixerà
absolutament diferent, però
aquestes actuacions es
completaran amb d’altres que
o bé ja s’han  executat en
aquests dies –substitució de

barreres de seguretat a
les 3 carreteres de la Diputació
o recuperació del Pou d’en
Ventura, que subministrarà aigua
als equipaments esportius-  o bé
estan projectades –adequació
quadres enllumenat,  adquisició
mobiliari  urbà, etc-. En definitiva,
més  bona qualitat de vida.

Urbanització C/ Pica d’Estats

Construcció pas vianants
Pas de la XataRemodelació Zona EsportivaSubstitució barreres seguretat



Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt

El camí del Montalt obert a la ciutadania
El turó del Montalt, indret
estretament lligat a la història del
municipi, ha estat font de litigi
durant molts anys entre
l’Ajuntament i la família Rivière,
propietària dels terrenys fa 60
anys. Litigi que s’ha centrat
sempre en una clara voluntat
per part de l’Ajuntament de
preservar, d’una banda, aquest
indret, i d’una altra banda, de
fer-lo accessible per als
santvicentins i santvicentines.
Al llarg d’aquest temps les
converses i negociacions entre
l’Ajuntament i la família  Rivière
han conegut diverses etapes;
unes de caire conciliador i, unes
altres, més controvertides, que
finalment varen acabar als
tribunals, els quals van dictaminar
que la propietat del camí que pot
donar accés al cim del Montalt
requeia sobre la família Rivière.
Des d’aquell moment, el camí
va quedar tancat.
A l’inici d’aquesta legislatura,
l’equip de govern es va fixar
l’objectiu de restablir les
negociacions amb la propietat

per tal d’arribar a un acord que
permetés que el cim del Montalt
fos patrimoni del municipi i
de tots els santvicentins i
santvicentines. Aquesta nova
etapa de converses ha
vingut marcada per la bona
predisposició d’ambdues parts
per arribar a un acord. I bona
mostra d’aquest nou tarannà
n’és la decisió presa per la
família Rivière d’avançar
l’obertura del camí, com a mostra
de bona voluntat mentre
s’allarguin les negociacions.
Així doncs, han estat retirades
les pedres i branques que
n’obstaculitzaven el pas i ja
s’hi pot accedir a peu i en
bicicleta, restant prohibit
l’accés amb cotxe i moto.
Aquest primer pas ha estat
possible atès el principi d’acord
al qual han arribat l’Ajuntament
i la família Rivière.  Acord que
contempla la cessió o permuta
-els sistema que finalment
s’adoptarà està en fase d’estudi
i discussió-  dels terrenys que
engloben el Cim del Montalt

així com el camí que li dona
accés, que ocupen una
superfície total de 27 hectàrees.
A canvi l’Ajuntament oferiria
a la família Rivière uns terrenys
a determinar, fora dels límits
del Montalt, perquè hi pogués
construir. Cal remarcar que les
negociacions i l’acord que se’n
pugui desprendre s’han
emmarcat i ajustat, des del
primer moment, al contingut
del POUM.
L’Ajuntament està convençut
que, gràcies al tarannà
conciliador d’ambdues parts,
l’acord final resultarà
beneficiós per al municipi i
per a tots els santvicentins
i santvicentines ja que, d’una
banda s’aconseguirà preservar
l’entorn, en evitar la construcció
en el turó, pel que fa als
terrenys del terme municipal
de Sant Vicenç, i  d’una altra
banda, es guanyarà un espai
natural d’inestimable valor
històric, sentimental i  turístic
del qual hi podrà   gaudir tota
la ciutadania.
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Durant el 2008, el Servei Local
d’Ocupació ha entrevistat 191
persones demandants de feina,
de les quals 79 s’adreçaven al
servei per primera vegada,
ha fet 164 assessoraments
en temes de recerca d’ocupació
i ha ajudat a trobar feina a
prop de 40 persones que s’han
beneficiat dels recursos d’un
servei que té com a objectiu
principal la lluita contra l’atur.
Altrament, en el darrer any,
26 noves empreses han derivat
les seves ofertes laborals al
servei, dins d’un total de 132
empreses que en algun moment
hi han treballat.
El total d’ofertes laborals
rebudes al servei ha estat
de 83, cobrint aquests llocs
de treball en un 40%.  A
destacar que de les 83 ofertes,
un total de 35 han estat rebudes

durant el període de vacances
d’estiu. Aquest fet ve donat per
la necessitat de mà d’obra que
presenten en aquestes dates
les empreses del sector
d’hostaleria i serveis.
Altres àmbits d’actuació del
Servei Local d’Ocupació són
la gestió dels Plans d’Ocupació
– enguany s’han obtingut 4
subvencions amb un import
total de 20.424,96 euros –,
la formació  –s’han programat 2
cursos/taller; un de monitor/a
de lleure i un altre
d’alfabetització digital-, la
participació en processos de
selecció de personal -6 durant
el 2008- i el Club de Feina,
activitat que van seguir 71
usuaris/usuàries.
Les xifres relatives a l’activitat
del Servei Local d’Ocupació
remeten a un major coneixement

i ús del servei per part dels
usuaris,  sobretot arran de la
posada en funcionament de la
web d’ofertes, accessible
directament des de la web de
l’Ajuntament de Sant Vicenç.
Altrament, d’aquestes xifres
es desprèn també la seva
incidència en termes de suport
a l’accés al mercat de treball
ordinari per part d’usuaris i
usuàries, que per raons d’edat,
gènere o situació personal
(aturats/des de llarga durada,
majors de 45 anys o immigrants)
tenen una dificultat afegida a
l’hora de trobar feina.
Cal esmentar que el contacte
entre les empreses usuàries i
els/les usuaris/usuàries, a
través de la intermediació de
la tècnica del servei, Marta
Rosario, és una constant en
el dia a dia del servei. 

Objectiu: lluitar contra l’atur
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Les actituds incíviques les paguem tots

.

Consells per  millorar la recepció del senyal TDT
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Des de www.svmontalt.cat
treballem per mantenir
actualitzats els diferents
àmbits i seccions de la
pàgina web municipal. Ara ja
podeu trobar les dades del
temps a Sant Vicenç en
directe. Són les dades que
recull i processa el nostre
veí Jorge Damián Sanchis
Ferre des de l’estació
meteorològica del passeig
marítim. Us convidem a
visitar l’enllaç amb
MeteoMontalt, la pàgina que
manté en Jorge i en la qual
hi trobareu gràfiques i
informes diaris, mensuals i
anuals amb tota la informació
meteorològica del municipi,
així com fotografies i d’altres
informacions d’interès en
aquest àmbit.

MeteoMontalt,
un nou servei

Tot i els diferents serveis que
l’Ajuntament de Sant Vicenç
ofereix en l’àmbit de la gestió
de residus –deixalleria fixa i
mòbil, recollida gratuïta
d’andròmines, lliurament de
bosses de reciclatge i
compostadors casolans , etc.- ,
darrerament s’ha vingut
detectant un increment de
certes actituds incíviques, com
deixar trastos vells al carrer o
llençar les escombraries fora

del contenidor o en llocs
improcedents. En aquest sentit,
us recordem que aquesta mena
d’actes a més de donar una
imatge de desordre i brutícia
del municipi, generen despeses
que suposen un elevat cost
per a les arques municipals.
Davant aquesta problemàtica,
l’Ajuntament vol incidir en la
necessitat de gestionar
correctament els diferents tipus
de residus, fent un bon ús dels

contenidors i portant a la
deixalleria tots aquells materials
i residus que no es poden
llençar als contenidors.
Tanmateix, l’Ajuntament està
decidit a plantar cara a
l’incivisme, amb campanyes
d’informació i sensibilització,
però també d’una manera més
ferma: sancionant amb multes
que poden superar els 1.000
euros actituds com la que ens
mostra la fotografia.

Formant a les
persones
Aquest és l’objectiu dels
cursos de formació que
programa regularment la
Regidoria de Promoció
Econòmica. Així, 20
persones seguiran aquest
mes de març el curs de
monitor/a de menjador
escolar, que va esgotar les
places disponibles als pocs
dies d’obrir-se la
convocatòria.
Per tal d’atendre les
demandes de les persones
que van quedar en llista
d’espera, s’obre una nova
oferta de formació; en aquest
cas es tracta d’un curs
d’alfabetització digital que
s’iniciarà el proper mes
d’abril. Si hi esteu
interessats/des cal que
truqueu al 93 791 47 18.

A petició de l’Ajuntament s’ha
realitzat, a través del Consorci
de la TDT Maresme Sud, un
estudi per a la comprovació
de la deficiència de cobertura
del senyal de televisió al
municipi. De l’estudi es desprèn
que hi ha determinades zones
-Ginesta, plaça de l’Església i
Puigmal- que reben una
qualitat de senyal deficient.
Sant Vicenç té totes les seves
antenes en direcció a l’emissor
de Montcabrer però,  per
distància i sobretot orografia,

en molts casos aquest  centre
no és del tot adequat, doncs
dóna una cobertura insuficient
i obliga a instal·lar antenes de
gran alçada. D’altra banda, a
pocs quilòmetres i amb visió
directe de bona part de la
població, hi ha el centre
emissor de Caldes que ofereix
una cobertura àmplia i uniforme
del municipi. Així una possible
solució als punts de deficiència
de cobertura seria un canvi
d’orientació de les antenes cap
al centre emissor de Caldes.

Si la vostra antena encara no
està preparada per rebre la
TDT o si rebeu la senyal amb
deficiències, us recomanem
que sol·liciteu els serveis d’un
instal·lador registrat pe la
Generalitat de Catalunya, qui
orientarà l’antena cap al centre
emissor i col·locarà els
amplificadors, sobretot si teniu
antena col·lectiva. Si després
de la visita de l’instal·lador
seguiu sense veure la TDT, us
preguem que ens ho feu
saber, trucant al 93 791 05 11.

La gimnàstica
al diari Sport
El passat 30 de gener el diari
Sport es feia ressò de la
variada oferta d’esports a
nivell extraescolar que ofereix
l’Ajuntament de Sant Vicenç, a
través de la Regidoria
d’Esports. I de l’ampli ventall
de propostes, com el judo, el
futbol sala, el bàsquet,
l’handbol, cursets de natació i
Escola de Ball, en destacava
l’Escola de Gimnàstica Artística
pel seu historial, i també pel
nombre de practicants.
Després de més de 15 anys
d’història, actualment aquesta
activitat la practiquen un total
de 79 participants d’entre 3 i
14 anys. L’escola compta amb
una coordinadora, Irene
Garcia, i tres monitores,
Esther Padín, Alba Ruiz i
Mireia Bastús.
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NOTÍCIES
BREUS

    El Club de Petanca de
Sant Vicenç ha assolit
aquesta temporada les
millors classificacions dels
darrers anys i,  per primera
vegada en la història del
club, l’equip masculí que
disputava la lliga de 4a
Divisió ha aconseguit
proclamar-se campió.
Aquest excel·lent resultat li
permetrà jugar la propera
temporada a la lliga de 3a
Divisió que acull als 13
millors equips de Catalunya.

    El Ceip Sot del Camp
acollirà els dies 2 i 3 de
març un planetari gegant, on
tots els nens i nenes podran
estudiar l’astronomia
traslladada a l’escola.
Aquesta activitat forma part
de la programació
transversal de l’escola, que
al llarg de tot el curs 08-09
girarà a l’entorn de
l’astronomia.

    Si voleu participar als II
Jocs Florals de Sant Vicenç
disposeu fins al 3 d’abril per
a presentar els vostres
treballs a la Biblioteca
Municipal La Muntala. Les
obres, en poesia o prosa,
han de ser inèdites i escrites
en català. Hi haurà 7 grups
de classificació, distribuïts
per edats. Els participants
de 3 a 5 anys han de fer un
dibuix i, si volen, escriure
un frase. Trobareu les bases
a www.svmontalt.cat

    Quan sortiu a passejar
amb el vostre gos,
penseu a portar la bossa per
recollir els excrements.
Qualsevol bossa va bé!
Gràcies per fer de Sant
Vicenç un municipi net!.

La Festa de tots els santvicentins i santvicentines
Un any més, Sant Vicenç ha celebrat  la seva Festa Major amb
balls, concerts, gegants, escudellada,  bicis, carretons, teatre,
billar, sardanes o futbol, entre d’altres activitats. Sant Vicenç,
malgrat el fred d’aquests dies, ha viscut els actes, amb nota ben
alta, i amb molta participació. Amb aquest àlbum d’imatges, volem
retre un petit homenatge a la gent que no surt a la foto perquè
està al darrere treballant i vetllant perquè tot funcioni: la gent
d’entitats, associacions i col·lectius que durant setmanes i mesos
preparen i executen les activitats amb tota la il·lusió per als seus
veïns i veïnes. Aquesta Festa Major, n’hem tornat a tenir una gran
mostra. A totes aquestes persones, en nom de l’Ajuntament i de la
vila de Sant Vicenç de Montalt, moltes gràcies!!!




