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Xiprer de Can Jordi

Sant Jordi de cultura i tradicions
Gina Pórtera i Américo J. Carles són els autors del conte,
que l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt ha editat enguany

L’Ajuntament de Sant Vicenç
va impulsar l’any 2005, en
col·laboració amb Caixa
Laietana, una col·lecció de
contes dedicada a donar a
conèixer trets històrics i
culturals, personatges
il·lustres i paratges
emblemàtics del poble, a
través de narracions
il·lustrades. Fins ara, hi havia
en circulació cinc títols. Aviat,
ja seran sis, perquè s’està
acabant d’enllestir l’edició
d’un nou llibre: ‘’El retorn dels
bòbuls i les margaridasses’’,
escrit per l’Américo J. Carles i
il·lustrat per la Gina Pórtera.
Aquest conte podria ser una
part de la història de vida de
qualsevol dels nostres avis.
Històries de vida que, en
passar els anys, ens han
permès recuperar la
memòria de la família i del
poble a través del diàleg
entre avis i nets. I malgrat
que, en la societat actual a
voltes ens falta temps per a
conversar relaxadament, la
paraula continua esdevenint
l’estri fonamental a través del
qual ens expressem i
enraonar hauria de ser, més
que mai, l’activitat bàsica
de la vida familiar.
Espero que tingueu una
bona lectura i que gaudiu
d’allò més amb la història de
la Mar i en Teo, que és
també la vostra, la meva i la
de tots els santvicentins i
santvicentines.

Miquel Àngel Martínez i Camarasa
Alcalde de Sant Vicenç de Montalt

Els llibres i les roses tornaran
a compartir protagonisme amb
la presentació del conte, que
anualment edita l’Ajuntament, i
el lliurament dels premis dels
Jocs Florals, en la celebració de
Sant Jordi, que enguany cau  en
divendres i s’allargarà fins dissabte.
El programa d’actes  combina les
tradicionals parades de roses i
llibres amb algunes propostes
específiques, com la Festa de
les Lletres, que arriba  a la seva
2a edició.
L’Escola Municipal de Música, com
cada any, vol celebrar Sant Jordi
amb una activitat protagonitzada
pels alumnes i  professors, tot i
que en aquesta ocasió, el concert
anirà a càrrec de Quim Cornudella,
exalumne de l’escola. La cita és a
l’Auditori de l’antiga escola, dijous
dia 22, a les 7 del vespre.
I la Biblioteca Municipal La Muntala
tampoc n’ha quedat al marge i
celebrarà la Diada de Sant
Jordi,com ja és tradicional,
lliurant els premis dels IV Jocs
Florals. L’acte tindrà lloc el dia
24 al Centre Cívic, dins del marc

de la II Festa de les Lletres.
Però  enguany,  La Muntala  també
ens té  reservada una novetat, i
el  dia 23 estarà present a la plaça
del Poble durant tot el matí
amb una parada. A  més a més,
de les novetats editorials i els
materials que acostuma a tenir
en aquesta Diada, aquest any hi
haurà la nova guia feta per les
biblioteques municipals del
Maresme. Aquesta guia, editada
expressament per Sant Jordi,
enguany porta per títol
‘’Passejades pel Maresme’’.
Dins el capítol dedicat a Sant
Vicenç  hi trobem un article
sobre l’itinerari ‘’Ull de serp’’.
Des d’aquí convidem tots els
vilatans i vilatanes a passejar per
la plaça del Poble, punt neuràlgic
d’aquest Sant Jordi. Tot i que
és habitual veure parades a
d’altres indrets de la vila, l’activitat
d’aquest Sant Jordi  es concentra
al voltant de la plaça del Poble,
on s’instal·laran la majoria de
parades de roses i llibres.
 A  més, Ràdio Santvi emetrà
en directe durant tota la jornada

des de l’estand que muntaran
a la mateixa plaça.
Les escoles de la vila també se
sumaran a la festa organitzant
diferents activitats. Divendres al
matí, els escolars de Sant Vicenç
rebran la visita de l’alcalde, que els
saludarà personalment i els
repartirà el conte ‘’El retorn
dels bòbuls i les margaridasses’’.
La visita també servirà perquè els
nens i nenes puguin conèixer els
seus autors, la Gina Pórtera i
l’Américo J. Carles.
El CEIP Sot del Camp i l’IES de
Sant Vicenç prenen una especial
rellevància aquest Sant Jordi.
Així, mentre l’escola inicia la
celebració del seu 5è aniversari,
l’institut i, concretament els alumnes
de 1r d’ESO seran uns dels
protagonistes destacats de la
Festa de les Lletres. Una festa, on
hi haurà lletres de totes les mides
i formes i per a totes les edats:
poesia, teatre, cançons, contes,
relats curts... Però, si voleu conèixer
tots els ets i uts de la II Festa de les
Lletres, haureu de venir al Cívic el
proper 24 d’abril a les 6 de la tarda.
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Els bòbuls i les margaridasses porten la festa al carrer

Jordi Cornudella guanya el I Premi Internacional Palau i Fabre

i empaitant a grans i petits
al llarg de tota la rua; i un final
de festa dansaire, protagonitzat
per tots aquells i aquelles
que, de  manera improvisada,
es van anar afegint a la
gran rotllana  que ballava
al bell mig de la plaça.
Des de la balconada del Casal
de Cultura, l’alcalde, Miquel
Àngel Martínez i Camarasa,
es va ocupar de baixar el
teló de la festa, adreçant unes
paraules de reconeixement  a
la Colla de Geganters per la
tasca duta a  terme, i  convidant,
tal i com es feia 75 anys enrere,
als presents a un pica-pica.

Desprès de 75 anys d’oblit, el
passat 6 de març, els bòbuls i
les margaridasses van tornar a
trepitjar els carrers i places de
Sant Vicenç en una rua festiva,
que va anar deixant un rastre
de gresca i xerinola fins arribar
a la plaça del Poble, on va tenir
lloc el tram final d’una festa que
havia arrencat  al matí amb una
Mostra de productes tradicionals
i un taller de màscares, adreçat
als més menuts i menudes.
La Colla de Geganters de Sant
Vicenç havia treballat de valent
durant molts mesos perquè tot
sortís rodó. Prèviament, havien
indagat  en llibres i arxius  tots

els ets i els uts de la festa i
els seus personatges; organitzant
xerrades per presentar el
projecte; buscant col·laboradors
que s’hi impliquessin. I el
resultat  final ha estat una
festa que, a banda de l’èxit
organitzatiu i de participació,
ha resultat entranyable per
a tots aquells santvicentins
que hi van participar.
El gegants, disfressats amb
reproduccions dels vestits i
complements que lluïen els
protagonistes de la festa als
anys 30;  la banda de música;
dos parelles de bòbuls i
margaridasses  picant a les portes

L’escriptor Jordi Cornudella va
guanyar el passat 23 de febrer
el I Premi Internacional d’Assaig
Palau i Fabre amb l’obra ‘’Les
bones companyies’’.
El jurat va destacar ‘’la gran
intel·ligència, finesa de lector i
penetració intel·lectual d’un
assaig sobre el plaer de la
lectura que mostra com els
tractes assidus amb la poesia
envaeixen la vida dels lectors que

s’estimen els poetes i també
de com l’experiència de llegir
versos s’emparenta amb
l’experiència d’escoltar música’’.
Jordi Cornudella és escriptor i
editor. Entre la seva obra
destaquen els llibres de poemes
‘’El felí encès’’ (1995) i ‘’El
germà de Catul i més coses’’
(1997, Premi Nacional de la
Crítica). Ha publicat diversos
estudis i treballs sobre poesia

catalana (Carner, Riba, Foix,
Ferrater) i ha traduït obres
d’Epicur, Sèneca, Voltaire i
D’Annunzio, i també la poesia
d’alguns lírics grecs, llatins i
poetes contemporanis.
El premi, a més de la dotació
econòmica, comporta l’edició
del llibre per part de Galaxia
Gutemberg/Círculo de Lectores
i la seva presentació és prevista
durant el mes de setembre.

Cornudella va exercir de regidor d’Educació i Esports
del consistori santvicentí durant  la passada legislatura.

Les actes del plens municipals es poden consultar, un cop aprovades, al web municipal. Tots els plens municipals es retransmeten en directe
per l’emissora municipal Ràdio Santvi (107.4 FM)

Diari de SessionsDiari de SessionsDiari de SessionsDiari de SessionsDiari de Sessions
Acords presos pel Ple municipal, celebrat el 4 de març de 2010

   Aprovació de la nova nomemclatura d’alguns carrers del municipi (Unanimitat)
   Aprovació del Reglament de gestió, règim intern i funcionament dels horts urbans (Enretirat per a major estudi)
   Aprovació de la Taxa Reguladora de la instal·lació de cartells indicadors de llocs d’interès (Unanimitat)
   Ratificació Decret sol·licitud canvi destinació del finançament del PUOSC a la Generalitat de Catalunya (Unanimitat)
   Aprovació Expedient d’habilitació i modificació de crèdit  1/2010 (Majoria absoluta: 11 vots a favor i 2 abstencions)
   Aprovació modificació Ordenança 28, Reguladora de la Convivència Ciutadana (Unanimitat)
   Aprovació Moció de suport a la Consulta popular per la independència (Majoria simple: 3 vots a favor, 2 en contra i 8 abstencions)

Preinscripció
Dilluns, 3 de maig, comença
el període per presentar les
sol·licituds de preinscripció a
l’Escola Bressol Municipal
Els Garrofers, per al curs
2010-2011, procés que
s’allargarà fins al 14 de maig.
Les sol·licituds s’han de
presentar a l’Ajuntament.

Prohibit fer foc
Fins al 15 d’octubre, està
prohibit  fer qualsevol mena
de foc al bosc. Aquesta
prohibició inclou també els
terrenys forestals i la franja de
500 metres que els envolta.
Us recordem que les cremes
agrícoles són la segona causa
d’incendi forestal.

Clica i aprèn!
La Regidoria de Noves
Tecnologies enceta aquest mes
d’abril una nova tanda de
cursos i seminaris gratuïts, amb
l’objectiu de facilitar a tota la
ciutadania l’accés a l’ofimàtica i a
la navegació per Internet. Us hi
podeu inscriure al Centre Cívic
El Gorg (Tel.: 93 791 07 09)

Bona música
L’Església de Sant Vicenç
acollirà el proper dia 1 de maig
un recital de piano, que anirà a
càrrec del jove intèrpret  Andreu
Gallén, acompanyat per un
quintet de corda. El programa
inclou obres de Chopin, Bach,
Beethoven i Jordi Cornudella
Heras. La cita és a les 10 de la nit.
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Els actes vandàlics costen prop de 70.000 euros al consistori

Maria Mercè Marçal
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El cost és prou significatiu i
exemplifica amb claredat que
els actes de vandalisme i
d’incivisme són un problema
real i molt present però que,
fonamentalment, resulta car
per a la butxaca de tots. El
passat 2009, la factura que va
haver de pagar el consistori i,
de retruc la ciutadania, pels
danys produïts  a la via pública i
al mobiliari urbà pujava prop
de 70.000 euros.
L’Ajuntament de Sant Vicenç
vol posar fre als actes vandàlics
que estan duent a terme
algunes persones i que van
des de la destrossa del mobiliari
urbà fins les pintades i grafits.
Actualment, i segons estableix
l’Ordenança de Civisme,
aquests actes incívics estan
penalitzats amb multes que
van des  dels seixanta  fins als
tres-cents euros o amb treballs
per a la comunitat, que donen

la possibilitat de substituir la
sanció per un tipus d’activitat,
basada en una cooperació no
retribuïda en determinats
serveis d’utilitat pública amb
interès social. Un dels
objectius d’aquesta opció és
promoure la responsabilització
dels propis actes, sobretot de
les persones més joves, a
través d’accions educatives i
no solament a partir d’una
sanció de tipus econòmic.
En els darrers mesos,
l’Ajuntament ha detectat  un
augment  dels actes de
vandalisme que sovint  es duen
a terme en un entorn ‘’festiu’’.
Una de les últimes pràctiques
que s’estan cometent  és llençar
pedres contra els fanals i els
punts de llum que resulten
molt atractius per aquells
que gaudeixen destrossant
els espais comuns. Els actes
de vandalisme  inclouen  també

pintades, grafits i destrucció de
mobiliari urbà, entre d’altres
pràctiques. En aquest context,
la Brigada Municipal ha de
fer intervencions per arreglar
elements danyats  per culpa
de conductes incíviques o
vandàliques. En  el cas del
mobiliari urbà, el vandalisme
és  un dels principals motius
de reparació, per davant inclús
de les actuacions motivades
pel mal  ús de les instal·lacions.
Tot plegat, suposa un elevat
cost a les arques municipals.
En aquest sentit, el regidor
d’Obres i Serveis, Miquel Pujol,
ha declarat que ‘’cal que els
ciutadans sàpiguen el que li
costa a l’Ajuntament fer front
a aquests  actes de vandalisme’’
i anima els veïns a denunciar-
ho perquè els diners per
reparar aquestes destrosses
surten de la butxaca de tots
els contribuents.

Lliurament de distintius Zones Blaves-Verdes 2010
A partir del 15 d’abril, està previst
que l’Ajuntament posi en  marxa
la campanya de lliurament, als
veïns de Sant Vicenç que hi
tenen dret, dels distintius 2010
per  poder  aparcar gratuïtament
a les zones blaves i verdes
del municipi.
Com a novetat, enguany els
distintius estaran personalitzats
amb la matrícula del vehicle,
per tant  en el moment  de recollir-
los resultarà  imprescindible,
en tots els casos, presentar la

documentació relativa al vehicle.
Les zones d’estacionament
regulat del municipi funcionen
tot l’any. El propòsit d’aquesta
mesura és assegurar la rotació
en l’estacionament i  garantir als
veïns l’aparcament gratuït.
Aquests distintius no tenen
cap cost i es lliuren a les
dependències de la Policia
Local (Av.  Països Catalans, 1)
de dilluns adivendres de 9 a
14h i els dimecres (excepte
entre el 15 de juny i el 15 de

setembre), de 16 a 19.30h. En
el moment de recollir els
distintius caldrà aportar el DNI,
carnet de conduir, passaport
o tarja de residència i la
documentació acreditativa
que s’escaigui, segons el cas:
Impost de vehicles, IBI, etc.
Els nous distintius s’hauran de
col·locar en un lloc ben visible
de la part davantera del vehicle,
un cop retirada l’enganxina  de
l’any 2009, que a partir de l’1 de
juny no serà vàlida a cap efecte.

Al tríptic Sant Vicenç ACTIU del mes d’abril, que es
distribueix juntament amb aquest butlletí, i al web
municipal trobareu tota la informació relativa al
funcionament de les zones d’estacionament regulat.

Més facilitats
per aparcar
Des del passat 26 de març,
els veïns de Sant Vicenç que
disposin del distintiu de
Resident Autoritzat en vigor
poden aparcar, de manera
gratuïta, en el tram de zona
blava de la Riera de
Torrentbó, corresponent al
municipi d’Arenys de Mar,
gràcies a un acord de
col·laboració suscrit entre
ambdós ajuntaments.

D’aniversari al
Sot del Camp
Aquest mes d’abril, arrenquen
els actes programats per l’escola
i l’AMPA Sot del Camp amb
motiu de la celebració del
5è aniversari de la inauguració
del centre, que s’allargaran fins
al mes de juny. El tret de sortida
es donarà el dia 15 d’abril amb
una xerrada, a càrrec de Joan
Subirats, i el dia 23 és prevista la
inauguració de l’exposició
‘’Cinc anys d’història de l’escola’’.

El Servei Local d’Ocupació
ha posat en marxa un cicle
de cursos monogràfics gratuïts,
orientats a facilitar la recerca de
feina a persones en situació
d’atur, que es duen a terme els
dimecres al matí dins l’espai del
Club de Feina. Per al mes
d’abril n’hi ha previstos dos: el
dia 14, ‘’L’entrevista de selecció’’,
i el dia 28, ‘’La recerca per
Internet: webs d’interès’’.

Formació
gratuïta
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NOTÍCIES
BREUS

  La Regidoria d’Esports i
els clubs de la vila ja treballen
en el disseny de les Activitats
Esportives d’Estiu 2010.
El ventall de propostes és ben
atractiu: Estades esportives,
natació per a infants i adults,
piscina per a nadons, Campus
de ball, futbol, patinatge i bàsquet,
Colònies esportives, Ioga i
Aquagim. És previst que les
inscripcions arrenquin el proper
mes de maig. Més informació
al Pavelló Municipal Toni Sors,
de dilluns a dijous de 15 a 18h,
i els divendres de 9 a 12h.

  La Regidoria de Joventut
ofereix un nou servei
personalitzat d’Orientació
Acadèmica i Professional
dirigit als estudiants, amb
l’objectiu de donar suport en el
desenvolupament dels seus
estudis, i en la posterior
inserció laboral. Aquest mes
d’abril es duran a terme dues
sessions, la primera el dia 28,
i la segona el dia 30.
Si hi esteu interessats, cal que
feu reserva d’hora, mitjançant
un correu  electrònic a
joventut@svmontalt.cat  o
trucant al 93 791 34 79 (tardes).

  La Regidoria de Cultura, dins
la programació estable del Centre
Cívic, ha programat per aquest
mes d’abril la projecció de dues
noves pel·lícules: ‘’Obsesionada’’
per a públic adult, el dia 17
a les deu de la nit, i ‘’G-Force’’
per a públic infantil i familiar,
el dia 18 a les sis de la tarda.

  Si voleu participar
o proposar-nos l’organització
d’alguna activitat, adreçada al
jovent, ara és el moment!.
Veniu a l’Espai Jove ‘’El Cau’’ i
ajudeu-nos a fer-lo créixer, fent
tot allò que més us agradi.

Sant Vicenç DONA: un 10 a la participació!!!
El passat 7 de març, Sant Vicenç es va vestir de color lila per celebrar el Dia Internacional de la Dona
Treballadora. Les entitats de la vila es van bolcar en l’organització de la jornada lúdico-festiva i la
ciutadania va respondre a la crida feta i va participar activament en el ventall d’activitats que s’hi havien
programat. Activitats, per a totes les edats i tots els gustos, que van ser ideades, dissenyades i
realitzades per Donactiva,  les associacions de Puntaires i Montaltmiau , el CF Santvicentí i els clubs
de Bàsquet i Patinatge Artístic, el grup del Taller de Bollywood del pavelló i una representació de la
comunitat estrangera resident a la vila en col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt.

L’Ajuntament de Sant Vicenç ha
posat en marxa un Programa
d’Intervenció social i comunitària
amb infància, adolescència i
famílies, que persegueix
sensibilitzar, prevenir i detectar
les situacions de dificultat i/o risc
social que es puguin produir al
municipi i, alhora, dissenyar
polítiques transversals, definides
per objectius que integrin totes les
àrees municipals i tots els sectors
socials que treballen en pro del
desenvolupament integral

Atenció a infants, adolescents i famílies
d’aquests col·lectius.
L’actuació, impulsada per la
Regidoria de Benestar Social,
serà finançada amb 17.000
euros provinents del Fons
Estatal per a l’Ocupació i la
Sostenibilitat (FEOSL).
Aquest projecte desitja recollir
metodologies i eines de treball
que suposin un canvi en la
forma de pensar, dissenyar i
intervenir des de la institució
municipal amb els diferents
col·lectius de la població.

En aquest propòsit adquireix
una especial rellevància la
formació, necessària i
imprescindible per poder
prevenir i detectar situacions de
risc que pugui estar patint
qualsevol menor del municipi i/o
les seves famílies. Aquesta
formació està dirigida a tots els
professionals del municipi que
treballen amb infants i adolescents
–personal de Serveis Socials,
Educació, Joventut, Sanitat, Policia
Local i Mossos d’Esquadra-.




