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Benvolguts veïns i veïnes,
l’agost és, sens dubte, el mes
de la Festa Major d’Estiu a Sant
Vicenç. Durant mesos, hem
treballat per preparar un
programa d’activitats atractiu i
apropiat per a totes les edats.
Per tant, ara arriba el moment
perquè tothom gaudeixi
d’aquestes propostes que
depenen de la participació
ciutadana per tirar endavant.
Són dies per viure Sant Vicenç,
fer passejades per les nostres
places, els nostres carrers i, en
definitiva, fer poble.
És una ocasió per a celebrar-
ho tots junts, amb els nostres
veïns, amics i familiars.
Vivim temps difícils i no podem
desaprofitar cap ocasió per
dissipar els maldecaps de
l’economia diària.
Aquesta és una Festa Major
marcada per una crisi
econòmica general ben activa.
Això significa haver de treballar
amb pressupostos ajustats.
Però amb il·lusió i esforç hem
gestionat i fet l’impossible perquè
tothom participi en les múltiples
activitats que se’ns ofereixen.
Us proposo que, durant uns
dies, sigueu capaços
d’abstreure-us  totalment de la
situació personal  i que aneu,
decididament, a la recerca dins
de l’àmplia oferta  de possibilitats
per passar una bona estona.
Bona Festa Major i
molt bon estiu!

Festa Major d’Estiu 2010,
vine i capbussa-t’hi!!!

              Miquel Àngel Martínez i Camarasa
                 Alcalde de Sant Vicenç de Montalt

Sota el lema ‘’Vine i capbussa-
t’hi’’, Sant Vicenç celebrarà la
Festa Major d’Estiu entre el 13 i el
15 d’agost, coincidint amb la festivitat
de la Mare  de Déu de l’Assumpció.
El correfoc, les sardanes, els balls
populars, el bany de nit, les
havaneres a la vora del mar o el
castell de focs d’artifici són algunes
de les moltes activitats preparades
per celebrar aquesta festa grossa.
L’Ajuntament de Sant Vicenç de
Montalt, mitjançant la Regidoria de
Cultura, ha treballat per organitzar
un programa amb un ampli ventall
de propostes que volen satisfer
els gustos i els interessos de
tota la població.
Tot i que la majoria d’actes es
concentren entre el 13 i el 15
d’agost, ja des del dia 11 es podrà
gaudir de diverses propostes,
dirigides al públic familiar, com
la sessió de Contes en pijama,
el Cinema a la fresca o la
Bibliogimcana de La Muntala,
que se celebrarà el dia 12.
Al programa, no hi falten els actes
més tradicionals, com l’Ofici religiós
i l’actuació de l’Orfeó Parroquial
El Delme, el rom cremat que ens
prepararan els Amics de la Petanca
a l’estil dels vells pescadors o la
passejada de gegants, que
conviuen amb altres activitats.
Enguany, els actes centrals de la
festa arrencaran el dia 13 d’agost
a la nit, a la recentment coberta
pista annexa al pavelló, on tindrà
lloc el sopar popular i el primer ball
de Festa Major. Els tiquets del sopar
els podreu comprar, al preu de
10 euros, a l’Ajuntament els dies
2, 3 i 4 d’agost de 9 del matí a
2 del migdia.
Dissabte, dia 14, ens deixarà tres
propostes, on el foc i l’aigua prenen
tot el protagonisme. Així, l’Av. Toni
Sors, nou punt de trobada de
l’activitat cultural, festiva i lúdica

de Sant Vicenç, acollirà una festa
matinal per a tota la família, amb
escuma de colors, cançons i balls.
Ja a la nit, el foc dels Diables de
Caldes ens farà córrer pels
carrers i places del poble fins
arribar a la piscina, on sota
l’ombrel·la dels estels i mig
amagats en la foscor de la nit
podrem apaivagar les calors
del correfoc.
Diumenge, dia 15, la repicada

de campanes i la petardada ens
anunciaran l’inici d’una jornada
llarga i intensa, on  hi tindran
cabuda l’Ofici, la passejada de
gegants, les sardanes, el vermut
popular, les havaneres, la  cremada
de rom, el castell de focs i el
segon i darrer ball de Festa Major.
Un concert  de guitarra clàssica, a
càrrec de Rafael Sala, que se
celebrarà el dia 21 a l’Església,
tancarà la Festa Major d’Estiu 2010.
.
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Les activitats esportives atrauen més de 400 nens i nenes

Miquel Casals, guanyador del 3r Concurs de fotografia
‘’Vistes al mar’’, una fotografia
del passeig marítim i la platja,
de l’arenyenc Miquel Casals,
ha estat guardonada amb el
1r premi del 3r Concurs de
fotografia ‘’Un tastet de Sant
Vicenç’’. Enguany, el certamen
ha registrat prop d’un vintena de
participants, que van presentar
41 treballs. La temàtica del
concurs, un any més, ha girat al
voltant de Sant Vicenç de Montalt.
Per aquest motiu, les instantànies
presentades a concurs havien
de mostrar imatges dels seus
carrers, la seva gent, els seus
edificis, les seves festes, els seus
paisatges, etc.
Montse Vilert, amb ‘’Benestar i
calma a Sant Vicenç’’ i Mercè
Corachan, amb ‘’Alonso visita

Sant Vicenç’’, es van endur el
segon i el tercer premi
respectivament. Per la seva
banda, Carme Conde, amb
‘’Un carrer diferent’, resultà
guanyadora en l’apartat de
millor autor/a local.
El lliurament de premis va tenir
lloc el dia 17 de juliol, al Centre
Cívic. L’acte presidit per l’alcalde
de Sant Vicenç, Miquel Àngel
Martínez i Camarasa, va
comptar amb l’assistència del
regidor de Cultura, Amadeu
Clofent, i de Boi Ambrós, en
representació del jurat. Gina
Pórtera, Juli Martín Moliné i
Antoni Buch han completat un
jurat que ha volgut destacar la
gran qualitat de les obres
presentades a concurs.

A banda de les fotografies
guanyadores, el jurat també
va triar la resta d’imatges, fins
arribar a 13, que il·lustraran el
Calendari SVM 2011.
L’acte va servir per inaugurar
l’exposició ‘’Un tastet de Sant
Vicenç 2010’’ que ens mostra,
per una banda, les fotografies
presentades enguany a concurs,
i per una altra banda, un recull
de pintures a l’oli, obra de Jaume
Nogué, sorgides de les imatges
del Calendari SVM 2010. El Sr.
Nogué va rebre de mans de  les
autoritats presents en l’acte un
obsequi, com a mostra d’agraïment
per la seva col·laboració per
segon any consecutiu en la mostra.
L’exposició romandrà oberta  fins
al 15 d’agost al Centre Cívic.

El passat 28 de juny van
començar les activitats
esportives d’estiu, organitzades
per la Regidoria d’Esports, que
enguany compten amb la
participació de 404 nens i nenes.
Durant l’agost, un mes que la
majoria de famílies aprofita per
sortir de vacances, hi haurà una
aturada, i el 30 d’agost es
reprendrà de nou l’activitat fins
al 3 de setembre.
L’oferta d’enguany era àmplia i
variada: colònies esportives,
piscina per a nadons, cursets

de natació per a infants i adults,
aquagim, campus de ball, ioga
i estades esportives.
Pel que fa als participants, tot i
que la majoria de propostes
anava adreçada a infants i
adolescents, les persones
adultes també han trobat el seu
espai. Així, el passat mes de
juliol, els més matiners hauran
pogut veure com de bon matí
un grup de gent practicava
ioga a la platja.
Les activitats es porten a terme
a les instal·lacions esportives

municipals, a la platja de Sant
Vicenç i al Club Nàutic El Balís, i
també s’ha fet una sortida de cap
de setmana a Tossa de Mar, on
es van dur a terme un seguit
d’activitats dirigides, com busseig,
volei-platja o futbol-platja.
Destacar així mateix, l’èxit
assolit pels diversos campus
que, un any més, han tornat a
organitzar els clubs de la vila.
Així, els amants del patinatge, del
bàsquet i del futbol han aprofitat
les vacances escolars per
continuar practicant el seu esport.

Diari de SessionsDiari de SessionsDiari de SessionsDiari de SessionsDiari de Sessions
Acords presos pel Ple municipal, celebrat l’1 de juliol de 2010

   Modificació de la Plantilla de Personal: amortització plaça tècnic/a d’educació infantil i creació plaça dinamitzador/a juvenil (S’aprova per unanimitat)
   Creació d’una Agrupació de Secretaries de Jutjat de Pau entre els ajuntament de Sant Vicenç i Caldes ( S’aprova per unanimitat, condicionada a

què la seu radiqui a Sant Vicenç)
   Conveni amb el Departament d’Educació de la Generalitat per a la creació d’una Escola Municipal de Música (S’aprova per unanimitat)

A proposta del Sr. Alcalde, s’introdueixen amb caràcter d’urgència els següents punts:
   Moció presentada per CiU, PSC, ERC, AxSV, ANEM i la regidora no adscrita, Fina Navarro, contra la sentència del Tribunal Constitucional en relació a l’Estatut

de Catalunya (S’aprova per unanimitat el contingut de la Moció)
   Modificació de les Festes Locals per a l’any 2011(S’aprova per unanimitat)

A proposta del PSC, ERC, ANEM i la regidora no adscrita, Fina Navarro, s’introdueixen amb caràcter d’urgència els següents punts:
   Sol·licitud d’un informe de viabilitat econòmica de la concessió de la parcel·la de Can Boada a Sorli Discau (S’aprova per majoria absoluta: 7 vots a

favor i 5 en contra)
   Resolució del dret de superfície del geriàtric i extinció dels contractes (S’aprova per majoria absoluta: 7 vots a favor i 5 abstencions, resoldre tots els

contractes amb Bernat d’Alayó, SL, relacionats amb el dret de superfície)
   Reducció de les percepcions salarials dels càrrec electes amb dedicació exclusiva (S’aprova per unanimitat)

Les actes del plens municipals es poden consultar, un cop aprovades, a la web municipal. Tots els plens municipal es retransmeten en directe
per l’emissora municipal Ràdio Santvi (107.4 FM)
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’’Del mar al Montalt’’, un combinat turístic perfecte

.

Actuacions per minimitzar l’impacte visual dels contenidors

Com sabreu, des de
l’Ajuntament us oferim un
servei gratuït de recollida
d’aquells mobles i trastos
vells que tingueu a casa i
que vulgueu llençar. Només
cal que truqueu al telèfon
93 790 55 60 i us diran quin
dia i a quina hora podeu
baixar aquests residus al
carrer i quan us els podrem
passar a recollir.
Pel bon funcionament del
servei, i per evitar que
apareguin mobles o trastos
vells als carrers fora dels
dies de recollida, us
voldríem recordar, sobretot,

’’El Cau’’ obre
també als matins

Albert Mayol

‘’Del mar al Montalt’’, és l’eslògan triat per la Regidoria de Turisme per a
liderar la campanya de promoció turística del municipi, que busca donar a
conèixer el poble entre els visitants que hi arriben, sobretot durant l’època
estival, atrets per la seva privilegiada situació geogràfica, a tocar de l’àrea
metropolitana de Barcelona, per la seva espaiosa platja, de 1.237 metres
de sorra fina, i el seu passeig marítim, on s’aixequen majestuosos un seguit
de xalets construïts entre 1914 i 1918, que conformen el conjunt arquitectònic
edificat en aquella època a ran de mar, més ben conservat del Maresme.
La campanya, subvencionada per la Diputació de Barcelona, es basa en
la col·locació d’una cinquantena de banderoles en els fanals del passeig de
Marquès de Casa Riera, en les quals s’hi aprecien imatges de Sant Vicenç,
des del mar i des de la part més alta del poble, l’eslògan ‘’Del mar al Montalt’’,
la frase ‘’Benvinguts a Sant Vicenç’’ i els logos de l’Ajuntament i de la
Diputació de Barcelona.
Els elements promocionals juguen amb els colors blau i verd, en clara
al·lusió al perfecte combinat de paisatges de mar i de muntanya que ofereix
el municipi, i amb les formes sinuoses que dibuixen les ones i els turons.
Amb aquesta actuació, la Regidoria de Turisme pretén, d’una banda, obrir
el poble al mar, tot acostant els santvicentins i santvicentines a la zona
marítima, i d’una altra banda, situar adequadament els visitants que arriben
a la nostra platja, que molt sovint desconeixen que es troben al passeig
Marquès de Casa Riera, de Sant Vicenç, i acostumen a fer referència de la
seva estada al passeig del Anglesos, de Caldes, a causa de la proximitat de
la platja santvicentina a l’estació del municipi veí.

El consistori santvicentí
ha condicionant amb uns
tancaments de fusta dues
àrees d’aportació de residus
per tal de minimitzar l’impacte
visual que els contenidors
provoquen en determinades
zones del municipi.
Concretament estan situades
al carrer Mediterrani -a tocar
de la zona esportiva- i a la
carretera de Cornellà a

Fogars de Tordera. Els nous
tancaments estan construïts
amb pals de fusta tractada i un
paviment de formigó.
Aquesta actuació s’ha finançat
amb una subvenció del Fons
Estatal per l´Ocupació i la
Sostenibilitat Local.
Actualment, Sant Vicenç ja
disposa de 5 punts de recollida
selectiva, amb contenidors
per a les 5 fraccions de brossa

-rebuig, paper i cartró, envasos,
vidre i  matèria orgànica-, situats
dins tancaments de fusta
acordes amb l’entorn natural
dins el qual es troben. Així, a
banda dels nous punts de
Montaltpark i de la carretera de
Cornellà, amb anterioritat ja
s’havien realitzat 3 actuacions,
en aquest cas finançades per
l’Ajuntament, als carrers Can Valls
i Josep Brunet i al passeig marítim.

.

que no podem deixar aquests
residus al carrer sense una
trucada prèvia i sense
acordar amb l’empresa el dia
i hora de recollida. En cas
contrari, estaríem fent un
abocament incontrolat de
deixalles al carrer, que pot
ser motiu de sanció.
Aprofitem per a recordar-vos
també que teniu l’opció de
portar aquest tipus de residus
a la deixalleria municipal,
situada al polígon industrial
de Llavaneres. És un servei
gratuït, i està oberta de dimarts
a dissabte (matí i tarda) i
diumenges al matí.

Per un Sant Vicenç + NET

Aquest estiu, l’Ajuntament de Sant
Vicenç fa una nova aposta en les
polítiques de joventut i fins al
proper mes de setembre, l’Espai
Jove ‘’El Cau’’, punt de trobada i
referència per tots els joves del
municipi, ofereix un horari més
ampli doncs s’obre matí i tarda i
també els dissabtes.
Així la dinamitzadora juvenil
vetllarà pel bon desenvolupament
de la instal·lació i facilitarà
informació, atenció i suport als
usuaris/es de dilluns a dissabte,
de 5 de la tarda a 9 del vespre, i
de dimarts a divendres, de 10 del
matí a 1 del migdia.

Els usuaris aproven amb
molt bona nota el servei
de bus urbà que ofereix
l’Ajuntament de Sant Vicenç
de Montalt.
L’Empresa Casas ha realitzat
una enquesta de satisfacció
(gener-juny 2010) entre els
usuaris del transport públic
urbà del Maresme, i la Línia
C-21, que uneix Sant Vicenç
i Caldes, ha obtingut una
puntuació mitjana de 7,2.
Destacar que un 76,3 %
dels enquestats han valorat
la qualitat del servei, com
notable o excel·lent.
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Gent gran:
gent activa
El passat 11 de juliol,
l’Associació de Gent Gran
Els Xurravins va baixar el teló
dels actes programats amb
motiu de la Setmana de la
Gent Gran 2010 amb un acte,
celebrat al Centre Cívic, que
va servir per retre homenatge
als dos socis de l’entitat  de
més edat. Així, la senyora Trini
Ferrer Casals i el senyor
Antonio González Serrano,
ambdós nonagenaris, van rebre
el reconeixement per part de la
Junta Directiva i dels seus
companys i amics, que van
omplir de gom a gom el teatre, i
per part de l’Ajuntament,
representat per l’alcalde, Miquel
Àngel Martínez i Camarasa, i
diversos regidors i regidores
del consistori santvicentí.
La vesprada festiva, a banda
de l’acte d’homenatge, va
comptar amb les intervencions
del president dels Xurravins,
Evarist March, i de Raimon
Cornudella, expresident i
membre de l’actual Junta
Directiva. La part artística i
d’entreteniment va anar a
càrrec de Pep Plaza i els seu
espectacle ‘’Clònica d’humor’’. 
L’acte del dia 11 va cloure tota
una setmana d’activitats
destinades a la gent gran del
municipi, que han estat
organitzades per l’Associació
de Gent Gran Els Xurravins
amb el suport i la col·laboració
de l’Ajuntament de Sant Vicenç.
Activitats que han servit
d’aparador per mostrar l’ampli
ventall de propostes que l’entitat
ofereix de manera regular a les
persones grans: xerrades,
col·loquis, tallers, cursos,
exposicions, excursions, etc.
Enguany, també s’han celebrat
el tradicional Ofici religiós i el
dinar de germanor que aplegà
més de 270 persones
al restaurant Turó del Sol.

Setmana de la Gent Gran 2010,
èxit d’organització i participació


