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A Sant Vicenç, l’esport es viu
amb intensitat de tal manera
que constitueix un dels màxims
referents de l’activitat ciutadana i
aglutina centenars d’usuaris
a  les diverses instal·lacions
esportives municipals.
És en aquest sentit que, una vila
com Sant Vicenç ha de disposar
d’una nombrosa oferta de
serveis de tots tipus per a les
persones. Naturalment aquests
serveis van lligats a uns espais
on poder desenvolupar-los,
però, de vegades, no sempre
aquestes instal·lacions són
suficients o bé, com en el cas
de la zona esportiva, el seu
entorn té la qualitat òptima.
Fa escassos dies, coincidint amb
la celebració  de la III Mostra
d’Entitats, us hem presentat una
avinguda Toni Sors totalment
renovada. L’execució
d’aquestes obres, llargament
demandades per centenars de
santvicentins i santvicentines que
sovintegen aquest espai quan
fan ús dels diferents equipaments
esportius municipals, ha permès
dignificar-ne l’entorn, dignificació
que ha portat aparellats
destacats guanys pel que fa a
la mobilitat, amb més i millors
accessos, més aparcaments i
noves àrees peatonals,
d’esbarjo i oci.
Tot plegat, una invitació perquè
la ciutadania pugui practicar
l’esport en les millors condicions.
Enhorabona a tots!

L’esport mou Sant Vicenç

Miquel Àngel Martínez i Camarasa
Alcalde de Sant Vicenç

Sant Vicenç és una vila que viu
l’esport. Així ho indiquen les dades
sobre utilització de les instal·lacions
esportives municipals, unes
instal·lacions que donen servei
anualment a centenars d’usuaris.
Amb l’objectiu que cada cop siguin
més els ciutadans i ciutadanes que
puguin gaudir d’unes instal·lacions
esportives i serveis de qualitat,
durant el període 2007-2010,
el consistori ha fet un gran esforç
per dotar la vila de noves
instal·lacions i millorar-ne les
existents i el seu entorn.
En passades legislatures ja es
van abordar equipaments que,
amb el temps, s’han evidenciat
del tot necessaris per a la vila.
Actuacions que han estat tan
valorades per la ciutadania, com
la implantació de la gespa artificial
al camp de futbol, la renovació
de les piscines o la construcció del
pavelló. Aquest últim va suposar
començar el desenvolupament
d’una zona que ha esdevingut
l’espai esportiu per excel·lència i
el punt de trobada lúdic, esportiu,

cultural i festiu de Sant Vicenç.
Entre les actuacions realitzades
durant aquesta legislatura,
destaca la construcció de la Seu
d’Entitats Esportives i de la pista
annexa al pavelló, on en breu
s’iniciaran les obres de cobriment;
la renovació de les pistes de
petanca; l’adequació del parc
esportiu de la Riera del Gorg i de
la pista annexa al centre cívic; la
construcció del pàrquing del
c/ Ginesta i la urbanització de
l’Av. Toni Sors i de la zona
esportiva. A banda, cal tenir en
compte que aquestes inversions,
se sumen a les actuacions que
de forma ordinària ja realitza la
Regidoria d’Esports per tal de
mantenir la xarxa d’instal·lacions
esportives en les millors condicions.
D’altra banda, paga la pena
destacar que segons una
enquesta de pràctica esportiva de
la Generalitat de Catalunya, el
82% de les persones practiquen
un model d’esport recreatiu. En
poques paraules: és l’esport que
es practica al mateix medi urbà o

quan s’assisteix a una instal·lació
esportiva amb piscina coberta,
gimnasos i serveis complementaris.
Així, l’esport no organitzat pren els
carrers i el rodal com a escenari
habitual, alhora que demanda
nous equipaments específics. Es
fa necessari, per tant, la creació  de
circuits o d’elements (cistelles,
porteries...) a l’aire lliure i
permanents a la vila, i de noves
instal·lacions que garanteixin a la
ciutadania la possibilitat de practicar
esport desenvolupant les seves
pròpies capacitats i aptituds, és
a  dir que hom pugui realitzar l’esport
que més li plagui i li convingui
en un marc segur i saludable.
En aquest sentit, el govern municipal
vol evidenciar que continuarà en
la línia de fomentar l’esport, de fer-
ho amb polítiques que incideixin en
el ciutadà, amb les infraestructures
que facin possible que tothom hi
tingui accés. L’aposta per la
pràctica de l’esport per tothom és
clara i ferma i els santvicentins i
santvicentines amb el seguit  d’obres
projectades en sortiran beneficiats.
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La nova deixalleria de Les 3 Viles obre portes

L’Ajuntament, una aula més de formació per als més menuts

Vols estudiar
música?

Els alumnes de 3r de primària de les escoles Sant
Jordi i Sot del Camp van fer el passat 7 de maig
una visita a les dependències de l’Ajuntament de
Sant Vicenç.  A més de veure com s’hi treballa, els
escolars van poder parlar amb l’alcalde, Miquel
Àngel Martínez i Camarasa, i fer-li un munt de
preguntes. Aquesta visita s’emmarca en la
programació que les escoles del poble porten a
terme perquè els alumnes coneguin el municipi i
l’Ajuntament. En el recorregut per l’edifici consistorial,
treballadors i regidors els van explicar la feina dels
diferents departaments. Al final de tot, foto de família.

El passat 15 de maig va entrar en
funcionament la nova deixalleria
mancomunada de Les 3 Viles,
ubicada al carrer Indústria,
concretament al polígon industrial
de Sant Andreu de Llavaneres.
La instal·lació va ser inaugurada
pels alcaldes dels tres municipis
que la utilitzaran, Miquel Àngel
Martínez i Camarasa, de Sant
Vicenç, Joaquim Arnó, de Caldes,
i Bernat Graupera, de Llavaneres.
La nova deixalleria està millor
comunicada, és més gran i més
còmoda, ja que disposa d’uns
molls de càrrega que facilitaran
l’abocament dels residus als
diferents contenidors, i permetrà
millorar la recollida selectiva
d’aquelles tipologies de residus
municipals per als quals no hi ha

 un sistema de recollida domiciliària
específica. D’aquesta manera, els
veïns i veïnes dels tres municipis
podran portar-hi directament des
de residus especials (tòxics o
perillosos)  fins a electrodomèstics,
ferralla o fustes, entre d’altres.
La deixalleria és una instal·lació
tancada i vigilada, de manera
que no s’hi poden fer abocaments
incontrolats. A dins, hi trobareu
una oficina de control que
s’encarregarà de registrar els
residus que hi porteu i també
us informarà del lloc on els heu
de dipositar.
La Regidoria de Medi Ambient
confia que, amb l’estrena del nou
equipament, s’acabi d’impulsar
l’ús del servei. Aquesta actuació,
finançada amb una subvenció de

l’Agència Catalana de Residus,
que ha cobert el 50% del cost del
projecte, s’afegeix a les accions
que en l’àmbit de la gestió de
residus està portant a terme el
govern municipal des de l’inici de
la present legislatura.
Així, l’any 2007 es va començar
mancomunant amb Caldes i
Llavaneres l’antiga deixalleria,  que
progressivament  va anar ampliant
horaris, amb l’obertura de dissabte
a la tarda i diumenge al matí.
L’any 2008, Les 3 Viles van
posar en marxa una deixalleria
mòbil per a facilitar l’accés als veïns
amb mobilitat reduïda. També
cal destacar els descomptes en la
taxa municipal d’escombraries
que obtindran els usuaris més
fidels del nou equipament.

L’horari de la nova
deixalleria  és de
dimarts a dissabte de
9 a 13  i de 17 a 20
hores, i diumenges de
9 a 14 hores. El dilluns
roman tancada.

Premi per al
Sot del Camp

Si ets jove,
participa!

No llencis...
Intercanvia!
Segur que a casa tens alguns
productes o aparells que estan
en bon estat i no fas servir.
No els llencis! Intercanvia’ls!.
Poden tenir utilitat per algú altre.
Aquesta és la proposta de la
Plataforma Pro Esplai:  dissabte
5 de juny porta al Parc dels
Germans Gabrielistes els objectes
que ja no et són necessaris i
intercanvia’ls. Des de les 11 del
matí i fins les 7 de la tarda podràs
trobar parades distribuïdes al llarg
i ample de la placeta del parc,
amb diversitat d’objectes i
propostes. També hi haurà tallers
per als més menuts, servei de bar
i barbacoa de botifarres.

Volem compartir amb vosaltres
una bona notícia: els alumnes de
6è del CEIP Sot del Camp van
recollir el passat 30 de maig un
dels Premis Baldiri Reixac, pel
treball basat en la representació
teatral, que van realitzar al centre
cívic el 25 d’abril de 2009, del
conte La cloïssa Lluïsa, escrit per
la Glòria Marín i editat per
l’Ajuntament en col·laboració amb
Caixa Laietana.  Aquests premis,
instituïts per la Fundació Lluís
Carulla, són un referent en el món
cultural de casa nostra. Així és que
ens omple de satisfacció que
alumnes santvicentins hagin estat
guardonats. Enhorabona!

Diuen que la millor manera
perquè no se’ns rovelli el cervell
i el cos és fer-lo servir al màxim!.
Si sou joves i dinàmics ja
compliu els dos únics requisits
per apuntar-vos a les propostes
que l’Espai Jove ‘’El Cau’’ ha
programat per aquest mes de
juny. Podeu triar entre un taller
d’Swarovski, una exhibició
d’Skate, una sortida a Water
World Lloret o un curs de
premonitors de lleure.
Per participar en aquestes
activitats cal inscripció prèvia.
Informeu-vos trucant al telèfon
93 791 34 79,  de dilluns a
dissabte, de 17 a 20.30h.

CEIP Sant JordiCEIP Sot del Camp

L’Escola Municipal de Música
L’Oriola de Sant Vicenç obre
les matriculacions per al
proper curs 2010-2011.
Els alumnes del centre que
vulguin continuar durant el
curs vinent s’han de
matricular entre el 28 de juny i
el 7 de juliol; i del 8 al 14
de juliol s’inscriurà als
alumnes nous.
Per tal de formalitzar la
matrícula, cal concertar dia i
hora a la secretaria de
l’escola, mitjançant
una trucada al telèfon
93 791 34 72, en horari
de 18.00 a 20.00h.
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Tot a punt per a l’inici de la temporada de platges

Els IV Jocs Florals ja tenen guanyadors

Diari de Sessions
Acords presos pel Ple municipal, celebrat el 29 d’abril de 2010
  Aprovació de la modificació de l’Ordenança reguladora del preu públic per la prestació del servei d’escola bressol (8 vots a favor i 3 abstencions)
  Aprovació de la modificació de l’Ordenança reguladora de la taxa per la prestació d’activitats esportives (Unanimitat)
  Aprovació del Conveni de separació de l’Ajuntament de Sant Vicenç del Consorci Digital Mataró-Maresme (7 vots a favor i 6 en contra)
  Aprovació del Reglament de gestió, règim intern i funcionament dels horts urbans (7 vots a favor i 6 abstencions)
  Aprovació del nomenament del Jutge de Pau titular (7 vots a favor i 6 abstencions)
  Aprovació de l’expedient d’agrupació de les finques de propietat municipal ‘’Claspunt’’ i ‘’Antic Sindicat’’ (Unanimitat)
  Aprovació de la proposta d’agrupació i parcel·lació urbanístiques de les parcel·les 4,5 i 6 del Polígon III del PPO 6 ‘’Riera del Gorg’’ (Unanimitat)
  Donar compte del decret que aprova la liquidació del Pressupost 2009
  Aprovació del Compte General de 2008 (7 vots a favor i 6 abstencions)

El Centre Cívic El Gorg va acollir
el passat 24 d’abril el lliurament
de premis dels IV Jocs Florals de
Sant Vicenç. Victòria Serra i
Xavier Ramos van guanyar ex
aequo el primer premi en prosa
del grup de més de 26 any, amb
les obres Dins d’una àmfora  i  La
Llegenda de l’espasa trencada.
Com en anteriors edicions, la
majoria de participants han
estat alumnes de les escoles
Sant Jordi i Sot del Camp. El
jurat el van formar Jordi Brunet,
Pius Morera, Anna Cornudella,
Mayte Rius i Jaume Arcos.

   

A banda de Victòria Serra i
Xavier Ramos, aquests són tots
els guanyadors dels IV Jocs
Florals: en el grup de 12 a 14
anys es va lliurar el primer premi
de poesia a Andrea Saladich
per La nit i el dia, mentre que
en prosa el primer premi va anar
a mans d’Irene Colomé per El
fruit de la discòrdia.  En aquest
apartat, el segon premi es va
donar a Sarah Güell per La
raça Semi.
En el grup de 9 a 11 anys
va resultar guanyador del
primer premi en prosa Guillem

Santamaria per El talp violinista,
mentre que  el segon premi va
ser per Àngel Bru amb La família
Drac. En poesia, Marcel Berger
va  guanyar el primer premi amb
Menorca,  mentre que el segon
premi va ser per Joel Lluch i el
seu poema Història del 8.
En el grup de 6 a 8 anys, Marta
Sáez amb La Marta i el còmic
guanyà el primer premi en prosa,
i Anna Carreras el segon amb
La gata Lisi. En poesia, Lia
Viniegra aconseguí el primer
premi amb La flor, i Ferran Roldós
el segon premi, amb La neu.

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)

El proper 14 de juny arrencarà
la temporada de platges 2010
a Sant Vicenç. Fins al 12 de
setembre, tothom que vulgui
fer ús dels 1.230 m de platja
disposarà de la més àmplia
gamma de serveis des de la
vigilància de platges (de 10 del
matí a 7 de la tarda), fins a
25 punts de recollida selectiva
de brossa, integrats per 3 cubells
de recollida segregada de vidre,
envasos i rebuig,  5 guinguetes,
dutxes, 5 cabines de WC
(1 adaptada per a minusvàlids),
servei de neteja, control de la
qualitat de l’aigua i de la sorra,
pistes de volei-platja i porteries
de futbol, hamaques i ombrel·les,
àrea lúdico-esportiva, zona de
jocs infantils, etc. Pel que fa als
accessos adaptats fins a les zones

de bany, hi trobareu passeres
de fusta tractada d’1,2 m per a
facilitar l’entrada i sortida dels
banyistes a la platja, i una
passera d’1,5 m a l’alçada del
mòdul de socors, perquè les
persones amb mobilitat reduïda
puguin accedir fàcilment a l’aigua.
A la platja de Sant Vicenç també
hi ha instal·lats plafons que
serveixen per informar els
usuaris de diferents aspectes:
plànol, equipaments i serveis,
qualitat de l’aigua i de la sorra,
telèfons d’interès, normes d’ús,
etc. A  banda del mòdul de socors,
la platja compta amb una torre
d’intervenció, una cadira de
vigilància mòbil, dos pals de
bandera per informar de l’estat
de la mar, i un canal d’entrada i
sortida d’embarcacions.

El passat mes de maig, la Brigada Municipal de Serveis va posar en marxa el dispositiu
que permetrà als banyistes trobar la platja de Sant Vicenç més neta i més ben

equipada. Es tracta d’una tasca intensiva, amb màquines i el suport de l’acció manual
dels peons, que s’inicia abans de començar la temporada de platges per eliminar la gran

quantitat de bacteris que hi ha a la sorra compactada durant l’hivern.

Ara, els guanyadors dels
Jocs Florals passaran a
la fase final de la Mostra
Literària Comarcal.
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NOTÍCIES
BREUS

   El Ple de l’Ajuntament
ha acordat proposar al
Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya el
nomenament del Sr. Pere
Mans Mora com a nou
Jutge de Pau titular de
Sant Vicenç.

   Com a mesura de
prevenció contra el
mosquit tigre, la Regidoria
de Medi Ambient ha
instal·lat al Cementiri
Municipal bidons amb
aigua tractada (no potable)
per tal que les persones
que acostumen a deixar
flors naturals al recinte la
puguin fer servir per
omplir els gerros.

   Fins al 30 de juny
podeu presentar a
l’Ajuntament les vostres
fotografies sobre Sant
Vicenç per a participar en
el III Concurs de
Fotografia Montalt 2010.
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 15 de juny, també
els dimecres de 16 a
19.30h.

   Us recordem que a
partir de l’1 de juny, les
enganxines de Resident
Autoritzat de l’any 2009 no
seran vàlides a cap efecte.

El bus urbà guanya noves parades i millora el servei
Amb l’objectiu de millorar el servei de bus urbà a Sant Vicenç, a partir del proper 14 de juny s’aplicaran
alguns canvis en el recorregut, que aniran acompanyats d’una millora significativa pel que fa a
l’accessibilitat ja que, de manera progressiva, també s’instal·laran 4 noves marquesines, senzilles i
funcionals, on hi haurà informació dels horaris i recorreguts del bus urbà. Aquestes actuacions de
millora es faran gràcies a la subvenció de 24.000 euros atorgada per l’AMTU i a la signatura d’un
conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Sant Vicenç i Caldes d’Estac, mitjançant el qual el
consistori caldenc es fa càrrec d’una part de la despesa del servei de bus urbà.
6 noves parades: 4 a Sant Vicenç i 2 a Caldes
La creació de noves parades respon a la necessitat de donar servei a zones del municipi on s’hi troben
ubicats equipaments i/o serveis bàsics, com els centres educatius, la Policia Local o la zona comercial. Les 6
noves parades s’ubicaran a: Torrent del Gorg amb Av. Països Catalans (donarà servei a l’escola Sant
Jordi); Av. Sot del Camp (cobrirà l’escola Sot del Camp i l’IES de Sant Vicenç); C/ Maregassa amb Pg.
Marquès de Casa Riera (Utilitzant el pas subterrani, els veïns de Montalpark es beneficiaran de
l’increment del servei); Av. Montaltnou / Coma de Bó; C/ Lluís Companys (Caldes) i Cementiri de Caldes
(C/ Ginesta amb C/ Lluís Companys). En total el bus urbà tindrà 23 parades, 18 a Sant Vicenç i 5 a Caldes.
3 parades traslladades
La parada del Parc dels Germans Gabrielistes es trasllada al Camí del Pedró amb C/ Montnegre (s’ acosta
el servei a la zona de Can Boada); la parada del centre del PS. Marquès de Casa Riera es trasllada al Pas
de la Xata amb Pg. Marquès de Casa Riera; la parada del Camí del Pedró es trasllada a l’Av. Sot del Camp.
1 parada anul·lada
Per tal de garantir la seguretat, desapareix la parada de la Ctra. de Sant Vicenç, situada a l’alçada
de la rotonda del Turó del Sol.

Nou
recorregut
Línia C-21

Sant Vicenç
Caldes




