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L’Àrea de Comunicació de
l’Ajuntament es va marcar com
a objectiu del període 2007-2011
que els santvicetins estiguéssiu
informats de tot allò que pot
afectar la vostra vida quotidiana
en l’àmbit municipal. Per assolir-
ho s’han utilitzat diversos mitjans.
La pàgina web ha estat
l’instrument àgil i immediat de
comunicació institucional.
La segona eina ha estat
El 9 Montalt, un butlletí rigorós,
periòdic i objectiu d’informació
municipal i ciutadana. N’hem
publicat 38 números, comptant
el que teniu a les mans i els 3
monogràfics dedicats als
pressupostos municipals.
Hi ha hagut, doncs, una línia
clara, sistemàtica i professional
d’informació.
I no ens oblidem de la creació
durant aquest mandat del
tríptic Sant Vicenç  Actiu,
l’agenda mensual amb el recull
de les activitats que es fan a
Sant Vicenç.
També, en el marc de l’Àrea de
Comunicació hi ha Ràdio Santvi,
una ràdio oberta, participativa,
sense tuteles ni interferències.
En resum, crec que s’ha fet una
molt bona feina malgrat la
migradesa de mitjans i que
s’han bastit unes bases sòlides
per poder avançar i consolidar
una línia comunicativa externa
moderna que aprofitarà les
oportunitats de les tecnologies
telemàtiques de la informació i la
comunicació en serveis que
avui encara fem presencialment.

Vine a conèixer les entitats
de Sant Vicenç

              Miquel Àngel Martínez i Camarasa
                 Alcalde de Sant Vicenç de Montalt

Sant Vicenç disposa d’un nombre
extens i divers d’entitats: des
d’associacions que tot just inicien
la seva activitat fins a entitats que
ja fa molts anys que funcionen i
estan del tot consolidades, amb
un calendari d’activitats i unes
pautes molt definides d’actuació.
La Mostra d’Entitats,  que  enguany
arriba a la seva 3a edició, és
l’esdeveniment en el qual gairebé
totes les entitats del municipi hi
participen; dissabte, 29 de maig,
de 5 de la tarda a 9 del vespre, les
entitats, agrupades en estands
per àmbits d’intervenció a la
renovada avinguda Toni sors,
podran explicar a la ciutadania
qui són, què fan i com s’organitzen.
L’objectiu no és altre que puguin
difondre els seus objectius i
activitats, promoure la participació
de la gent en les entitats de Sant
Vicenç, incrementar el coneixement
mutu de les entitats, divertir-se,
passar-ho bé i aprendre plegats.
Fer possible una festa com aquesta

és fruit del treball d’un bon grapat
de persones. Algunes exercint la
seva funció de treballadors
municipals, com els tècnics de les
diferents àrees municipals, el
personal de la Brigada de
Serveis Municipals i la Policia
Local. D’altres, d’una forma
totalment voluntària i sovint
anònima, com són totes les
persones que pertanyen a
alguna de les més de 20
associacions participants. I els
tercers implicats, els responsables
polítics, donant llum verd a la
iniciativa veïnal i posant al servei
de l’esdeveniment, els recursos
humans, econòmics i logístics.
I tot perquè en gaudeixi Sant
Vicenç i tots aquells visitants
que ens volen acompanyar en
la festa de la participació,
la Festa de les Entitats.
El grup de treball de la Mostra,
format per representants de
les associacions i encapçalat
per la Regidoria de Participació

Ciutadana, ha vingut  portant a
terme trobades periòdiques amb
l’objectiu de lligar programació,
distribució d’estands i novetats
de l’esdeveniment. Novetats
destacades com el canvi d’horari,
de  17 a 21h , o   el  fet de clausurar
la Mostra amb un sopar de
germanor i fi de festa, que la
Regidoria de Participació Ciutadana
aprofitarà per retre reconeixement
públic a tres entitats de la vila, que
en aquests darrers anys s’han
distingit pel seu treball i compromís.
Enguany hi ha confirmada
l’assistència de més d’una vintena
d’entitats que portaran al seu
estand una petita mostra de
l’activitat que desenvolupen. A
més, l’Ajuntament també instal·larà
una quinzena d’estands que
acolliran informació i activitats de les
diferents àrees i serveis municipals.
D’activitats no en faltaran, hi haurà
per a tot tipus de públic, des del més
petits fins als més grans. Així doncs,
el dia 29, us esperem a la Mostra!!!.
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Tria i remena dins les Activitas Esportives d’Estiu

Al mes de maig comencen les preinscripcions a ’’Els Garrofers’’

Els distintius, personalitzats amb la matrícula del vehicle, es lliuren a les
dependències de la Policia Local (Av. Països Catalans, 1) de dilluns a divendres de 9 a
14h i els dimecres (excepte entre el 15 de juny i el 15 de setembre), de 16 a 19.30h.

L’adopció de gossos i gats,
un gest cívic i solidari

Recorda’t
de la bossa
Al carrer, a la plaça, a les
zones verdes… Quan surtis
a passejar amb el teu gos,
pensa a portar la bossa per
recollir els excrements.
Qualsevol bossa va bé!
Pots fer ús de les papereres
especials o dels contenidors
de deixalles habituals.
Gràcies per fer de Sant
Vicenç una vila més neta.

L’Ajuntament de Sant Vicenç té la obligació per Llei de recollir els
gats i gossos que es troben abandonats als municipi.
Aquesta acció suposa que aquests animals restin en un centre que
                               faci funcions d’acollida. No obstant, el millor per ells

       és trobar persones que els vulguin adoptar.
           Si hi teniu interès, adreceu-vos a l’Àrea de

        Sanitat i Salut Pública  de l’Ajuntament
(Tel. 93 791 05 11). També podeu
aprofitar la celebració de la
Mostra d’Entitats, el dia 29 de maig,
   per visitar l’estand de l’SPAM.

La Regidoria d’Esports, el C.F.
Santvicentí i els clubs de
Bàsquet i de Patinatge Artístic
de Sant Vicenç han dissenyat
per aquest estiu un programa
d’activitats esportives, que
contempla una àmplia i variada
oferta: colònies esportives,
piscina per a nadons, cursets
de natació per a infants i adults,
aquagim, estades esportives,
ioga  i campus de ball, bàsquet,
futbol i patinatge.

Les inscripcions de les
activitats organitzades per
l´Ajuntament es faran al
Pavelló Municipal Toni Sors
de dilluns a dijous, de 3 a 6
de la tarda, i els divendres,
de 9 del matí a 12 del migdia.
Tanmateix, s’han establert
dos torns per donar prioritat
als empadronats a Sant Vicenç.
Així doncs, el torn A, reservat
a persones empadronades al
municipi, s’allargarà fins a l’1

de juny. Del 2 al 20 de juny,
s’obrirà el torn B per a la resta
d’inscripcions.
Us recordem que el pagament
es pot fer a través d´internet,
mitjançant transferència, o bé
amb tarja de crèdit o de dèbit
en el moment de fer la inscripció
al pavelló.
Trobareu els fulls d’inscripció i
el fulletó amb totes les activitats
ofertades al web municipal i
també al pavelló.

Les famílies nombroses gaudiran
d’una bonificació del 15%

Data: del 29 de juny al 9 de juliol
Horari: de 9 a 13h i de 15 a 17h
Lloc: Pavelló Municipal Toni Sors
Organitza: Club de Bàsquet
Informació: 605 96 28 89 / 666 41 01 18

Data: del 29 de juny al 9 de juliol
Horari: de 8.30 a 18.00h
Lloc: Camp Municipal de Futbol
Organitza: Club de Futbol Santvicentí
Informació: 637 37 34 64

Data: del 28 de juny al 30 de juliol
Horari: de 9.00 a 14.00h
Lloc: instal·lacions esportives municipals
Organitza: Club de Patinatge Artístic
Informació: c.p.a.santvi@terra.es

Campus de Bàsquet   Campus de Futbol Campus de Patinatge

Lliurament de distintius per a l’ús de les zones blaves i verdesLliurament de distintius per a l’ús de les zones blaves i verdesLliurament de distintius per a l’ús de les zones blaves i verdesLliurament de distintius per a l’ús de les zones blaves i verdesLliurament de distintius per a l’ús de les zones blaves i verdes

Al mes de maig s’obre el
període de preinscripció per a
la llar d’infants municipal Els
Garrofers. Començarà el dia 3
i s’acabarà  el dia 14 de maig.
Per poder formalitzar la
preinscricpió, cal adreçar-se a
l’Ajuntament (C/ Sant Antoni,
13). Com cada any, hi ha uns
criteris generals de prioritat  per
poder accedir a una plaça a la
llar d’infants, com per exemple,
estar empadronats al municipi
o si hi ha germans o germanes

escolaritzats al centre en el
moment de la preinscripció,
criteris que s’han de justificar
aportant la documentació
necessària. Les llistes amb
l’aplicació del barem es
publicaran el dia 21 de maig i
entre els dies 25 i 27 de maig
s’obrirà un termini perquè les
persones que ho considerin
oportú, puguin reclamar. El dia
2 de juny es publicaran les llistes
d’alumnat admés i la matrícula
es farà del 7 a l’11 de juny

Nova pista
esportiva
La Brigada de Serveis Municipals
ha instal·lat dues cistelles de
bàsquet a la pista dura del Centre
Cívic.  Amb aquesta actuació, el
municipi guanya un nou
equipament esportiu que ha de
servir perquè tothom que ho
vulgui pugui anar-hi i practicar
esport amb amics o en família.
La pista romandrà oberta tots els
dies de la setmana en horari diürn.
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Ensenyem seguretat viària als escolars de Sant Vicenç

.

Fes clic i mostra’ns un tastet de Sant Vicenç
La Regidoria de Cultura ha
posat en marxa la 3a edició
del Concurs de Fotografia
Montalt 2010. Enguany, el
tema triat és: ‘’Sant Vicenç
de Montalt’’. La participació
és oberta a tots els amants de
la fotografia. Cada participant
podrà presentar un màxim de
3 obres,  en blanc i negre o
en color, en format l l iure
(mínim de 30x30), no
publicades amb anterioritat ni

la inauguració de l’exposició
‘’Un tastet de Sant Vicenç’’,
que es muntarà amb totes les
obres presentades  a concurs.
La mostra es farà del 17 de juliol
al 15 d’agost de 2010.
Tanmateix, de les imatges
rebudes, la Regidoria de
Cultura en triarà 13 que
serviran de base per a la
realització del nou Calendari
SVM 2011. Podeu consultar
les bases a www.svmontalt.cat

La manca de
manteniment dels
solars comporta una
important proliferació
de vegetació que, al
costat de la manca
d’endreça, suposen
un risc notable
d’incendi i perill pel
veïnat i pel medi
natural. A més,
genera punts
d’abocament
incontrolat de
residus.
Les ordenances de
Sant Vicenç indiquen
que els solars sense
edificar hauran
d’estar tancats i nets
de runes i matèria
orgànica i que
aquesta
responsabilitat recau
en la propietat.
Si no es manté
correctament l’espai,
l’Ajuntament pot
realitzar les
actuacions i carregar
a les persones
propietàries la
despesa, i aplicar les
sancions que
s’escaiguin.

premiades en cap altre
concurs. Les fotografies,
muntades en suport de cartró
ploma o cartolina de 5mm, de
mida 40 x 50, s’hauran de
presentar a l ’Ajuntament
(C/Sant Antoni, 13) de dilluns
a divendres,    de 9 del matí   a
1 del migdia. El termini finalitza
el dia 30 de juny.
El lliurament de premis tindrà
lloc el dia 17 de juliol al Centre
Cívic El Gorg, coincidint amb

Vols anar de
campament?

La Regidoria de Promoció
Econòmica, a través del Servei
Local d’Ocupació, organitza un curs
de formació ocupacional sobre
tècniques de rehabilitació i
mobilització de malalts, destinat a
persones que es dediquin o
vulguin dedicar-se al servei
d’atenció a les persones.
Les classes es portaran a terme al
Centre Cívic els dies 10, 12, 14, 17
i 19 de maig.
El curs, subvencionat per
l’Ajuntament, té un cost de  25 euros
en concepte de matrícula i material.
Us hi podeu inscriure fins al dia
3 de maig a l’Ajuntament.

Formació per
a l’ocupació

Albert Mayol

Treballant estretament amb el
Servei Català de Trànsit, la
Fundació Abertis, l´Institut
Guttmann i Honda Montesa,
els formadors de la Policia Local
de Sant Vicenç i la Regidoria
d’Educació estan portant a
terme, un any més, els programes
de formació per a la mobilitat
segura i sostenible en els centres
educatius del municipi.
Durant els mesos de febrer i
març, els agents de la Policia
Local, Xavi Lara i Ivan Nieto,
s’han encarregat d’impartir
als alumnes de 1r, 3r i 5è de
Primària i als de 1r i 2n d’ESO
les diferents sessions formatives.
Totes les accions que es porten
a terme tenen com a objectiu
reduir al màxim els accidents i
les seves conseqüències.

La campanya d’educació viària
es divideix en activitats
teòriques, que es porten a terme
als centres educatius, i en
activitats pràctiques al Parc
Infantil de  Trànsit, que enguany
visitarà Sant Vicenç els dies
12, 13 i 14 de maig.
Les jornades al parc mòbil han de
servir perquè els alumnes
comprovin com es realitza una
circulació segura, responsable i
prudent, i s’adonin com el factor
humà és determinant a l’hora
d’evitar els accidents de trànsit.
Paga la pena  destacar la formació
en mobilitat segura que s’està
portant a terme a l’Institut de
Sant Vicenç, on les sessions
teòriques s’han complementat
amb una visita dels alumnes de
2n d’ESO a l’Institut de Seguretat

d’Honda Montesa, on els joves
han pogut treballar la conducció
defensiva, tant en els simuladors
com en els circuits reals de
ciclomotors. Els alumnes de
1r d’ESO també han tingut
l’oportunitat de treballar amb els
simuladors de conducció que
Honda va desplaçar a l´institut.
Dues activitats que enguany han
tingut continuïtat, són les xerrades
que imparteix l’Institut Guttmann
i la sortida en bicicleta dels alumnes
de Secundària. Així, en Jaume Tort
ha visitat  un any més les aules
de l’institut per explicar als joves
les conseqüències dels accidents i
com canvia la vida en quedar-se
en una cadira de rodes, i el passat
23 d’abril, coincidint amb la diada
de Sant Jordi, l’institut va sortir
a fer una passejada en bicicleta.

MontalTrek està treballant en
l’organització d’un campament
d’estiu, dirigit a nens/es de 8 a
14 anys, que es durà a terme
del 5 a l’11 de juliol a la Vall
d’Aran. La idea és recuperar els
típics campaments de motxilla,
tenda de campanya, lots,
brúixoles i caminades a peu per
paratges naturals. Excursions,
jocs, banyades i un munt
d’activitats que convidaran la
canalla a gaudir de l’esperit
muntanyenc, sota la supervisió
de 6 monitors titulats i 3 tècnics
de MontalTrek. Més informació:
626 63 59 55 / 677 48 51 87.

Coincidint amb la celebració de
la III Mostra d’Entitats,
l’Ajuntament farà públics els
resultats del Quadern de Debat
Familiar d’en Xurri, impulsat per
la Regidoria de Participació
Ciutadana a finals del passat
2009, per tal de fomentar en el
nucli familiar el debat sobre el
present i el futur de Sant Vicenç.
Un cop finalitzada la Mostra,
aquesta informació, editada en
format paper, la podreu trobar
als diferents equipaments
municipals i també es realitzarà
una edició digital, que podreu
consultar al web municipal.

Els resultats
d’en Xurri
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NOTÍCIES
BREUS
   A finals dels passat mes

de març, una operació
conjunta de Mossos
d’Esquadra i Guàrdia Civil va
permetre detenir a Barcelona
set persones que
presumptament haurien
participat en almenys una
setantena de robatoris.
Al Maresme, el grup delictiu
hauria comès robatoris amb
força en domicilis de  Sant
Vicenç de Montalt, Sant
Andreu de Llavaneres,
Premià de Dalt, Cabrera de
Mar, Cabrils, Alella,  Tiana i
Palafolls.

   Us recordem que el
període voluntari de pagament
de ĺ IBI (Urbans) i de les
taxes de Guals,
Clavegueram, Escombraries i
Cementiri Municipal finalitza el
proper 3 de juny. Aquelles
persones que els tinguin
domiciliats, el càrrec se’ls hi
farà la primera setmana del
mes de juny.

   La Regidoria de Cultura,
dins la programació estable del
Centre Cívic, ha programat
per aquest mes de maig un
espectacle infantil de màgia,
que es durà a terme el dia 8 a
les 6 de la tarda, i  la projecció
de dues noves pel·lícules: ‘’La
cruda realidad’’ per a públic
adult, el dia 15 a les deu de la
nit, i ‘’Planet 51’’ per a públic
infantil i familiar, el dia 16 a les
sis de la tarda.

   Entre l’1 i el 31 de maig,
les entitats i associacions
esportives de Sant Vicenç
poden presentar al Registre
General de l’Ajuntament les
sol·licituds de subvenció per a
l’any 2010, que atorga la
Regidoria d’Esports.

Les obres, una aposta clara de futur

La comarca del Maresme
tornarà a acollir l’esdeveniment
esportiu Challenge Costa de
Barcelona-Maresme. La II Half
Challenge tindrà lloc diumenge,
dia 16 de maig,  i consistirà en la
celebració de tres proves:
natació, bicicleta i cursa a peu.
L’organització d’aquest
esdeveniment comportarà el tall
de la N-II, entre el Masnou i
Calella, a partir de les 6.30h.
Es calcula que la circulació es
podrà restablir a les 15.30h.
L’alternativa serà la C-32.
En els accessos del Maresme
es lliurarà als usuaris un tiquet
que els facilitarà el pas a
l’autopista sense necessitat
de pagar peatge mentre
estigui tallada la N-II.

Beques
escolars

La TDT,
via satèl·lit

Per més que les obres siguin necessàries, sempre, quan arriba el moment de fer-les,
provoquen trasbals i inconvenients. En aquests moments tenim un munt d’obres
començades o a punt de començar. Totes aquestes obres provoquen sorolls, requereixen
talls de carrer i, en definitiva, fan que augmentin els inconvenients al veïnatge.
Des de l’Ajuntament estem posant tots els mitjans per fer que l’impacte sigui el menor
possible i restem oberts als comentaris de ciutadans i ciutadanes. Volem la vostra implicació,
ja que sou els veïns qui més coneixeu el lloc on viviu.
D’aquí a un temps, quan les obres estiguin enllestides podrem gaudir d’una vila millor i
s’hauran resolt temes tan bàsics i necessaris com els d’enllumenat públic, canalització
d’aigües, pavimentació, gestió de residus, etc.
Desitgem que comprengueu que estem fent una aposta clara de futur i lamentem els
problemes que les obres originaran, però voldríem emfatitzar la importància que comporta
aquest conjunt de projectes de cara al futur de la vila i reafirmar que l’Ajuntament no
escatimarà esforços per fer una bona feina.

L’Ajuntament, a través dels
Serveis Socials, tramitarà les
sol·licituds de beques de
menjador escolar i llibres per
al proper curs 2010-2011.
Els ajuts van destinats a
famílies empadronades al
municipi i, en concret, les de
menjador estan adreçades a
nens/es que  cursin Educació
Infantil de  segon cicle,
Primària i/o Secundària
obligatòria, als quals no els hi
correspongui la gratuïtat del
servei de menjador.
Els Serveis Socials citaran a
les famílies un cop hagin
tramitat la sol·licitud a l’OAC
de l’Ajuntament.
El termini per sol·licitar les
beques és del 3 al 18 de maig.

Per facilitar la recepció de la
TDT als ciutadans/anes
residents en les zones sense
cobertura per via terrestre,
la Generalitat ha obert una
convocatòria de subvencions,
destinades a l’adquisició i la
instal·lació d’equipaments
específics d’aquest sistema
de captació.
Les subvencions cobriran les
instal·lacions fetes des de l’1 de
gener  de 2010, i el seu import
màxim serà de 200 euros.
Les empreses instal·ladores de
telecomunicacions assessoraran
l’usuari final en la presentació de
la sol·licitud de subvenció
acompanyada d’un informe que
acrediti les deficiències que
justifiquin la solució via satèl·lit.

Torna la
Challenge

ACTUACIÓ ADJUDICATARIS PREU (amb IVA) ESTAT

2 Fase Remod. Av. Toni Sors i Zona Esportiva
Canalització aigua c/ Major
Canalització i pous horts municipals
Tancament àrees de contenidors
Formigonat entrada CEIP Sot del Camp
1a Fase Urb. Pau Casals-Joan Maragall
2a Fase Urb. Pau Casals-Joan Maragall
Cobriment pista annexa al pavelló
Renov. enllumenat públic Nucli Antic
Renov. enllumenat públic Cortesa-R. del Gorg
Renov. enllumenat públic Entorn Església
Renov. enllumenat especial Església
Urbanització zona verda del c/ Terral

Grup Mas Contructors, SLU
Sorea

Contru-Buch, SL
Fusteria Colomé, SL
Riera Vertix 300, SL

TC Grup Subiser
TC Grup Subiser

Naiven, SL
Electricitat Boquet, SL
Electricitat Boquet, SL
Pendent d’adjudicar
Pendent d’adjudicar
Pendent d’adjudicar

295.216,65
57.990,79
21.022,25

5.000
57.979,32
44.872,35
59.995,91
81.134,34

Adjud. prov.
Adjud. prov.

------
------
------

En marxa
En marxa
En marxa
En marxa
Inici al juliol
Finalitzades

Inici imminent
En marxa

Inici imminent
Inici imminent
Pendent d’inici
Pendent d’inici
Pendent d’inici




