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Vetllant plegats per
la seguretat ciutadana

Sant Vicenç, Caldes i Llavaneres
fa temps que treballen de manera
coordinada per millorar la
seguretat  als tres municipis.
De  fet, en el marc de Les 3 Viles,
l’any 2008 es va signar un conveni
de col·laboració en matèria de
seguretat. Fruit d’aquesta entesa,
el passat 12 de febrer es va fer
una reunió a Caldes a la qual
van assistir el tres alcaldes, Miquel
Àngel Martínez i Camarasa, de
Sant Vicenç, Joaquim Arnó, de
Caldes, i Bernat Graupera, de
Llavaneres; i representants de
les policies locals, dels Mossos
d’Esquadra i del govern Territorial
de la Generalitat. Per part de
Sant Vicenç, hi va participar
també el cap de la Policia Local,
Joaquim Buch.
La trobada es va fer en el marc
de la Junta de Seguretat Local
de Caldes,  però en aquesta ocasió
i com a novetat, es van convidar
els altres dos municipis. L’objectiu
va ser posar sobre la taula les
mesures a prendre en matèria
de prevenció davant la creixent

onada de robatoris silenciosos
registrats en els darrers mesos
a domicilis del Maresme.
Darrerament, les policies locals
de Les 3 Viles han intensificat
la vigilància a les urbanitzacions
dels tres municipis per tal de
garantir la seguretat dels veïns
davant aquest tipus de robatori.
En  aquest sentit, la  trobada  va
permetre establir les mesures a
prendre per augmentar la
vigilància a les zones afectades,
amb controls a les entrades i
sortides de l’autopista i als
accessos als tres municipis.
Tant els alcaldes, com els caps
de les policies locals, el
representant de Seguretat
Ciutadana de la comissaria
de Mossos a Mataró, David
Freixedes, i el secretari de la
Delegació Territorial del Govern
de la Generalitat a Barcelona,
Armand Calderó,  van valorar
molt positivament la trobada.
La col·laboració entre els cossos
policials del Les 3 Viles i els
Mossos d’Esquadra ha permès

incrementar els serveis preventius
i implantar nous dispositius policials,
que afavoreixen la disminució del
número de robatoris. I la prova més
recent la tenim en la detenció, el
passat  2 de febrer, de dues
persones a Sant Vicenç, com a
resultat de la feina de la Policia
Local del municipi i dels Mossos
d’Esquadra.
En aquest sentit, i només un dia
desprès de les detencions, l’alcalde
de Sant Vicenç va mantenir una
reunió amb el nou inspector dels
Mossos d’Esquadra a l’ABP de
Mataró, Josep Maria Cavallé, que
substitueix en el càrrec a l’inspector
Felip Garcia.
Pel que fa a la Junta de Seguretat
de Caldes, els tres alcaldes van
sortir amb molts compromisos ja
que, a més de la campanya de
reforç de la vigilància per tal  de
tractar d’aturar robatoris, també es
van plantejar els operatius de
controls preventius d’alcoholèmia i
de drogues en els tres municipis i
l’adquisició mancomunada d’un
desfribil·lador i d’una grua.

Prop de 70 agents i
comandaments de les policies
locals de Sant Vicenç,
Argentona, Cabrera de Mar,
Caldes i Llavaneres, i dels
Mossos d’Esquadra de Mataró
han participat en unes jornades
organitzades amb l’objectiu
d’intercanviar informació,
tècniques i experiències en
matèria de controls preventius
d’alcoholèmia i de drogues.
Les jornades es van dur a
terme els dies 16 i 17 de febrer
al Centre Cívic El Gorg.
Recordar que la coordinació i
desenvolupament dels controls
preventius en matèria de
seguretat viària, mitjançant les
proves d’alcoholèmia, és una
de les tasques de prevenció
que impulsen les policies locals
de Les 3 Viles. En aquest
sentit, els tres consistoris han
adquirit, de manera
mancomunada, un etilòmetre
de precisió que permetrà als
cossos de seguretat  dels tres
municipis efectuar controls
d’alcoholèmia preventius i
també als conductors que facin
infraccions greus i als implicats
en els accidents de trànsit als
respectius nuclis urbans.
Aquest nou aparell serveix
per calcular els mil·ligrams
d’etanol en aire espirat. Així,
els agents de les tres policies
locals disposaran d’un aparell
que farà possible complir amb
les competències que
corresponen a una Policia
Local en matèria de control de
trànsit dins el casc urbà.
Tanmateix, l’etilòmetre permetrà
incrementar els controls
d’alcoholèmia per prevenir i
conscienciar a la ciutadania
en relació als efectes negatius
del consum d’alcohol a
l’hora de conduir.
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A partir de l’1 de març s’inicia el
termini per a tramitar la renovació
de les targes de bonificació de
l’autobús municipal. Els titulars del
títol de transport de l’any 2009
disposen fins al 30 d’abril per
a poder renovar-lo, sense cost, a
l’OAC de l’Ajuntament, de dilluns
a divendres de 9 del matí a 1 del
migdia. Per fer el tràmit, caldrà
aportar DNI, tarja de residència o

Ja estan aquí els bòbuls i les margaridasses

Obsequi de l’ONCE a Sant Vicenç

El passat 8 de febrer, el director
de l’agència administrativa
de l’ONCE a Mataró, Sr. Pere
Badia, va lliurar a l’alcalde de
la vila un quadre amb la
reproducció del disseny del
cupó del sorteig del passat
4 de febrer, que l’Organització
Nacional de Cecs va dedicar a
Sant Vicenç de Montalt. Aquest
cupó va iniciar una sèrie de
25 cupons dedicats a localitats

catalanes de la província de
Barcelona que compten amb
una població d’entre 5.000 i
10.000 habitants.
El cupó dedicat a Sant Vicenç
està il·lustrat amb una fotografia
de la façana de l’ajuntament
en la qual també s’hi veu el
campanar de l’església i inclou,
a més, l’escut de la localitat i
informació sobre població i
superfície.

Al març s’inicia la renovació de la tarja del bus urbà

passaport i una fotografia, mida
carnet, actual i en color.
Les persones que tramitin per
primera vegada l’emissió de la
tarja,  caldrà que a més aportin
documentació que reflecteixi la
condició de jubilat, pensionista,
o discapacitat, segons el cas.
Les noves emissions tenen un
cost  de 3 euros i es poden
sol·licitar durant tot l’any.

La tarLa tarLa tarLa tarLa tarja deja deja deja deja de
bonificació dónabonificació dónabonificació dónabonificació dónabonificació dóna
dret a utilitzardret a utilitzardret a utilitzardret a utilitzardret a utilitzar
il·limitadament iil·limitadament iil·limitadament iil·limitadament iil·limitadament i
de manerade manerade manerade manerade manera
gggggrrrrraaaaatuïta el sertuïta el sertuïta el sertuïta el sertuïta el servvvvveieieieiei
de trde trde trde trde transporansporansporansporansporttttt
públic urbà apúblic urbà apúblic urbà apúblic urbà apúblic urbà a
aquellesaquellesaquellesaquellesaquelles
personespersonespersonespersonespersones
empadronades alempadronades alempadronades alempadronades alempadronades al
municipi, quemunicipi, quemunicipi, quemunicipi, quemunicipi, que
reuneixin algunareuneixin algunareuneixin algunareuneixin algunareuneixin alguna
d’aquestesd’aquestesd’aquestesd’aquestesd’aquestes
condicions:condicions:condicions:condicions:condicions:
jubilat,jubilat,jubilat,jubilat,jubilat,
pensionista,pensionista,pensionista,pensionista,pensionista,
persones enpersones enpersones enpersones enpersones en
situació legal desituació legal desituació legal desituació legal desituació legal de
discapacitat i elsdiscapacitat i elsdiscapacitat i elsdiscapacitat i elsdiscapacitat i els
nens i nenes finsnens i nenes finsnens i nenes finsnens i nenes finsnens i nenes fins
als 16 anys. als 16 anys. als 16 anys. als 16 anys. als 16 anys. 

El passat 4El passat 4El passat 4El passat 4El passat 4
de fde fde fde fde feeeeebrbrbrbrbrererererer,,,,, cinc cinc cinc cinc cinc
milions demilions demilions demilions demilions de
cupons duiencupons duiencupons duiencupons duiencupons duien
la  imatgela  imatgela  imatgela  imatgela  imatge
de Sant Vicençde Sant Vicençde Sant Vicençde Sant Vicençde Sant Vicenç
de Montalt perde Montalt perde Montalt perde Montalt perde Montalt per
tot l’Estat.tot l’Estat.tot l’Estat.tot l’Estat.tot l’Estat.

La cita és el dia 6 de març a les 5
de la tarda amb les dues societats
participants,’’les puputs’’ i ‘’els
escorpins’’, que sortiran dels
carrers Joan Maragall i Joan Miró,
fent gresca i xerinola, per arribar
a la plaça del Dr. Cornudella, on
el gegants de la vila, disfressats per
l’ocasió, i la Banda de Matadepera
amenitzaran l’espera fins que s’iniciï
la cercavila pels carrers del poble.
Al llarg de tota la cercavila,
els bòbuls i les margaridasses
s’ocuparan de picar els timbres
i les portes per treure tothom de
les seves cases, amb l’objectiu
que participin de la festa. Seguint
la tradició, aquests personatges
esperpèntics empaitaran la gent
amb corredisses i persecucions i
mantindran l’ordre, tot recriminant
aquells/es que intentin fer alguna
entremaliadura o mostrin males
formes. En arribar a la plaça
del Poble, els músics de la Banda
de Matadepera i els dansaires de

l’Esbart  Dansaire d’Arenys de
Munt posaran en escena el
‘ ’Ball Pla de Sant Vicenç’’, al qual
s’hi podrà afegir, tothom que
ho vulgui sense témer al  ridícul.
Per presentar i animar l’acte es
compta amb la presència de
Josep Torrella, membre de la Colla
de Geganters de Barberà del
Vallès, que s’ocuparà d’explicar-
nos, assessorat per en Pompili
Massa, la manera correcta de
ballar la dansa.
La festa acabarà, tal i com es feia
ens els anys 30, amb un refrigeri
popular, que anirà a càrrec
de  l’Ajuntament.
Un consell: no us perdeu aquesta
festa tan pròpia de Sant Vicenç,
en la qual s’hi han implicat  la Colla
de Geganters, l’Ajuntament, la
Generalitat, la Diputació, l’ONCE,
moltes empreses i entitats de la vila
i també l’institut de Sant Vicenç,
amb un objectiu comú: recuperar
les nostres tradicions populars.

Al llarg de totAl llarg de totAl llarg de totAl llarg de totAl llarg de tot
el matí, lael matí, lael matí, lael matí, lael matí, la
plaça delplaça delplaça delplaça delplaça del
Poble, acolliràPoble, acolliràPoble, acolliràPoble, acolliràPoble, acollirà
una Mostra deuna Mostra deuna Mostra deuna Mostra deuna Mostra de
productesproductesproductesproductesproductes
tradicionals itradicionals itradicionals itradicionals itradicionals i
un un un un un TTTTTaller dealler dealler dealler dealler de
màscares,màscares,màscares,màscares,màscares,
adreçat a laadreçat a laadreçat a laadreçat a laadreçat a la
canalla.canalla.canalla.canalla.canalla.

Desprès de 75Desprès de 75Desprès de 75Desprès de 75Desprès de 75
anys d’oblit, ambanys d’oblit, ambanys d’oblit, ambanys d’oblit, ambanys d’oblit, amb
el rel rel rel rel retoretoretoretoretorn delsn delsn delsn delsn dels
bòbuls i lesbòbuls i lesbòbuls i lesbòbuls i lesbòbuls i les
margaridasses,margaridasses,margaridasses,margaridasses,margaridasses,
recuperem unarecuperem unarecuperem unarecuperem unarecuperem una
festa i unsfesta i unsfesta i unsfesta i unsfesta i uns
personatges,personatges,personatges,personatges,personatges,
que sorque sorque sorque sorque sortien altien altien altien altien al
pas de la gentpas de la gentpas de la gentpas de la gentpas de la gent
durant qualsevoldurant qualsevoldurant qualsevoldurant qualsevoldurant qualsevol
acte festiu, i enacte festiu, i enacte festiu, i enacte festiu, i enacte festiu, i en
especial quan esespecial quan esespecial quan esespecial quan esespecial quan es
ballaven elsballaven elsballaven elsballaven elsballaven els
Balls de GitanesBalls de GitanesBalls de GitanesBalls de GitanesBalls de Gitanes
per Carper Carper Carper Carper Carnestoltesnestoltesnestoltesnestoltesnestoltes
i  Pasquai  Pasquai  Pasquai  Pasquai  Pasqua
Florida.Florida.Florida.Florida.Florida.
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Sant Vicenç celebra el Dia Internacional de la Dona

‘’Fil d’Ariadna’’, un projecte educatiu integrador

Amb motiu del Dia Internacional
de la Dona, que se celebra el dia
8 de març, l’Ajuntament de Sant
Vicenç, mitjançant  les  regidories
de Benestar Social, Joventut
i Participació Ciutadana, ha
organitzat un programa d’actes,
on també s’inclouen les activitats
que duran a terme les diferents
entitats de la vila que s’han sumat
a la celebració. Les activitats, que
giren entorn el paper social i
laboral de la dona, tindran lloc el
7 de març al Centre Cívic i a
l’entorn de la zona esportiva.
El tret de sortida serà a les 10
del matí amb una xocolatada
que, a banda de fer-nos entrar
en calor, ens donarà forces
per afrontar una matinal festiva

carregada d’activitats per a tots
els gustos i totes les edats: tallers
de maquillatge i de  trenes
africanes, danses del ventre i de
Bollywood, taichi, patinatge,
bàsquet, futbol...
La Biblioteca Muncipal La Muntala
també participarà del Dia
Internacional de la Dona amb
dues iniciatives. La primera, en
col·laboració amb Ràdio Santvi,
consistirà en l’emissió en directe
d’un programa especial dedicat a
la lectura de fragments de llibres
de dones. La segona, és una
proposta amb continuïtat ja que
s’iniciarà l’elaboració d’un llibre
gegant, que s’anirà il·lustrant al
mateix ritme que es vagin succeint
les diferents festes que se celebren

habitualment a la vila (Sant Jordi,
Mostra d’Entitats, Festa Major...).
Un cop acabat l’any, el llibre es
durà a enquadernar i passarà a
formar part  del  fons  permanent
de la biblioteca i així tothom que
ho vulgui podrà consultar-lo.
Tot plegat, un ventall d’activitats

                          Dones, baixeu,
                 veniu a la dansa de l’herba.
               Enramem els balcons i preparem
          la terra. Reguem-la amb pluja i sol, defensem-la

amb les dents, perquè hi arreli l’arbre de l’alliberament.  
Maria Mercè Marçal

per gaudir en família fins arribar
a la una del migdia, moment en el
qual es donarà lectura al Manifest
del Dia Internacional de la Dona.
Un tast de plats internacionals,
cuinats per dones santvicentines
de diferents nacionalitats, clourà
la  matinal lúdico-festiva.

Fa només 35 anysFa només 35 anysFa només 35 anysFa només 35 anysFa només 35 anys
que a Espanya unaque a Espanya unaque a Espanya unaque a Espanya unaque a Espanya una
dona, sense eldona, sense eldona, sense eldona, sense eldona, sense el
perperperperpermís emís emís emís emís exprés delxprés delxprés delxprés delxprés del
seu marit, no podiaseu marit, no podiaseu marit, no podiaseu marit, no podiaseu marit, no podia
trtrtrtrtreeeeeballarballarballarballarballar,,,,, ni cobr ni cobr ni cobr ni cobr ni cobrararararar
salari, ni exercir elsalari, ni exercir elsalari, ni exercir elsalari, ni exercir elsalari, ni exercir el
comerç, ni ocuparcomerç, ni ocuparcomerç, ni ocuparcomerç, ni ocuparcomerç, ni ocupar
càrcàrcàrcàrcàrrrrrrecsecsecsecsecs,,,,, ni obrir ni obrir ni obrir ni obrir ni obrir
comptes corcomptes corcomptes corcomptes corcomptes corrrrrrentsentsentsentsents,,,,,
ni trni trni trni trni treureureureureure el pere el pere el pere el pere el permísmísmísmísmís
de conduirde conduirde conduirde conduirde conduir,,,,, ni tan ni tan ni tan ni tan ni tan
sols posseïasols posseïasols posseïasols posseïasols posseïa
personalitatpersonalitatpersonalitatpersonalitatpersonalitat
jurídica pròpia.jurídica pròpia.jurídica pròpia.jurídica pròpia.jurídica pròpia.
Gràcies al treballGràcies al treballGràcies al treballGràcies al treballGràcies al treball
de dones comde dones comde dones comde dones comde dones com
Maria Maria Maria Maria Maria TTTTTelloelloelloelloello,,,,,
principal impulsoraprincipal impulsoraprincipal impulsoraprincipal impulsoraprincipal impulsora
de la revisió delde la revisió delde la revisió delde la revisió delde la revisió del
Codi civil en tots elsCodi civil en tots elsCodi civil en tots elsCodi civil en tots elsCodi civil en tots els
aspectes relatius alaspectes relatius alaspectes relatius alaspectes relatius alaspectes relatius al
Dret de família, esDret de família, esDret de família, esDret de família, esDret de família, es
va poderva poderva poderva poderva poder
aconseguir unaaconseguir unaaconseguir unaaconseguir unaaconseguir una
rrrrrefefefefeforororororma que vma que vma que vma que vma que vaaaaa
anul·lar aquestaanul·lar aquestaanul·lar aquestaanul·lar aquestaanul·lar aquesta
situació quesituació quesituació quesituació quesituació que
relegava a lesrelegava a lesrelegava a lesrelegava a lesrelegava a les
dones a un estatusdones a un estatusdones a un estatusdones a un estatusdones a un estatus
legal Jurídic idènticlegal Jurídic idènticlegal Jurídic idènticlegal Jurídic idènticlegal Jurídic idèntic
al dels menors i elsal dels menors i elsal dels menors i elsal dels menors i elsal dels menors i els
minusvàlidsminusvàlidsminusvàlidsminusvàlidsminusvàlids
psíquics i quepsíquics i quepsíquics i quepsíquics i quepsíquics i que
les obligava ales obligava ales obligava ales obligava ales obligava a
obeir al marit perobeir al marit perobeir al marit perobeir al marit perobeir al marit per
imperatiu legal.imperatiu legal.imperatiu legal.imperatiu legal.imperatiu legal.

El projecte ‘’Fil d’Ariadna’’, elaborat
per l’IES de Sant Vicenç, planteja
una proposta institucional conjunta
per donar resposta a alumnes del
centre amb dificultats d’adaptació
a l’àmbit escolar. Es tracta d’un
projecte pedagògic, que faci
possible la integració escolar,
social i laboral dels alumnes
amb més dificultats per obtenir
les competències bàsiques de
l’ensenyament obligatori.
L’objectiu prioritari del projecte
és el de donar una oportunitat

a aquests alumnes. Si més no,
per capacitar-los per a incorporar-
se al món del treball, als cursos
de formació ocupacional, o als
programes de qualificació
professional inicial.
A banda de la formació curricular
del centre, els alumnes integrats
en el projecte, assoliran una
formació pràctica, que  es realitzarà
fora del centre en col·laboració
amb els ajuntaments de Sant
Vicenç i de Caldes, sota la
supervisió dels Serveis Socials.

La Regidoria d’Educació, a
través de la Biblioteca Municipal
La Muntala, convoca una nova
edició del Jocs Florals de Sant
Vicenç de Montalt. En aquesta
quarta edició, hi haurà set grups
de participació, repartits per
edats, i les obres, inèdites i
escrites en català, es
classificaran en dues modalitats:
prosa i poesia. Els treballs del
grup P (de 3 a 5 anys)
consistiran en un dibuix lliure i, si
es vol, una frase. La data límit
de presentació de treballs és el
31 de març de 2010. Trobareu
les bases a www.svmontalt.cat

Jocs Florals Canvis en el servei de bus urbà
A causa de les obres que s´estan duent a terme a Caldes d´Estrac i que
afecten ĺ accés a la població veïna per la N-II, direcció Girona, el servei
de bus urbà ha registrat modificacions en el seu recorregut, així com
també en les seves parades. Les modificacions consisteixen en:

  A ĺ estació de Renfe de Caldes s´ha habilitat una parada
     provisional davant de ĺ andana (direcció Blanes), on hi ha
     ĺ aparcament de motos.

  Queden anul·lades totes les parades situades al municipi
     de Caldes d´Estrac (excepte la provisional de ĺ estació).

  En arribar a Montaltpark, el bus urbà continua el seu
     recorregut per la N-II fins al passeig dels Pins, i segueix pel
     passeig marítim en direcció a ĺ estació de Renfe, sense tornar
     a incorporar-se a la N-II.
Tanmateix, us recordem que, a causa de les obres, també s’ha vist afectat
el pàrquing de la N-II (Estació de Renfe), que romandrà fora de servei
fins al mes de juny, aproximadament, i l’accés al municipi veí per la
carretera Nacional II, direcció Girona.
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NOTÍCIES
BREUS

  La Regidoria d’Esports té en
marxa dues activitats, adreçades
a persones adultes, que es
realitzen al Pavelló Municipal Toni
Sors els dilluns i dimecres.
Es tracta de classes de Ioga i
de danses de Bollywood.
Més informació i inscripcions
al pavelló.

  Amb l’arribada de la primavera
(dissabte 20 de març), arriba
també el primer canvi d’hora
de l’any. Diumenge 28 de març
de 2010 hem de tornar a canviar
l’hora. Es tracta aquesta vegada
d’adelantar els rellotges una hora
a les dues de la matinada, que
passaran a ser les tres, per
complir amb el canvi de l’horari
d’hivern a l’horari d’estiu a
Espanya i a la resta dels països
de la Unió Europea.

  La Regidoria de Joventut ha
obert un concurs entre el jovent
per trobar el nou logotip de ĺ Espai
Jove ‘’El Cau’’. Toca renovar-se i
qui millor que els joves, usuaris
habituals d’aquest servei, per
dissenyar la que serà la nova 
imatge de l’Espai?.
Així doncs, si teniu entre 16 i
35 anys i sou uns cracks
dibuixant o senzillament teniu
facilitat i us agrada fer coses
d’aquestes en el vostre temps de
lleure només heu de consultar
les bases  a www.svmontalt.cat
i participar-hi! Disposeu fins al
31 de març per presentar les
vostres propostes.

  Montaltrek ens proposa dues
sortides a Sant Llorenç de Munt i
al Montseny, que es duran a
terme els dies 7 i 21 de març,
per descobrir indrets i paratges
especialment interessants per la
seva història, el seu encant...
Si esteu interessats a participar-hi,
truqueu al 660 32 81 48 o bé
al 666 77 12 81.

Oficina Municipal d’Informació al Consumidor
L’oficina d’atenció al consumidor és un servei gratuït d’informació,
ajuda i orientació que realitza l’Ajuntament, destinat als consumidors i
usuaris perquè puguin exercir els seus drets bàsics.

  Què fa?: informar, de manera personalitzada, sobre els drets dels
consumidors. Orientar, sobre les consultes i les reclamacions del
consumidor en el supòsit que no es respectin els seus drets i sobre les
vies establertes per resoldre el seu conflicte. Fomentar l’educació  i la
formació dels consumidors en temes de consum de béns o la utilització
de serveis, mitjançant campanyes divulgatives, xerrades...

 On es troba?: a les oficines de l’Ajuntament, al carrer Sant Antoni, 13.
  Qui és el consumidor?: les persones físiques o jurídiques de qualsevol

nacionalitat o residència que, com a destinataris finals, fan l’adquisició,
fan ús o gaudeixen, dins del territori de Catalunya, de béns o serveis
per al seu consum o ús particular, familiar o col·lectiu, sempre que el
proveïdor tingui caràcter empresarial o professional o sigui la mateixa
administració pública.

  Com reclamar?: el consumidor haurà de formular la consulta o reclamació
de forma detallada, clara i concreta, especificant molt bé el que sol·licita
i acompanyant la següent documentació: dades personals, dades de
l’empresa o establiment a la qual s’adreça la reclamació i altra
documentació, com tiquets, factures, contractes, rebuts, etc.

  Sobre quins temes t’informaran?: etiquetatge , garantia i  compra de
productes, serveis bancaris, turístics, assegurances, transports, etc...

SVM Decideix és una
plataforma ciutadana creada
des de la societat civil per
impulsar la consulta popular
sobre el dret a decidir, que a
Sant Vicenç es farà el proper
25 d’abril.
D’ençà de la seva creació el
desembre passat, SVM
Decideix ha posat en marxa
un cicle de conferències-
col·loquis per incentivar el vot
de cara a la consulta popular.
Trobareu tota la informació en
el bloc d’aquesta plataforma
santvicentina
www.santvicencdecideix.cat
La plataforma es reuneix tots
els dimarts a les vuit del
vespre al Centre Cívic El Gorg.

Vine al Casal!
Les vacances de Setmana
Santa tenen un incentiu més per
als més petits gràcies al Casal
de Primavera, que organitza la
Regidoria de Joventut. Així
doncs, els pares i mares que no
puguin tenir cura dels seus fills
durant les vacances escolars,
tenen al seu servei un recurs
d’atenció fet a mida de les seves
necessitats. El Casal es durà a
terme al CEIP Sant Jordi els dies
29, 30 i 31 de març, i 1 d’abril,
i està a dreçat a nens i nenes de
3 a 10 anys. L’horari serà de 9
a 13h i de 15 a 17h, i també
s’ofereixen els serveis d’acollida
i menjador. Podeu fer les
inscripcions fins al 23 de març a
l’Ajuntament i al Cau Jove.

El període voluntari de
pagament de l’Impost sobre
vehicles de tracció mecànica
finalitza el proper dia
1 d’abril. Es pot pagar en
qualsevol caixa o banc dels
assenyalats en l’avís de
pagament que us ha estàs
tramès. Si no l’heu rebut, podeu
recollir un duplicat a l’oficina que
ĺ ORGT té instal·lada a la planta
baixa de l’Ajuntament (C/ Sant
Antoni, 13), o posar-vos en
contacte amb la citada oficina a
través del telèfon al 93 791 01 53
o mitjançant la web
http://orgt.diba.cat/cat/municipi.asp
Les persones que ho tinguin
domiciliat, el càrrec se’ls hi
farà el dia 1 d’abril.

Us recordem...




