
SANT VICENÇ ACTIU

AGOST 2010

Informació bàsica,Informació bàsica,Informació bàsica,Informació bàsica,Informació bàsica,
tràmits i gestionstràmits i gestionstràmits i gestionstràmits i gestionstràmits i gestions

..........................................................................

Identificació obligatòriaIdentificació obligatòriaIdentificació obligatòriaIdentificació obligatòriaIdentificació obligatòria
Recorda que és obligatori tenir identificat el teu
gos o gat mitjançant el Microxip i la xapa amb el
nom de l’animal i el teu número de telèfon.

...............................................................................

Inscripció al censInscripció al censInscripció al censInscripció al censInscripció al cens
No oblidis que un cop identificat el teu
animal s’ha d’inscriure en el cens municipal.

................................................................................

Què has de fer si perds el teuQuè has de fer si perds el teuQuè has de fer si perds el teuQuè has de fer si perds el teuQuè has de fer si perds el teu
gos o gat?gos o gat?gos o gat?gos o gat?gos o gat?
# Avisa a la Policia Local.
# Avisa a l’Arxiu d’Identificació d’Animals de
    Companyia (AIAC).
# Contacta amb empreses, protectores i
    centres que fan el servei de recollida i acollida
   d’animals de companyia perduts o
   abandonats en el teu o en d’altres municipis.

..............................................................................

Què has de fer si trobes unQuè has de fer si trobes unQuè has de fer si trobes unQuè has de fer si trobes unQuè has de fer si trobes un
animal perdut o abandonat?animal perdut o abandonat?animal perdut o abandonat?animal perdut o abandonat?animal perdut o abandonat?
Porta’l a la Policia Local o truca’ls per
informar-ne.

............................................................................

Què has de fer si vols adoptarQuè has de fer si vols adoptarQuè has de fer si vols adoptarQuè has de fer si vols adoptarQuè has de fer si vols adoptar
un gos o un gat?un gos o un gat?un gos o un gat?un gos o un gat?un gos o un gat?
# VVVVViiiiisisisisisittttta un ra un ra un ra un ra un refefefefefugugugugugi: i: i: i: i: pots anar al centre
    d’acollida més proper al teu municipi o a
    la Societat Protectora d’Animals
    de Mataró.
# TTTTTrrrrrooooobbbbbaaaaa’ n’ n’ n’ n’ ns ps ps ps ps per iner iner iner iner intttttererererernnnnnet:et:et:et:et:
    www.protectoramataro.org

DirDirDirDirDireeeeeccccctttttooooorrrrriiiii
................................................................................

Oficina per a tràmits i gestions sobreOficina per a tràmits i gestions sobreOficina per a tràmits i gestions sobreOficina per a tràmits i gestions sobreOficina per a tràmits i gestions sobre
animals de companyiaanimals de companyiaanimals de companyiaanimals de companyiaanimals de companyia
OAC de  l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt
C/ Sant Antoni, 13
Tel.: 93 791 05 11

................................................................................

PPPPPooooolicilicilicilicilicia La La La La Looooocccccaaaaalllll
Avinguda Països Catalans, 1
Telèfon oficines: 93 791 04 09
Telèfon urgències: 609 30 30 20

................................................................................

(AI(AI(AI(AI(AIAAAAAC) AC) AC) AC) AC) Arrrrrxixixixixiu du du du du d’’’’’IIIIIdendendendendentttttififififificicicicicacióacióacióacióació
ddddd’’’’’AAAAAnimanimanimanimanimallllls de Cs de Cs de Cs de Cs de Cooooommmmmpppppaaaaannnnnyyyyyiiiiiaaaaa
C/ Escipió, 13, bis (Barcelona)
Telèfon: 93  418 92 94 - 902 170  401

.................................................................................

(S(S(S(S(SPPPPPAM) SAM) SAM) SAM) SAM) Sooooocietcietcietcietcietaaaaat Pt Pt Pt Pt Prrrrrooooottttteeeeeccccctttttooooora dra dra dra dra d’’’’’AAAAAnimanimanimanimanimalllllsssss
 de Mataró de Mataró de Mataró de Mataró de Mataró
Telèfon: 902 908 043
info@protectoramataro.org
www.protectoramataro.org

.................................................................................

PPPPPer a mer a mer a mer a mer a més infés infés infés infés infooooorrrrrmació comació comació comació comació connnnnsssssuuuuulllllttttteu aeu aeu aeu aeu a
www.svmontalt.cat

...............................................................................



Fins al 6 d’agost, a l’Espai Jove “El Cau”
Inscripcions per al curs de monitor/a de lleure
Preu: 30 euros per a les persones empadronades al municipi i
85 euros per a la resta d’alumnat
Horari inscripcions: de dilluns a divendres, de 9 a 13h i de 17 a 21h
Dates del curs: 1, 2, 3, 4, 5*, 6, 18, 19*, 25 i 26* de setembre i
2 i 3* d’octubre, de 9 a 14h i de 15:30 a 20:30h (els dies
marcats amb *, només en horari de matí)
Organitzen: Regidories de Joventut i de Promoció Econòmica
en col·laboració amb la Diputació de Barcelona

Fins al 15 d’agost, al Centre Cívic El Gorg
Exposició fotogràfica “Un tastet de Sant Vicenç 2010”
Exposició de pintures a l’oli, de Jaume Nogué
Organitza: Regidoria de Cultura

Fins al 22 d’agost, a la Biblioteca Municipal La Muntala
Exposició itinerant “De l’abc a l’sms”
Organitza: Biblioteca Municipal La Muntala en col·laboració
amb la Diputació de Barcelona

Fins al 31 d’agost, al Casal de la Gent Gran
Exposició de treballs de Patchwork
Cedida per les alumnes del Taller de Patchwork dels Xurravins
Organitza: Associació de Gent Gran Els Xurravins

Dimecres, dia 11, a les 20h, a la Biblioteca Municipal La Muntala
Contes en pijama, a càrrec de Pep Duran
Organitza: Biblioteca Municipal La Muntala
A les 22h, a l’Av. Toni Sors
Cinema a la fresca, amb la pel·lícula “Cazadores de dragones”
Regidoria de Cultura

Dijous, dia 12, tot el matí, a la Biblioteca Municipal La Muntala
Bibliogimcana infantil “Dinosaures”
Adreçada a infants a partir de 7 anys
Inscripcions a partir del dia 2 d’agost a la biblioteca
Organitza: Biblioteca Municipal La Muntala

Divendres, dia 13, a les 9h
Sortida juvenil a Water World Lloret
Preu: 15 euros (transport + entrada al recinte)
Inscripcions: fins a l’11 d’agost a l’Espai Jove “El Cau”
Organitza: Regidoria de Joventut

ACTIVITATS DURANT EL MES D’AGOST DE 2010

XXXXXiiiiipppppaaaaa’’’’’lllll
cencencencencensssssaaaaa’’’’’lllll

iiiii
..............................................................................

La Regidoria de Sanitat i Salut Pública enLa Regidoria de Sanitat i Salut Pública enLa Regidoria de Sanitat i Salut Pública enLa Regidoria de Sanitat i Salut Pública enLa Regidoria de Sanitat i Salut Pública en
col·laboració amb la Diputació decol·laboració amb la Diputació decol·laboració amb la Diputació decol·laboració amb la Diputació decol·laboració amb la Diputació de

Barcelona i l’Spam engega una campanyaBarcelona i l’Spam engega una campanyaBarcelona i l’Spam engega una campanyaBarcelona i l’Spam engega una campanyaBarcelona i l’Spam engega una campanya
de sensibilització als ciutadans i ciutadanesde sensibilització als ciutadans i ciutadanesde sensibilització als ciutadans i ciutadanesde sensibilització als ciutadans i ciutadanesde sensibilització als ciutadans i ciutadanes
per tal de fomentar la tinença responsableper tal de fomentar la tinença responsableper tal de fomentar la tinença responsableper tal de fomentar la tinença responsableper tal de fomentar la tinença responsable

(xi(xi(xi(xi(xip i cenp i cenp i cenp i cenp i cens) i ls) i ls) i ls) i ls) i l’’’’’adoadoadoadoadopppppciócióciócióció
ddddd’’’’’aaaaanimanimanimanimanimallllls de cos de cos de cos de cos de commmmmpppppaaaaannnnnyyyyyiiiiia.a.a.a.a.

Els  consells que ens fan arribar estan dirigits,Els  consells que ens fan arribar estan dirigits,Els  consells que ens fan arribar estan dirigits,Els  consells que ens fan arribar estan dirigits,Els  consells que ens fan arribar estan dirigits,
especialment, als propietaris de gossos, gats.especialment, als propietaris de gossos, gats.especialment, als propietaris de gossos, gats.especialment, als propietaris de gossos, gats.especialment, als propietaris de gossos, gats.

Identifiqueu la vostra mascota amb unIdentifiqueu la vostra mascota amb unIdentifiqueu la vostra mascota amb unIdentifiqueu la vostra mascota amb unIdentifiqueu la vostra mascota amb un
microxip, poseu-li les vacunesmicroxip, poseu-li les vacunesmicroxip, poseu-li les vacunesmicroxip, poseu-li les vacunesmicroxip, poseu-li les vacunes
corresponents, censeu-la i pengeu-li unacorresponents, censeu-la i pengeu-li unacorresponents, censeu-la i pengeu-li unacorresponents, censeu-la i pengeu-li unacorresponents, censeu-la i pengeu-li una
placa identificativa, on constiplaca identificativa, on constiplaca identificativa, on constiplaca identificativa, on constiplaca identificativa, on consti
el seu nom i el vostre telèfon.el seu nom i el vostre telèfon.el seu nom i el vostre telèfon.el seu nom i el vostre telèfon.el seu nom i el vostre telèfon.

Per tal de facilitar la col·locació del xip a laPer tal de facilitar la col·locació del xip a laPer tal de facilitar la col·locació del xip a laPer tal de facilitar la col·locació del xip a laPer tal de facilitar la col·locació del xip a la
vvvvvososososostttttra mara mara mara mara massssscococococottttta, la, la, la, la, l’’’’’AAAAAjjjjjunununununtttttaaaaammmmmenenenenent en cot en cot en cot en cot en col·ll·ll·ll·ll·laaaaabbbbboooooracióracióracióracióració

aaaaammmmmb eb eb eb eb el Cl Cl Cl Cl Cenenenenentttttrrrrre Ve Ve Ve Ve Veteteteteterererererinainainainainarrrrriiiii
“““““QQQQQuuuuuaaaaatttttrrrrre Pe Pe Pe Pe Pooooottttteseseseses” s” s” s” s” suuuuubbbbbvvvvvenenenenenciociociociociona unana unana unana unana una

part del cost d’identificació dels animals.part del cost d’identificació dels animals.part del cost d’identificació dels animals.part del cost d’identificació dels animals.part del cost d’identificació dels animals.

AAAAAixíixíixíixíixí, en, en, en, en, entttttrrrrre ee ee ee ee el 16 dl 16 dl 16 dl 16 dl 16 d’’’’’aaaaagggggososososost i et i et i et i et i el 13 de sl 13 de sl 13 de sl 13 de sl 13 de setetetetetememememembbbbbrrrrreeeee,,,,,
podreu xipar la vostra mascota per 35 eurospodreu xipar la vostra mascota per 35 eurospodreu xipar la vostra mascota per 35 eurospodreu xipar la vostra mascota per 35 eurospodreu xipar la vostra mascota per 35 euros
(cost habitual 51 euros). Abans però,(cost habitual 51 euros). Abans però,(cost habitual 51 euros). Abans però,(cost habitual 51 euros). Abans però,(cost habitual 51 euros). Abans però,
caldrà que demaneu cita: 93 791 36 32caldrà que demaneu cita: 93 791 36 32caldrà que demaneu cita: 93 791 36 32caldrà que demaneu cita: 93 791 36 32caldrà que demaneu cita: 93 791 36 32
93 791 25 24 - 663 04 22 47.93 791 25 24 - 663 04 22 47.93 791 25 24 - 663 04 22 47.93 791 25 24 - 663 04 22 47.93 791 25 24 - 663 04 22 47.

UUUUUn con con con con cop hap hap hap hap hagueu idengueu idengueu idengueu idengueu identttttififififificicicicicaaaaat et et et et el vl vl vl vl vososososostttttrrrrre ae ae ae ae animanimanimanimanimalllll,,,,,
 p p p p pooooodeu pdeu pdeu pdeu pdeu paaaaassssssssssaaaaar pr pr pr pr per ler ler ler ler l’’’’’OOOOOAAAAAC de lC de lC de lC de lC de l’’’’’AAAAAjjjjjunununununtttttaaaaammmmmenenenenenttttt

per tal de censar-lo (tràmit gratuït).per tal de censar-lo (tràmit gratuït).per tal de censar-lo (tràmit gratuït).per tal de censar-lo (tràmit gratuït).per tal de censar-lo (tràmit gratuït).
Els gossos considerats potencialment perillososEls gossos considerats potencialment perillososEls gossos considerats potencialment perillososEls gossos considerats potencialment perillososEls gossos considerats potencialment perillosos
cal identificar-los amb un microxip,cal identificar-los amb un microxip,cal identificar-los amb un microxip,cal identificar-los amb un microxip,cal identificar-los amb un microxip,
obtenir-ne la corresponentobtenir-ne la corresponentobtenir-ne la corresponentobtenir-ne la corresponentobtenir-ne la corresponent
llicència (31 euros) i censar-los.llicència (31 euros) i censar-los.llicència (31 euros) i censar-los.llicència (31 euros) i censar-los.llicència (31 euros) i censar-los.

Comuniqueu qualsevol modificació de les dadesComuniqueu qualsevol modificació de les dadesComuniqueu qualsevol modificació de les dadesComuniqueu qualsevol modificació de les dadesComuniqueu qualsevol modificació de les dades
ininininincccccloslosloslosloses aes aes aes aes al Regl Regl Regl Regl Regiiiiissssstttttrrrrre Me Me Me Me Municiuniciuniciuniciunicipppppaaaaal dl dl dl dl d’’’’’AAAAAnimanimanimanimanimalllllsssss
de Cde Cde Cde Cde Cooooommmmmpppppaaaaannnnnyyyyyiiiiia a la a la a la a la a l’’’’’OOOOOAAAAAC de lC de lC de lC de lC de l’’’’’AAAAAjjjjjunununununtttttaaaaammmmmenenenenenttttt.....

Divendres, dia 13, a les 22h, a la pista annexa al pavelló
Sopar popular de Festa Major
Menú: pollastre a l’ast amb patates al caliu, rebosteria, pa, aigua, vi i cava
Preu tiquet: 10 euros
Venda de tiquets: 2, 3 i 4 d’agost de 9 a 14h a l’Ajuntament
Tot seguit,
Ball de Festa Major, a càrrec del grup “Pa d’Àngel”
Organitza: Regidoria de Cultura

Dissabte, dia 14, a les 12h, a l’Av. Toni Sors
Festa infantil “Avui toca bany”, a càrrec de Viri Virom
Organitza: Regidoria de Cultura
A les 22h, pels carrers i places de Sant Vicenç
Correfoc amb la Colla dels Diables de Caldes d’Estrac
Tot seguit, a la Piscina Municipal
Bany de nit
Organitza: Regidoria de Cultura

Diumenge, dia 15, a les 10h
Repicada de campanes i petardada de Festa Major
A les 10:30h, a les portes de l’Ajuntament
Passejada popular en companyia dels gegants de Sant Vicenç
A les 11h, a l’Església de Sant Vicenç
Ofici en honor de la Mare de Déu de l’Assumpció
Actuació de l’Orfeó Parroquial El Delme
A les 13h, a la plaça del Poble
Audició de sardanes, a càrrec de la Cobla Premià
Tot seguit
Vermut popular
A les 21:30h, a la platja de Sant Vicenç
Cantada d’havaneres, amb “Els pescadors de l’Escala”
Cremat de rom, a l’estil dels “Amics de la Petanca”
Castell de focs d’artifici
A les 24h, a Montaltpark
Ball de Festa Major, a càrrec del grup “Maracaibo”
Organitza: Regidoria de Cultura; hi col·laboren: Parròquia
de Sant Vicenç, Orfeó Parroquial El Delme, Colla
de Geganters de Sant Vicenç, Club de Petanca Santvicentí i
Centre de Jardineria Arqué

Dissabte, dia 21, a les 22h, a l’Església de Sant Vicenç
33a Edició del Festival de Música del Maresme
Concert de guitarra clàssica, a càrrec de Rafael Sala
Organitza: Regidoria de Cultura; hi col·labora: Parròquia de Sant Vicenç

Actes de Festa Major d’Estiu 2010                                                     + Informació: www.svmontalt.cat




