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S’atorguen 60.000 euros
per a garantir el benestar
de les famílies

Es posa en marxa
la campanya de vacunació
contra la grip

Sant Vicenç, amb 10
desfibril·ladors, és un municipi
cardioprotegit
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Víctor Llasera és escollit nou alcalde
de Sant Vicenç per majoria absoluta
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S’inicia la campanya de poda
de l’arbrat públic
La brigada municipal ja ha començat a podar l’arbrat
dels parcs, jardins i carrers del municipi. Els treballs
s’allargaran fins al mes de febrer i afectaran prop
de 2.300 arbres de 48 espècies diferents. Aquesta
planificació anual permet reduir els danys que
ocasionen les plagues i minimitzar els tractaments
fitosanitaris. L’actuació seguirà el pla de poda existent,
aplicant criteris de sostenibilitat i racionalitat.

Esther Padilla, nova regidora
a l’Ajuntament
El dia 16 d’octubre va prendre possessió del seu
càrrec com a nova regidora del PSC-CP Esther Padilla
Enríquez, que ocupa el lloc vacant que havia deixat
Javier Sandoval.
Padilla va néixer fa 42 anys a Santa Coloma de
Gramanet i en fa 20 que resideix al Maresme. És
diplomada en Ciències Empresarials per la UAB, va
treballar 13 anys en el sector bancari i en fa tres que
ho fa en una empresa privada de la comarca.

S’arxiva la
investigació per una
denúncia urbanística
La Fiscalia Provincial de Barcelona ha
arxivat les diligències sobre presumptes
irregularitats en la concessió de la
llicència d’obres per a la construcció
de 96 apartaments en la zona del
golf. El tancament del cas exculpa de
prevaricació i tràfic d’influències el
qui fou alcalde de Sant Vicenç, Miquel
Àngel Martínez, així com Amadeu
Clofent, Ma. Lluïsa Grimal i Enric
Miralles —membres de la Junta de
Govern durant el mandat— i els tècnics
municipals.

Ple municipal extraordinari i telemàtic
2 d’octubre del 2020
ORDRE DEL DIA

Mireia Borraz
guanya el concurs de
fotografia

Renúncia de Javier Sandoval al càrrec
d’alcalde i a l’acta de regidor

Ple municipal extraordinari, urgent i telemàtic
16 d’octubre del 2020
ORDRE DEL DIA
Presa de possessió d’Esther Padilla
Enríquez com a regidora
Elecció del nou alcalde (votació
nominal)

Víctor Llasera (JxSVM): 7 vots (3 regidors de JxSVM,
representants de Primàries, d’ERC i de la CUP
i el regidor no adscrit Miquel Àngel Martínez);
Maria Villalta (9SV): 6 vots (3 regidors de PSC-CP,
representants de Cs i de 9 SV i el regidor no adscrit
Francesc Guillem).

Una vuitantena d’imatges han participat
en el 13è concurs «Un tastet de Sant
Vicenç». El jurat, format per Gina Pórtera
i Antoni Buch, ha concedit el primer
premi a Mireia Borraz per la fotografia El
mar està amb nosaltres. Carmen Conde
i Miguel Sanz s’han emportat el segon
i tercer premis, respectivament. Així
mateix, el jurat ha escollit les imatges del
Calendari SVM 2021, que arribarà a les
llars a finals d’any.
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Víctor Llasera Alsina
Alcalde de Sant Vicenç de Montalt

Es crea el nou Consell de Govern, format
per l’alcalde i els regidors i regidores amb
competències delegades

Víctor Llasera, nou
alcalde de Sant Vicenç
de Montalt
El passat 16 d’octubre es va celebrar
i remarcant la necessitat de «tornar
de manera telemàtica un ple extraorl’orgull al municipi i defensar els
dinari i urgent en el qual Víctor Llaideals del nostre país».
sera i Alsina, de JxSVM, va ser escollit
Un nou òrgan de govern
com a nou alcalde de Sant Vicenç de
L’elecció de Víctor Llasera com a nou
Montalt. La votació va ser nominal i
alcalde suposa també la constitució
es va resoldre amb majoria absoluta.
d’un nou govern i la creació de nous
Llasera va sumar els vots dels tres
òrgans de representació.
regidors de JxSVM, dels reEn aquesta nova etapa
presentants de Primàries,
desapareix el Consell
ERC i la CUP i del regiVíctor Llasera
Assessor i es crea el
dor no adscrit Miquel
ha estat escollit
Àngel Martínez. L’alper majoria absoluta, Consell de Govern,
format per l’alcalde
tra candidata que
amb el suport de 7
i els set regidors i
aspirava a l’alcaldia,
dels 13 regidors de
regidores amb comMaria Villalta, de 9SV,
l’Ajuntament
petències delegades.
va rebre els suports
Així, doncs, el nou equip
del PSC-CP, Cs, 9SV i del
de govern estarà format
regidor no adscrit Francesc
per vuit regidors i regidores:
Guillem.
tres de JxSVM, un regidor d’Units
En el seu discurs d’investidura, el
per Avançar que anava a les llistes
nou alcalde va assegurar que els dardel PSC-CP i els representants de
rers dies havien estat «molt tensos i
Primàries, ERC, 9SV i la CUP. Els altres
de molta negociació», i va celebrar
cinc regidors estaran a l’oposició.
que s’hagués arribat a un acord amb
La Junta de Govern Local compel qual «es vegi reflectida la voluntat
tarà amb l’alcalde, Víctor Llasera, i
majoritària del poble». Llasera es va
els tres tinents d’alcaldia, que secomprometre a formar un «cartipàs
ran, en aquest ordre, en Sergi Rabat
sòlid» i va garantir que actuarà «amb
(Primàries), la Laia Sorribes (ERC) i el
ètica i fermesa». Va acabar la seva inMiquel Rovira (CUP).
tervenció agraint els suports rebuts

l Compromís en

moments complexos
Recentment, he assumit l’alcaldia
de Sant Vicenç de Montalt. Les
circumstàncies fan que la meva
arribada al càrrec es produeixi
en un moment complex, tant
institucionalment com per la
crisi sanitària que patim i pels
efectes socials i econòmics
que l’acompanyen. Conscient
i sabedor de l’exigència del
moment present, però amb la
voluntat d’actuar amb l’ètica, la
fermesa i la voluntat de servei
públic que reclama l’actual
situació.
Assumeixo el càrrec amb
el convenciment que l’acord
establert per al nou govern
municipal reflecteix la voluntat
majoritària que van expressar els
veïns i les veïnes a les darreres
eleccions municipals: un govern
obert, transparent i transversal.
El repte és notable, però
convençut que l’equip humà
que m’acompanya sabrà estar
a l’alçada de les circumstàncies
que ens ha tocat afrontar. És la
meva voluntat aportar el millor
de nosaltres per a trobar tantes
solucions com problemes es
trobin els santvicentins i les
santvicentines.
Finalment, vull donar les
gràcies als representants
municipals que m’han donat la
seva confiança per a encapçalar
aquest projecte. Compteu amb el
meu compromís i dedicació per a
retornar l’orgull al municipi i per
a defensar els ideals del nostre
país.
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El nou Govern local està format per diverses forces polítiques amb representació al consistori

S’aprova el nou cartipàs municipal
Després del canvi produït al capdavant de l’Alcaldia,
l’Ajuntament ha donat a conèixer el nou cartipàs municipal. S’ha volgut crear un govern sòlid i obert, amb la
participació de representants de diverses forces polítiques: Junts per Sant Vicenç (JxSVM), Units per avançar,
Primàries, ERC, 9SV i la CUP. Entre les principals novetats

Víctor Llasera Alsina
(JxSVM-JUNTS)
Alcalde i regidor de
Comunicació i Urbanisme

Laia Sorribes Valls
(ERC-AM)

2n tinenta d’alcaldia
i regidora de Cultura,
Festes, Entitats i
Associacions, Promoció
Econòmica, Comerç,
Turisme i Consum

Lydia Gerónimo
Guardiola
(JxSVM-JUNTS)

Regidora de Governació i
Mobilitat i de Gent Gran

Miquel Rovira
Mariné
(CUP-AMUNT)

3r tinent d’alcaldia i
regidor de Participació
Ciutadana i Transparència,
de Benestar Social i de
Solidaritat i Cooperació

hi ha la creació de la Regidoria d’Habitatge, la desaparició de la de Gestió Energètica —atès que aquest àmbit ja
queda inclòs en la Regidoria de Medi Ambient— i canvis
en algunes de les existents, que passen a anomenar-se
«Regidoria d’Infància i Joventut» i «Regidoria de Participació Ciutadana i Transparència».

Sonia Miquel Suñé
(JxSVM-JUNTS)

Sergi Rabat Fajardo
(PRIMÀRIES)

Regidora de Recursos
Humans, d’Obres i Serveis
Municipals i d’Habitatge

1r tinent d’alcaldia i
regidor de Medi Ambient,
d’Infància i Joventut,
d’Atenció Ciutadana i de
Noves Tecnologies

Maria Villalta Morro
(9SV)

Cristian Garralaga
Alonso
(Units per avançar)

Regidora d’Igualtat i
Ensenyament i de Sanitat i
Salut Pública

Regidor d’Hisenda i Gestió
Econòmica i d’Esports

S’hi pot demanar hora de manera telemàtica o via telèfon

Per a ser atès a l’OAC i per la Policia
Local cal demanar cita prèvia
El sistema de cita prèvia és requisit
indispensable per a realitzar tràmits
presencials tant a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament
com a les oficines de la Policia Local. L’objectiu és donar un servei
d’atenció personalitzada i de qualitat a la ciutadania i limitar-ne el
temps d’espera. A més, l’assignació
de cita també contribueix a garantir

els protocols de prevenció contra la
COVID-19.
La cita prèvia es pot demanar per
internet o per telèfon. Si es vol per a
l’OAC cal entrar a www.svmontalt.
cat/citapreviaoac o trucar al telèfon 93 791 05 11; per a la Policia Local s’ha d’entrar a www.svmontalt.
cat/citapreviapolicialocal o trucar
al telèfon 93 791 04 09.
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Es concedeixen ajuts econòmics a autònoms, empreses i comerços

Suport al teixit comercial i industrial afectat
per la COVID-19
Durant tres mesos i fins al 31 de juliol va restar oberta la convocatòria
d’ajuts extraordinaris per a autònoms i persones jurídiques amb local
comercial al municipi que haguessin
hagut de cessar temporalment la
seva activitat arran de la situació generada per la COVID-19.
L’objectiu dels ajuts és donar suport al teixit comercial i industrial del
municipi. La quantia de la sol·licitud
podia ser d’un màxim de 1.000 € i les
despeses subvencionables han estat
el lloguer del local i els subministres
bàsics (aigua, llum, gas, etc.). Els criteris per a valorar la concessió dels
ajuts eren haver hagut de tancar el
local durant l’estat d’alarma, haver de
fer front a un lloguer, haver hagut de
demanar un préstec per manca de liquiditat i tenir personal a càrrec.

Partida de 50.000 €
L’Ajuntament va reservar per a
aquests ajuts una partida de 50.000
€; no obstant, només se’n van presentar 16 sol·licituds, de les quals 10

han estat atorgades i 6 desestimades
per no haver presentat la documentació necessària o per no complir els
requisits.

La majoria de sol·licituds han estat per a pagar el lloguer, els
subministraments bàsics i l’alimentació

L’Ajuntament
atorga prop de
60.000 € en ajuts
a famílies
Des de l’inici de l’any fins al mes d’octubre, l’Ajuntament de Sant Vicenç de
Montalt, a través dels Serveis Socials
Municipals, ha atorgat un total de
57.831 € en ajuts. La part principal
d’aquest import es correspon amb
els ajuts extraordinaris destinats a
persones —principalment famílies
amb infants a càrrec— que s’han vist

Les
subvencions
estaven destinades
al pagament del
lloguer del local i dels
subministraments
bàsics

afectades per la crisi sanitària i econòmica provocada per la COVID-19. La
convocatòria d’aquesta línia va restar
oberta entre els mesos de març i juny,
i va suposar la concessió de 43.439 €
repartits en 158 ajuts per a pagar les
despeses de lloguer, els subministres
bàsics i l’alimentació.
A banda de la línia relacionada amb
la pandèmia, l’Ajuntament ha atorgat
60 ajuts puntuals per un import total
de 13.089 € a famílies que han necessitat ajuda per a pagar medicaments,
tractaments mèdics, alimentació,
lloguer, material escolar, subministraments bàsics, etc. Finalment, cal
afegir-hi 16 beques atorgades per a
la compra de llibres i material escolar
per a aquest curs, que sumen un total
de 1.302 €.
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La tribuna
política de
Sant Vicenç
de Montalt
L’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt no es
fa responsable de les informacions i opinions
que siguin emeses per les diferents forces amb
representació municipal a l’espai «La tribuna
política de Sant Vicenç de Montalt».

TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS
ESTAN CONVIDATS A PARTICIPAR EN
AQUESTA SECCIÓ.

Finalment, Sant Vicenç de Montalt té un govern independentista. El passat 23 d’octubre,
en un ple extraordinari, se’n va votar un nou
alcalde. S’havia intentat signar un acord fruit
de diverses reunions amb els que pensàvem
que havien d’integrar el futur Govern del nostre municipi, però només l’havia signat JxSV,
Som-hi SV i ERC, i els pronòstics no eren favorables. Finalment, en Víctor Llasera, de JxSV, és
el nou alcalde, en tenir també el vot de la CUP i
del regidor no adscrit M. Àngel Martínez.
Nosaltres vàrem donar suport a la candidatura guanyadora, i hem deixat l’oposició per a
ser part activa en les regidories de Promoció
Econòmica, Comerç i Turisme, i també Cultura
i Festes. Ens preocupa la multiplicació de casos de COVID-19 arreu, però esperem poder
tirar endavant projectes necessaris per a dinamitzar el poble, que ajudin els ciutadans i els
agradin.
Serà un govern ampli i estable, ja que en formem part 8 regidors dels 13 que té el nostre
consistori; incorporar en el projecte dos regidors més (Maria Villalta i Cristian Garralaga),
que en l’últim govern havien iniciat tasques
que ara podran tirar endavant, ha sigut un encert. Tindrem un canvi real i positiu per a tots
els santvicentins i santvicentines.

Ens hauria agradat presentar-nos de nou,
en aquesta ocasió, com a grup al Govern i el
nostre regidor Víctor Llasera com a nou alcalde. Però les circumstàncies que ens envolten
a causa de la COVID-19, amb terribles conseqüències socials i econòmiques, ens han fet
reconsiderar aquest escrit.
Moltes de les mesures de la Generalitat encaminades a reduir la taxa de propagació i risc
de rebrot les acceptem amb resignació, sabedors que per a aturar la corba són necessàries
però que també deixaran conseqüències per a
moltes llars i molts empresaris. Per això considerem que, com a Ajuntament, hem de ser capaços de posar en marxa iniciatives que ajudin
a apaivagar aquest patiment.
Com a nou Govern, i sumant esforços de
tots els grups, ens posem a treballar de manera immediata per posar a l’abast de la ciutadania i l’empresariat local totes les eines disponibles i de nova creació, elaborant propostes
com una oficina de suport per als efectes de
la COVID que ajudi a trobar solucions i treballar mesures focalitzades en els santvicentins i
les seves famílies. Ben aviat, des del consistori,
podrem anar oferint informació més detallada
sobre les mesures acordades i que estaran a
disposició dels ciutadans i les ciutadanes.

Des del PSC-UNITS, després dels esdeveniments ocorreguts en els darrers dos mesos,
en primer lloc, volem felicitar el nou alcalde i
president de la corporació, escollit amb majoria de vots en el darrer plenari, Víctor Llasera
i Alsina.
Des de la coalició PSC-UNITS, hem liderat
en aquest darrer any i mig de legislatura un
projecte integrador de servei a les persones,
de millora d’equipaments i infraestructures,
de millora dels espais públics, tenint cura del
medi ambient i la sostenibilitat i de la participació ciutadana.
Continuarem treballant i col·laborant pel
que sigui millor per al nostre municipi, sempre
sumant, no restant, i aportant la nostra experiència i responsabilitat amb el coneixement
del funcionament de l’Ajuntament.
Estarem atents a veure com evoluciona el
nou Govern, i desitgem que treballi amb el
mateix rigor de servei públic que ha tingut
l’anterior.

Perplejidad
Tal vez sea el adjetivo que describa mis sensaciones con todo lo ocurrido en estos últimos dos meses en relación con el cambio de
alcaldía y la nueva composición de las personas que conforman el nuevo gobierno. Dado
el resultado final, uno ya no sabe qué pensar
de los motivos reales que han provocado toda
esta movida.
Desde el punto de vista político, uno está
curado de espanto en esta Cataluña querida.
Todo es posible por la «patria», o por la «pasta»,
desgraciadamente, aun a costa de la situación
familiar de alguno o de una gobernanza más
racional y transversal del municipio. Desde el
punto de vista personal, he de reconocer que
uno no aprende a pesar de los años.
Al final, para unos todo se reduce a poner
esteladas en lugares públicos o al uso de locales con dinero y recursos materiales y humanos
públicos. Puede que, en un acto supremo de
valentía y arrojo, tal vez girar la foto del jefe del
Estado, o quitar la bandera española del ayuntamiento. Per a altres, una ajuda per a arribar a
final de mes.
No s’enganyin, la flaire rància de decennis
torna. El vertaderament revolucionari i antisistema avui dia al nostre estimat Sant Vicenç i a
Catalunya és ser lliurepensador.

Després d’intenses negociacions per aconseguir un govern de concentració, estable i
obert a qui vulgui arremangar-se, i d’explorar,
intentar i fracassar en diferents iniciatives, hem
optat per acceptar la proposta de sumar-nos
al nou Govern. Volem participar i garantir la
governabilitat i, amb aquest pas, afegir transversalitat i augmentar l’estabilitat. Tenim experiència i volem aportar coneixements i una
bona gestió al davant de les regidories. És una
situació complicada perquè aquesta decisió
s’endurà per davant part de l’executiva de 9SV i
posarà en evidència dificultats i contradiccions
que ja venien de lluny. Però no estan les coses
per a parlar més dels polítics i dels partits que
de gestió i polítiques concretes. Massa pragmatisme oportunista per a alguns; d’altres, en
canvi, valoraran el compromís i el risc d’assumir-lo. No hi ha sortides fàcils per a situacions
complicades, i encara menys, que satisfacin a
tots. Haurem de canviar molt després d’una
situació tan crítica; res d’extraordinari: passa i
seguirà passant en tots els equips, en tots els
partits. Siguem conscients que, de nou en estat d’alarma, l’amenaça de crisi sanitària, social
i econòmica és ben a prop i ben real.

InfoMontalt Novembre 2020

Volem començar aquest article de l’InfoMontalt
tornant a felicitar el nou alcalde, en Víctor Llasera. En el moment d’escriure aquestes línies,
encara no s’ha constituït formalment el nou
Govern, però tot fa pensar que estarà integrat
per una àmplia majoria independentista, motiu
pel qual també ens hem de felicitar tots plegats, ja que a la fi es veurà reflectida la voluntat
majoritària del poble, expressada a les darreres
eleccions.
És molt el que s’ha escrit, i més el que s’ha
parlat, sobre les raons per les quals això no va
ser possible en aquell moment, raons en un
sentit i en un altre. Arribats a aquest punt, pensem que això ja ha passat i ara és moment de
mirar endavant i de crear les bases i teixir una
relació de confiança que permetin un govern
cohesionat i fort que faci front al gran problema sanitari que tenim a sobre i als socials i
econòmics que se’n deriven.
Aquests problemes seran prioritaris durant
bona part de la resta de legislatura, però, a mesura que sigui possible, s’haurà de treballar en
tot allò que comporta la millora del benestar
social i la qualitat de vida del vilatans, sense
oblidar la defensa dels valors republicans i
sobiranistes que ens interpel·len com a poble.
Salut i república!!!
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L’Ajuntament recupera més de 150.000 € del
deute que Generalitat i Diputació tenen sobre
el finançament de l’Escola Bressol
La Generalitat de Catalunya i la
Diputació de Barcelona tenen, des del
curs 2012-2013, un deute pendent
relatiu al finançament de les places
de l’Escola Bressol Municipal Els
Garrofers. L’Ajuntament de Sant
Vicenç de Montalt, tots aquests anys,
ha anat assumint aquest deute per
tal que el cost del servei no es veiés
incrementat per a les famílies. Enguany,
la Generalitat ha fet el pagament d’una
part dels endarreriments pendents

del 2012 al 2019 i la part sencera del
curs 2019-2020. Per la seva banda, La
Diputació ha fet el mateix sobre els
cursos 2017-2018 i 2018-2019. En total
han estat més de 150.000 euros els que
s’han recuperat del deute acumulat.
D’altra banda, s’han rebut 5.908 € que
estaven també pendents de cobrar de
la Generalitat del curs 2017-2018, per a
finançar el servei de l’Escola Municipal
de Música L’Oriola, i 4.379 € per part de
la Diputació pel mateix servei del 2020.

Campanya de
vacunació contra
la grip
En els últims mesos, la política municipal ha fet
un gir inesperat i ara estem davant d’un nou
govern amb majoria independentista.
Què suposa realment? Que seguirem treballant en les nostres regidories amb les mateixes
ganes, convicció i transparència que hem tingut fins ara; que tindrem nous companys de
viatge amb els qui potser ens uneixen més
coses de les que ens separaven anteriorment.
Però volem deixar clar que això no és un xec en
blanc. El camí serà llarg, complicat, i exigirem
molt més als nostres nous socis i a nosaltres
mateixes perquè Sant Vicenç de Montalt tingui
un govern que respecti la majoria independentista però que també tingui el màxim respecte
a aquells que no comparteixen la nostra ideologia. Perquè en realitat som servidors públics i
treballem igual per a totes les persones.
Som persistents, i en l’horitzó visualitzem un
país independent, però per arribar-hi ho farem
des del municipi, amb polítiques socials, d’esquerres i reivindicatives per a aconseguir una
societat més justa i solidària.
L’enhorabona al nou alcalde, el senyor Víctor
Llasera i Alsina, i li desitgem que pugui aconseguir un mandat estable i progressista, tal com
mereix el nostre poble.

El passat 26 d’octubre va començar la
campanya anual de vacunació contra
la grip, que s’allargarà fins al 20 de
novembre. Enguany, davant l’actual
situació de pandèmia, les vacunacions
no es poden realitzar als centres
d’atenció primària; és per això que
l’Ajuntament ha cedit el local del Cau
Jove, ubicat al número 2 de l’avinguda
Verge de Montserrat. Per a vacunarse cal demanar-hi cita prèvia a través
del telèfon 93 326 89 01 o del web

bit.ly/cita_ICS. L’Agència de Salut
Pública recomana que es vacunin
les persones de més de 60 anys, les
dones embarassades i puèrperes, les
persones amb malalties cròniques i els
professionals de la salut, sociosanitaris
i docents.

Nou mossèn a la
parròquia de Sant
Vicenç
El pare carmelita descalç Andrew
Llanes Amaro és el nou rector de
la parròquia de Sant Vicenç, en
substitució de Mn. Xavier Grau Pont,
qui, després de quatre anys al nostre
municipi, ha marxat a Colòmbia per
continuar-hi la seva tasca pastoral.

Sant Vicenç
de Montalt,
un municipi
cardioprotegit

1. Avinguda Toni Sors
2. Plaça de l’Església amb carrer Sant Antoni
3. Camí del Padró amb avinguda Sot del Camp
4. Carrer Costa Daurada amb carrer Mediterrani
5. Riera de Torrentbò
6. Passeig marítim – passeig del Marquès
de Casa Riera
7. Carrer Sant Antoni, 13 (façana de l’ajuntament)
8. Carrer del Torrent del Gorg (façana del centre
cívic El Gorg)

Davant d’una aturada cardiorespiratòria
és important actuar amb rapidesa. Poder
disposar d’un desfibril·lador extern
automàtic (DEA) i utilitzar-lo abans de
l’arribada del Sistema d’Emergències
Mèdiques (SEM) permet donar resposta
a situacions d’urgència vital, i això
converteix el municipi en un entorn més
segur.
Sant Vicenç compta amb vuit d’aquests
aparells fixos, instal·lats en diversos punts
del municipi, i dos de mòbils; d’aquests
últims, un dels desfibri·ladors el porta
la Policia Local i l’altre dona servei a
les entitats locals durant la realització
d’activitats o esdeveniments.
En cas de trobar-nos en la necessitat de
fer servir un d’aquests aparells, cal saber
també que estan connectats amb el 061,
de manera que en utilitzar-ne qualsevol
s’activa el pla d’emergència: professionals
del SEM ofereixen suport, mitjançant
consells telefònics, a la persona que ha
donat l’alerta, alhora que —en detectarse l’ús d’un dels DEA distribuïts per tot
Catalunya— una ambulància es dirigeix
al municipi localitzat mentre espera la
trucada per saber l’adreça exacta on es
troba la persona que ha de ser atesa.
Davant d’una aturada cardíaca
extrahospitalària, la utilització d’un
desfibril·lador abans de l’arribada
del SEM s’associa amb un índex de
supervivència de gairebé el doble
respecte dels casos en què no se’n fa ús.
Podeu consultar en el plànol la
ubicació dels aparells DEA de què es
disposa a Sant Vicenç.

