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Es reobre el consultori mèdic
del nucli antic per a atendre els
malalts crònics

Potenciant el comerç local
a través d’una plataforma de venda
en línia

Propostes diverses per a gaudir
de la Festa Major del 22 al 24
de gener
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Apropant a la ciutadania la tasca del personal municipal
Actualment es publica al web municipal la planificació dels treballs de la brigada
municipal. La iniciativa pretén ser, d’una banda, un exercici de transparència i, de
l’altra, donar resposta a les consultes dels veïns i les veïnes, que sovint contacten
amb l’OAC per informar-se de quan es netejarà el seu carrer o per comunicar alguna
incidència a la via pública. L’Ajuntament vol estendre aquesta mesura a altres àrees i
seguir potenciant una comunicació directa amb la ciutadania.

Ple municipal extraordinari i urgent (telemàtic)
26 de novembre del 2020
ORDRE DEL DIA

A FAVOR

Donar compte de l’abandó del
grup PSC-CP per part del regidor
Robert Subirón, que passa a ser
regidor no adscrit

Sense votació

EN CONTRA ABSTENCIÓ

Nomenament de la nova
portaveu del PSC-CP, Esther
Padilla, i modificació de les
assignacions als grups polítics

Junts, PSC, Primàries, ERC, Cs, 9SV, Francesc
Guillem (regidor no adscrit), CUP, Miquel
Àngel Martínez (regidor no adscrit) i
Robert Subirón (regidor no adscrit)

Modificació de la composició
de les comissions informatives i
altres òrgans col·legiats

Junts, PSC, Primàries, ERC, Cs, 9SV, Francesc
Guillem (regidor no adscrit), CUP, Miquel
Àngel Martínez (regidor no adscrit) i
Robert Subirón (regidor no adscrit)

Ple municipal extraordinari i telemàtic

Es renoven les targetes
del servei de bus urbà
S’obre el període per a renovar les
targetes que donen dret a fer ús del bus
urbà de manera il·limitada i gratuïta
a les persones que estiguin jubilades,
que siguin pensionistes o que tinguin
un grau de discapacitat igual o superior
al 33 %. El tràmit, que té un cost de 3
euros, es pot fer de manera presencial
a l’OAC, amb cita prèvia, o a través del
web municipal. La targeta de l’any 2020
deixarà de ser vàlida a partir del dia 1
de març del 2021.

26 de novembre del 2020
ORDRE DEL DIA

A FAVOR

Aprovació de la xifra oficial de
població a 1 de gener del 2020 i
de l’Estudi Poblacional 2019

Junts, PSC, Primàries, ERC, Cs, 9SV, Francesc
Guillem (regidor no adscrit), CUP, Miquel
Àngel Martínez (regidor no adscrit) i
Robert Subirón (regidor no adscrit)

Modificació de la Relació de
Llocs de Treball 2020

Junts, PSC, Primàries, ERC, Cs, 9SV, Francesc
Guillem (regidor no adscrit), CUP, Miquel
Àngel Martínez (regidor no adscrit) i
Robert Subirón (regidor no adscrit)

Aprovació del Compte General
2019

EN CONTRA ABSTENCIÓ

Junts, PSC, Primàries, ERC, Cs, 9SV, CUP i
Robert Subirón (regidor no adscrit)

Miquel Àngel
Martínez
(regidor no
adscrit)

Francesc
Guillem
(regidor no
adscrit)

Modificació del Reglament
Orgànic Municipal

Junts, PSC, Primàries, ERC, Cs, 9SV, Francesc
Guillem (regidor no adscrit), CUP, Miquel
Àngel Martínez (regidor no adscrit) i
Robert Subirón (regidor no adscrit)

Es reforça el servei de
neteja viària

Ratificació de l’inici d’accions
judicials pel desnonament de
Can Delàs

Junts, PSC, Primàries, ERC, Cs, 9SV, Francesc
Guillem (regidor no adscrit), CUP, Miquel
Àngel Martínez (regidor no adscrit) i
Robert Subirón (regidor no adscrit)

Aprovació de la compatibilitat
d’una treballadora municipal
per a formar part d’un consell
d’administració

Junts, PSC, Primàries, ERC, Cs, 9SV, Francesc
Guillem (regidor no adscrit), CUP, Miquel
Àngel Martínez (regidor no adscrit) i
Robert Subirón (regidor no adscrit)

Aprovació del conveni de
delegació de competències en el
servei d’atenció domiciliària amb
el Consell Comarcal del Maresme

Junts, PSC, Primàries, ERC, Cs, 9SV, Francesc
Guillem (regidor no adscrit), CUP, Miquel
Àngel Martínez (regidor no adscrit) i
Robert Subirón (regidor no adscrit)

Aprovació provisional de la
modificació puntual del PERI
Nucli Històric (C/ Nou, 4)

Junts, PSC, Primàries, ERC, Cs, 9SV, Francesc
Guillem (regidor no adscrit), CUP, Miquel
Àngel Martínez (regidor no adscrit) i
Robert Subirón (regidor no adscrit)

El consistori va obrir al mes de setembre
la licitació del contracte de neteja
viària, que preveu una ampliació del
servei actual. Fins que aquest procés es
resolgui, ha decidit contractar un servei
de suport a l’empresa Totelser Plus 2001,
SL, que consistirà en la neteja de carrers
amb escombradora mecànica dos dies
a la setmana i sis hores diàries. Aquest
reforç finalitzarà l’11 de febrer i tindrà
un cost de 6.930 euros.

Tota la informació del municipi al teu abast
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Entra en funcionament una aplicació mòbil
que en només 15 segons alerta la policia local
d’una emergència o robatori

Es destinen més recursos
a garantir la seguretat de
les persones

Víctor Llasera Alsina
Alcalde de Sant Vicenç de Montalt

l Sense perdre de

vista els objectius

Oficina d’Atenció
Ciutadana de la Policia
Local
L’Ajuntament de Sant Vicenç posa a
disposició de la ciutadania una aplicació per a telèfons mòbils que permet
alertar la policia local en cas que s’estigui produint una emergència o un robatori: Beesafe, una app amb la qual,
en menys de 15 segons, la persona
usuària pot enviar als dispositius dels
agents un senyal geolocalitzat amb
cinc possibles situacions d’alerta per
tal que aquests puguin actuar. Es tracta d’una eina ràpida, intuïtiva i accessible a tothom, que té per objectiu garantir la seguretat de les persones les
24 hores de dia, els 365 dies de l’any.

Com funciona?
L’aplicació mòbil Beesafe és totalment gratuïta. Per a poder utilitzar-la
només cal descarregar-la al dispositiu
i configurar el perfil d’usuari amb la
informació de la casa i la seva ubicació, a més d’altra informació opcional.
A la pantalla principal hi ha cinc tipus
d’alarmes per a activar, en funció de
quina sigui l’emergència: si hi ha intrusos a l’habitatge, si es produeix
una incidència amb l’alarma de casa,
si es detecta una presència estranya

Av. Països Catalans, 1
Telèfon: 93 791 04 09
Urgències: 609 30 30 20
Per a ser atesos presencialment, cal
demanar cita prèvia a
https://www.svmontalt.cat/
citapreviapolicialocal

al carrer, si es veu activitat sospitosa
en una casa veïna o si es tracta d’una
alerta de gènere. Aquesta darrera
està destinada a combatre els assetjaments sexuals i la violència masclista, tant a la via pública com en espais
tancats. La diferència amb les altres
és que comparteix amb la policia en
temps real la ubicació de la víctima.
L’Ajuntament demana a la ciutadania que faci servir aquesta eina
de manera responsable, evitant que
el servei de policia local es col·lapsi
amb alertes innecessàries. Aquesta
aplicació complementa altres mesures destinades a apropar la policia a
la ciutadania, com l’app Botó Vermell,
adreçada als comerços locals; la policia de proximitat, o l’Oficina d’Atenció
Ciutadana, que ha reprès l’atenció
presencial.

En un moment tan complex
com l’actual, des de les
administracions ens hem
d’imposar el deure d’atendre
les necessitats immediates
provocades per la pandèmia
sense oblidar-nos de la resta de
prioritats i de preocupacions
ciutadanes. En aquest sentit,
des del nostre ajuntament tenim
exemples recents d’aquesta
voluntat. M’agradaria destacar
en primer lloc la reobertura del
consultori, que ens permetrà
millorar l’atenció sanitària,
especialment per a segments tan
sensibles com el de la gent gran.
En tot cas, no ens volem quedar
aquí i continuem treballant en els
contactes amb la Generalitat per
a acabar disposant d’un centre
d’atenció primària (CAP), que és,
sens dubte, una necessitat per al
municipi.
També crec que són
significatives la creació de la
plataforma de «supermercat
digital» compra3viles.cat —que,
conjuntament amb els municipis
de Sant Andreu de Llavaneres
i Caldes d’Estrac, permetrà
potenciar la venda en línia als
comerços locals— o la posada
en marxa d’una aplicació mòbil
que ens facilitarà el contacte
amb la policia local. La promoció
econòmica o la seguretat
continuen estant d’aquesta
manera, tot i les dificultats, entre
les prioritats municipals.
Per sobre de les circumstàncies
del moment, hem de continuar
treballant per portar el
municipi més enllà en les seves
aspiracions.
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Les persones amb malalties cròniques seran
ateses al municipi, sense necessitat de
desplaçar-se al CAP de Llavaneres

Es reobre el consultori
mèdic del nucli antic
Després de mesos tancat per la pandèmia, s’ha tornat a obrir
el consultori mèdic del nucli antic. Des de l’Ajuntament, feia
temps que es demanava a la Generalitat aquesta reobertura, que s’ha fet efectiva de manera parcial, ja que només s’hi
atendran les persones amb malalties cròniques. Tot i així, és
un avanç important perquè aquest col•lectiu està format
principalment per persones grans, que són les que tenen
més problemes de mobilitat.
El consultori romandrà obert de dilluns a divendres des
de les 8 a les 14 hores. El personal que hi atendrà de manera presencial serà el d’infermeria i administració. Caldrà
demanar cita prèvia trucant al 93 326 89 01 o a través del
web de l’ICS.
Recordem que la població adulta s’ha d’adreçar al CAP de
Llavaneres i que el servei de pediatria s’ofereix al consultori
de Montalpark. El centre de referència en horari nocturn i
caps de setmana i festius és el CAP d’Arenys de Mar.

l Una quinzena d’alumnes reben

una beca de menjador

L’Ajuntament ha concedit 11.677,60 euros per a les
beques menjador que gestiona a través del Consell
Comarcal. Se n’han presentat 23 sol·licituds i se
n’han aprovat una quinzena. Enguany la quantia
dels ajuts s’ha incrementat fins a cobrir del 70 al
100 % del cost del servei.

Les bases
de la
convocatòria
tenen en
compte la
situació
econòmica,
familiar i
social de
l’infant

l Millorant l’accessibilitat i la

seguretat al camí de Coma de Bo
S’han dut a terme uns treballs d’arranjament en
el camí que comunica Sant Vicenç amb Caldes
d’Estrac. Aquests han consistit en l’eixamplament
del vial, la canalització de la cuneta lateral i la
consolidació dels marges. L’obra, amb un cost
de 9.572,29 euros, ha estat finançada amb una
subvenció de la Diputació de Barcelona.

Es posa en marxa una campanya de
prevenció d’incendis que preveu actuar en
9,15 hectàrees

Es netegen les franges
perimetrals de les
urbanitzacions
L’Ajuntament ha iniciat els treballs per a mantenir en bon
estat les franges perimetrals de protecció contra incendis
situades al voltant de les urbanitzacions de Supermaresme,
el Rocà, la Plana d’en Manent i la Plana de l’Andreu. L’objectiu és minimitzar els possibles riscos que comportaria
un incendi forestal i protegir els habitatges més propers a
la muntanya. La intervenció, que es realitza cada dos anys,
consisteix en la neteja del sotabosc, eliminant-ne males
herbes, canyes i altres elements vegetals que hi creixen de
forma descontrolada. Inclou també la neteja d’algunes parcel·les municipals.
El cost de l’actuació és de 10.338,72 euros, que són assumits íntegrament pel consistori.
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Sant Vicenç, Caldes d’Estrac i Sant Andreu de Llavaneres creen
una plataforma de compra per internet

Nova eina per a facilitar la
venda en línia al comerç local
Els ajuntaments de Sant Vicenç de
Montalt, Caldes d’Estrac i Sant Andreu de Llavaneres volen donar un
impuls al comerç local afavorint la
venda en línia dels seus productes i
serveis. Amb el suport de la Diputació
de Barcelona, les tres viles han creat
una plataforma de compra per internet amb lliurament a domicili. Aquest

«supermercat digital» pretén ser una
oportunitat per a arribar a nous públics i fer front als efectes econòmics
de la pandèmia. Es preveu que la
plataforma compra3viles.cat entri en
funcionament durant el primer trimestre de l’any. Els comerços que vulguin formar-ne part han d’emplenar
el formulari que trobaran al web mu-

nicipal. Els 50 primers establiments
que s’hi adhereixin gaudiran de la
gratuïtat de l’alta i de la quota dels
sis primers mesos. El projecte inclou
serveis diversos, com formació sobre
el funcionament de la plataforma, suport tècnic i gestió dels transportistes
per al servei de lliurament a domicili.

Garantint la
transparència en
l’elaboració del
Pressupost del
2021
Es convida la ciutadania a participar
en una audiència pública per a debatre el Pressupost Municipal per
a l’exercici 2021. Serà una trobada
virtual que es farà el dimecres 13 de
gener a les 20 hores i que comptarà
amb la presència del Govern municipal. Les persones interessades hauran
de fer-hi una inscripció prèvia.

Una vintena
de persones
assisteixen als
cursos del cicle
Forma’t
Al desembre es va tancar aquest cicle
formatiu, en el qual ha participat una
vintena de persones i que ha ofert
quatre cursos sobre màrqueting personal, LinkedIn, InfoJobs i estratègies
per a evitar la discriminació laboral en
la recerca de feina. Altres propostes
no s’han dut a terme per manca de
persones inscrites.

Les empreses i
els comerços poden
fer arribar les seves
propostes formatives
per correu electrònic a
format@svmontalt.cat
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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.

Per fi ha arribat el 2021, i, amb ell, l’esperança
que sigui molt millor que el 2020. Hem de pensar que amb la vacuna, i els estudis que s’han
fet sobre la COVID-19, aviat podrem tornar a la
normalitat. Però aquest mes de gener celebrem
la Festa Major del nostre patró, sant Vicenç, i,
amb tristesa, assegurem que no s’assemblarà
gaire a la de l’any passat, ni a la dels anteriors.
Les mesures imposades per als espectacles ens
limiten molt. Intentarem oferir diversos espectacles pensant en el que pot agradar a cada
edat, i alguns, amb sessions dobles perquè en
puguin gaudir tants/es xurravins/es com sigui
possible. Us demanem paciència i comprensió,
ja que les normes no agraden però son necessàries en aquests moments difícils.
Però, tot i les limitacions, engeguem projectes, i la plataforma de compra per internet amb
servei a domicili «comprales3viles.cat» n’és un.
La pandèmia ha fet que la restauració, els pagesos i altres negocis improvisessin noves formes
de vendre. La nostra proposta, que compartim
amb els nostres pobles veïns de Caldes i Llavaneres, unifica en una sola plataforma de compra per internet tots els comerços que s’hi vulguin adherir, que esperem que en siguin molts.

Finalment, s’ha acabat aquest annus horribilis
que estarà per sempre relacionat amb la tràgica pandèmia que s’ha escampat arreu del
món. Queda clar per què «coronavirus» és el
neologisme del 2020.
Comencem l’any nou amb la motxilla carregada d’una herència complicada, però amb
una sèrie de projectes engrescadors que estem segurs que agraireu.
La nostra prioritat és millorar la seguretat
ciutadana, la neteja viària i l’estat dels parcs i
jardins. També estem molt il·lusionats amb la
creació de la nova regidoria d’Habitatge, primordial tenint en compte la dificultat per a
accedir, al nostre municipi, a un habitatge de
compra o de lloguer a un preu raonable.
Volem fer les coses ben fetes i, per això, és
important copsar de primera mà les necessitats i inquietuds dels vilatans i les vilatanes.
Per aquest motiu, donem les gràcies a totes les
persones que han vingut a parlar amb nosaltres per exposar-nos les seves queixes i suggeriments.
Per acabar, i tornant al tema inicial, sembla
que haurem de viure amb la COVID encara
molts mesos; per tant, us demanem que actueu amb responsabilitat, perquè d’aquest
malson només en sortirem si ens comportem
amb prudència i seny!

Encetem aquest 2021 després de travessar un
any tèrbol i difícil, un any que ens ha posat a
prova en massa sentits. Des de l’agrupació del
PSC hem viscut moments molt desagradables,
veient com la nostra premissa, anteposar sempre les necessitats del poble a les sigles, es veia
escapçada davant l’interès polític.
Malgrat tot, cal recordar la feina feta amb
orgull. El nostre compromís era treballar per
aconseguir un Sant Vicenç dotat de serveis
de qualitat, ple d’oportunitats per a tothom,
impulsant polítiques properes als ciutadans i
projectes de millora. La pandèmia, a més, va
fer evident que el nostre primer secretari, en
Javier Sandoval, va deixar-se la pell valorant i
executant decisions eficients per tal de salvaguardar la salut i seguretat dels santvicentins.
De fet, tothom recordarà com el nostre poble
va aparèixer als mitjans de comunicació per la
contundència de les mesures adoptades. Ens
sentim orgullosos de tot l’esforç i defensarem
el seu projecte i honorabilitat personal ara i en
el futur.
Us desitgem un any nou que ens faci valorar
tot allò que ens ha tret el 2020 i que és més
important: la salut, les persones estimades i
l’esperança. Ens en sortirem.

Dadas las circunstancias actuales de incertidumbre por la crisis de la COVID, resulta difícil
comentar aspectos políticos, que pueden parecer secundarios e irrelevantes en estos tiempos de pandemia.
En cualquier caso, y viendo la «carta a los
Reyes» que planteamos el año pasado por estas mismas fechas, resulta un ejercicio interesante ver que, en general, ha habido cosas que
se han podido realizar, como: · promover el autoconsumo fotovoltaico en Sant Vicenç / · que
la fibra òptica i banda ampla arribi també a les
últimes parts del poble / · mejora del mantenimiento del alumbrado público / · mejora del
paseo marítimo, con zona de mascotas en la
playa / · disponibilitat del camí del Montalt
Otros temas han quedado aplazados o
retrasados a causa de la COVID, como incrementar y mejorar las instalaciones solares
en edificios del Ayuntamiento; racionalizar y
profesionalizar los mantenimientos técnicos
de los diferentes edificios e instalaciones del
Ayuntamiento y establecer un plan de eficiencia energética y consumo responsable en los
mismos, o profesionalizar la limpieza viaria, de
parques y jardines.
BON ANY NOU i una bona Festa d’Hivern,
desitjant a tots que puguem superar aviat
tot aquest enrenou que ens ha tocat viure.

Mai ha estat tan fàcil com enguany trobar un
desig sentit i compartit per tanta gent i amb
tanta força: que s’acabi la pandèmia d’una
vegada! Com que no serà fàcil, mentrestant
anem pensant en un grapat de desitjos més
petits i més locals: que la tasca de govern
sigui encertada; que les ajudes arribin a tothom; que recuperem l’hàbit d’escoltar també
en política, si pot ser; que les propostes més
assenyades arribin a bon port i les més innovadores també; que els missatges a les xarxes no amaguin ni mitges veritats ni mitges
mentides; que s’obri camí la participació ciutadana; que ningú se senti exclòs. Tant de bo
això fos possible només en canviar d’any! Tan
imaginàries com les fronteres, les dates dels
calendaris volen dir molt i no diuen res: el dia
1 serà, si fa no fa, tan estrany com el 31; segur
que portarà mascareta! Això sí, la majoria podrem dir-nos amb satisfacció que hem superat
el repte, que hem actuat amb prudència i que
hem parat atenció i hem fet l’esforç de portar
a terme tot el que ens han demanat. No sé si
això ens reconfortarà gaire, però, superades
les dificultats, encara ens quedaran els Reis de
l’Orient amb la seva màgia i, per Sant Vicenç, la
nostra Festa Major!
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Activitats virtuals en
honor de Santa Cecília
Comencem un any nou. Com sempre, l’esperem pròsper, il·lusionant i ple de bons propòsits. A més a més, hi hem afegit un desig que
anhelem tots els humans: el final d’aquesta
pandèmia, perquè no hem perdut l’esperança
que serem capaços de neutralitzar allò que
ens ha ferit i malmès durant el 2020.
Aquesta forta crisi ha fet créixer la sensibilització social cap al suport mutu i la solidaritat:
cap de nosaltres està bé si no ho estem tots,
i això és un triomf de la nostra espècie. Però
hem hagut d’escollir entre tenir llibertats o
estar segurs, i en alguns casos hem hagut de
renunciar a l’esperit crític. No ens enganyem:
tot i que ara els mitjans de comunicació només
enraonen d’aquest virus, continuen existint els
desnonaments, la pobresa energètica, el maltractament animal, la devastació del nostre
patrimoni natural, el racisme, els ciutadans
de segona, els presos polítics, els accidents de
trànsit, la mala praxi a la política, la destrucció
de llocs de feina...
Des de Som-hi volem continuar apostant
per la participació política, per la comunicació
horitzontal i per l’apoderament de la població,
perquè entre totes i tots podem construir un
futur millor.
Salut i República!

L’Escola Municipal de Música L’Oriola va
commemorar la diada de Santa Cecília,
patrona dels músics, amb un taller virtual de
presentació d’instruments per a les escoles
Sant Jordi i Sot del Camp i amb audicions en
línia a càrrec de professorat i alumnes del
centre. L’Escola Bressol Municipal també va
celebrar la jornada amb propostes musicals,
com una exposició de capses de cançons
realitzades per les famílies.

Un homenatge a les
persones donants de
sang
El president de la Federació Catalana
de Donants de Sang, Marc Ibars,
ha lliurat a l’Ajuntament el llibre
Monuments als donants de sang,
una publicació que recull més d’un
centenar d’escultures dedicades a
aquest col·lectiu. Sant Vicenç va ser el segon municipi català, després de Calella, a
erigir un monument a les persones donants de sang, el qual fou inaugurat el 1981 i
està situat a la carretera de Cornellà a Fogars de Tordera.

Tres santvicentins
participen en el
ral·li Dakar
Com a militant de la CUP i infermera de l’Hospital de Mataró, us comparteixo la meva experiència professional amb la COVID-19.
La primera onada ens va venir de nou: les
pacients ingressaven soles i amb greus símptomes, depenent de respiradors i medicaments
dels quals no coneixíem l’efectivitat vers la
COVID-19. Moltes es van recuperar i van poder
contactar amb els seus familiars per videotrucada. Altres ens van deixar sense poder-se acomiadar dels seus. En la segona onada els tractaments han estat més efectius i els familiars han
pogut visitar els pacients, fet que ha fet pujar
els ànims i l’esperança de totes.
Hem rebut un cop brutal: la por davant
d’aquest desconegut, l’aturada de l’activitat
econòmica i la baixada d’ingressos. Els sectors més pobres i desfavorits han estat i són
sempre els més perjudicats, enfrontant-se a
l’ambivalència entre sobreviure o arriscar-se a
contagiar-se.
La situació del sector és extrema: precarietat
de mitjans econòmics i materials, insuficiència
de professionals i un govern incapaç de fer-hi
front.
No obstant això, la solidaritat i l’empenta
han sortit de tots els racons, per aniquilar un
dels enemics més grans del nostre segle.

L’edició 2021 del Dakar compta amb
la participació de tres santvicentins.
El ral·li es disputa entre el 3 i el 15 de
gener i consta de 7.646 quilòmetres,
repartits en 12 etapes. En Miquel Boet
i en Joan Roura competeixen en la
primera edició del Dakar Clàssic, que reuneix una trentena de vehicles dels anys 80 i
90 del segle passat, mentre que el de Lluís Rosa és un dels 70 vehicles que participen
en la 43a edició del rally-raid més dur del món.

Una festa major d’hivern
marcada per la pandèmia
Els dies 22, 23 i 24 de gener se celebrarà
la Festa Major d’Hivern de Sant Vicenç.
Enguany no se’n podran organitzar alguns
dels actes, com l’Escudellada, el vermut
popular, les sardanes i la Crono-MontaltBike.
Entre les propostes hi haurà la missa en
honor de Sant Vicenç, dos concerts de
l’Orquestra Selvatana, dos espectacles
familiars per a diferents grups d’edat i una
escape room a l’aire lliure per al jovent. Les
activitats requeriran cita prèvia.

Què hem de fer
amb els residus?

L’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt posa a disposició
de la ciutadania diferents serveis per a realitzar una
correcta gestió dels residus.

La deixalleria

mancomunada
de les 3 viles

QUÈ S’HI POT PORTAR?
Tots aquells residus que no poden ser dipositats
a les àrees de contenidors: mobles, bateries, olis
de cuina, pintures... Com a NOVETAT, la deixalleria
disposa de contenidors per a la recollida de càpsules
de cafè.
ON ÉS LA DEIXALLERIA?
Al carrer de la Indústria, núm. 36, del polígon
industrial de Sant Andreu de Llavaneres.
Telèfon: 937 928 474
QUAN HI PUC ANAR?
De dimarts a dissabte, de 10 a 14 h i de 16 a 19 h;
els diumenges, de 9 a 14 h.
Podeu sol·licitar la targeta d’usuari a l’Oficina
d’Atenció a la Ciutadania (OAC) amb l’últim
rebut de la taxa d’escombraries.

Les

minideixalleries
QUÈ S’HI POT PORTAR?
Petits residus especials d’ús domèstic com CD i DVD,
cartutxos de tinta, aparells elèctrics i electrònics petits,
piles, bateries i bombetes de LED i de baix consum.
ON SÓN LES MINIDEIXALLERIES?
Al carrer Montseny, a la vorera d’accés al supermercat,
i a la riera del Gorg, a l’altura de l’entrada a l’aparcament
de la zona esportiva.

La deixalleria

mòbil

QUÈ S’HI POT PORTAR?
Material informàtic, pintures i dissolvents, bombetes
i fluorescents, petits electrodomèstics, olis vegetals,
piles, bateries, medicaments, radiografies, roba i «petits
voluminosos».
QUAN I ON PUC FER ÚS DEL SERVEI?
Els dijous, de 10 a 13.30 h, al parc del Terral, i de 16 a 19 h,
a l’aparcament del camp de futbol, i els dissabtes, de 10 a
13.30 h, a Can Boada. Els dies festius no hi ha servei.

Servei de recollida
de mobles vells,

electrodomèstics
i restes de
jardineria
QUAN S’OFEREIX?
Els dilluns, dimecres i divendres.
COM EL PUC SOL·LICITAR?
Trucant al 93 791 05 11; us indicaran quan es poden
baixar els residus al carrer.
TÉ ALGUN COST?
La recollida de mobles vells i altres voluminosos és
gratuïta, i la d’electrodomèstics i restes de jardineria
té una taxa mínima de 10 euros.

