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S’habiliten tres sales a
l’Espai Jove per a oferir-hi activitats
formatives

La Policia Local incorpora
sis nous agents i dos vehicles
policials

Es programen activitats
per a fomentar la igualtat durant
tot l’any
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Prioritat de pas per als vianants en
alguns trams del nucli històric
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Prohibit fer foc en
terrenys forestals
Des del 15 de març està prohibit encendre
foc en terrenys forestals i en la franja de
500 metres que els envolta. No s’hi poden
cremar restes de poda ni d’aprofitaments
forestals, agrícoles o de jardineria sense una
autorització del Departament d’Agricultura.
La prohibició s’allargarà fins al 15 d’octubre.
En les àrees recreatives i parcel·les privades
es permet si es fa ús de barbacoes d’obra
amb mataguspires.

Atenció a l’OAC amb cita
prèvia
El servei d’atenció a la ciutadania de
l’Ajuntament funciona al 100 %, però, per
a ser-hi atès, és indispensable demanar-hi
cita prèvia. L’objectiu és oferir un servei
personalitzat i de qualitat, limitant el temps
d’espera de les persones usuàries i garantint el
compliment dels protocols contra la COVID-19.
La cita prèvia amb l’OAC es pot demanar per
internet, a www.svmontalt.cat/citapreviaoac,
o per telèfon, trucant al 93 791 05 11.

Ple municipal ordinari 25 de febrer del 2021
ORDRE DEL DIA

A FAVOR

EN CONTRA ABSTENCIÓ

Atorgament de poders per a plets a favor
de procuradors i lletrats

Junts, PSC, Primàries, ERC, 9SV,
Francesc Guillem, CUP, Miquel
Àngel Martínez, Robert Subirón i
Cristian Garralaga

Actualització de l’inventari de béns de la
corporació

Junts, PSC, Primàries, ERC, Cs, 9SV,
Francesc Guillem, CUP, Miquel
Àngel Martínez, Robert Subirón i
Cristian Garralaga

Cs

Adjudicació de la concessió del columbari Junts, PSC, Primàries, ERC, Cs, 9SV,
número 4 del cementiri municipal
Francesc Guillem, CUP, Miquel
Àngel Martínez, Robert Subirón i
Cristian Garralaga
Moció de suport a Pablo Hasél i a
la preservació del dret de llibertat
d’expressió

Junts, Primàries, ERC, 9SV, CUP,
Cristian Garralaga

PSC, Cs i
Francesc
Guillem

Miquel Àngel
Martínez i Robert
Subirón

Nous donants de sang
i plasma
Un total de 43 persones van participar
el passat 28 de febrer en una nova
campanya de donació de sang i plasma
marcada pels protocols i les mesures
establertes arran de la COVID-19.
En aquesta ocasió, els professionals
sanitaris van recollir 35 donacions de
sang i 6 de plasma; es van registrar 7
nous donants, i va haver-hi dues
persones que no van poder
materialitzar la donació.
La unitat mòbil del Banc de Sang
tornarà a Sant Vicenç el 16 de maig.

Es retira la Creu als
caiguts de la plaça de
l’Església
El passat 5 de març es va retirar de la
plaça de l’Església la Creu als caiguts,
un monument inaugurat l’any 1942
que, més enllà de les connotacions
religioses, representava un símbol
d’exaltació del franquisme. La
retirada respon a la decisió del Govern
municipal de respectar la Llei de
Memòria Històrica. Es preveu embellir
l’espai amb una escultura feta en pedra
del santvicentí Lluís Casals, cedida per
la seva família.

Tota la informació del municipi al teu abast

www.svmontalt.cat · santviAPProp
svmontalt

@svmontalt.cat
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gratuïta al teu
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l 2021: un any clau

L’Ajuntament amplia la millora del nucli antic
amb la transformació de l’entorn de l’església
en una plataforma única

Finalitzen les obres de
reurbanització del carrer
Sant Antoni
Al mes de març es van enllestir les
tres quadrats de via pública en una
obres de reurbanització del carrer
de les principals artèries del nucli
Sant Antoni, en el tram comprès enhistòric. L’actuació ha tingut una dutre la plaça del Poble i el passeig de
rada aproximada de quatre mesos.
Sant Joan. La via llueix una nova feLa millora es complementarà amb la
somia caracteritzada per una platainstal·lació al paviment de dos rètols
forma única amb recollida d’aigües a
d’acer amb el nom del carrer, així com
l’eix central, en la qual s’han suprimit
noves jardineres i mobiliari urbà.
les voreres i s’ha millorat l’accessiTransformant l’entorn
bilitat eliminant-ne les barreres arde l’església
quitectòniques. La remodelació ha
La finalització de les obres del carrer
inclòs alguns canvis en la mobilitat:
Sant Antoni coincideix amb l’inici
s’hi estableix prioritat de pas per als
dels treballs per a transformar
vianants i una velocitat màxil’entorn de l’església tamma de 20 quilòmetres per
S’estableix
bé en plataforma única
hora, atenent a criteprioritat de pas per
amb l’objectiu d’horis de pacificació del
mogeneïtzar, dignifitrànsit. En aquest
als vianants al carrer
car i ordenar aquest
sentit, properament
Sant Antoni i una
espai tan singular
entraran en funciovelocitat màxima de
del nucli antic. A més
nament radars de
20 km per hora per
dels treballs a la via,
control de la velocitat.
als vehicles
es preveu pavimentar
La remodelació ha
la zona lateral de l’església
comportat també la interque dona accés al Santíssim i
venció en el subsòl, on s’han
instal·lar bancs de formigó davant de
substituït dos trams de la xarxa d’aila façana principal del temple.
gua potable que es trobaven força
Aquestes obres del carrer Sant Anmalmesos pel pas del temps i un tub
toni i de l’entorn de l’església han sude previsió per a telecomunicacions.
posat una inversió de 222.289 euros.
En total, s’han renovat 1.294,50 me-

El tancament econòmic de
l’exercici 2020 ens ha deixat,
a l’Ajuntament de Sant Vicenç
de Montalt, prop de 170.000
euros de superàvit, gràcies a una
gestió exhaustiva i estricta dels
diners de tots els santvicentins i
santvicentines en un any marcat
per les despeses extraordinàries
ocasionades per la COVID-19.
Aquesta injecció econòmica no
pot arribar en un millor moment,
ja que el 2021 és un any en
el qual farem un important
esforç inversor per tal d’assolir
un doble objectiu: avançar de
manera decidida en els principals
projectes del municipi i, alhora,
contribuir a la recuperació
econòmica de la crisi provocada
per la pandèmia.
Enguany el Pressupost
municipal inclou fins a 13
projectes en l’apartat d’inversions,
amb actuacions tan destacables
com poden ser l’asfaltatge i
l’enllumenat de l’aparcament
del Sot del Camp o les obres
per a prioritzar els vianants al
carrer Sant Antoni i a l’entorn de
l’església. Tot això, sense deixar
de banda l’ampliació i millora
de serveis tan importants per al
poble com la seguretat, amb més
dotació de personal i material; la
neteja viària, o la formació dels
nostres joves.
Volem que el 2021 sigui un
any clau per a ressorgir amb
més força com a societat i per a
continuar portant Sant Vicenç de
Montalt a nous nivells de qualitat
de vida per a tots els veïns i
veïnes.
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S’amplia el catàleg d’accions formatives per
al jovent, amb activitats que responen a les
seves inquietuds i als seus interessos

Es dona un nou impuls a
l’Espai Jove
Des de la Regidoria de Joventut es vol revifar l’Espai Jove El
Cau, mantenint-lo com a punt de trobada del jovent però
donant-li també un caire més formatiu. La intenció és oferir-hi a infants i joves la possibilitat d’adquirir nous coneixements a través de tallers, formacions amb certificat o altres
activitats en les quals podran aprofundir, si ho desitgen,
aprofitant altres serveis municipals. Aquesta ampliació de
l’oferta formativa pretén garantir que els nois i les noies de
Sant Vicenç puguin trobar al municipi totes aquelles activitats que puguin satisfer les seves inquietuds i els seus interessos sense haver de desplaçar-se a poblacions veïnes.
A l’Espai Jove s’han fet algunes reformes, habilitant-hi
tres sales per a poder acollir totes les activitats programades. Aquestes seran difoses a través del web, de les xarxes
socials i de tríptics informatius on s’informarà dels períodes
d’inscripció.

l Nova graella de continguts a

Ràdio SantVi (107.4 FM)

Des del dia 1 d’abril, la programació de la
ràdio municipal està produïda per Digital Hits
Audiovisual (Montcau Produccions, SL). El
contracte és de 89.372,56 € (IVA inclòs) i tindrà
una durada d’un any. El nou model aposta per la
informació local i els continguts de proximitat.

Les noves
veus de
l’emissora
són les de
Gemma Palet
i Marc Vilalta.

l Ampli ventall de cursos i

tallers dins el cicle Forma’t
Els ajuntaments de Sant Vicenç i de Sant Andreu
de Llavaneres han posat en marxa la novena edició
del cicle Forma’t, que vol fomentar l’ocupació i fer
costat al teixit empresarial. Des del mes de març
s’hi ofereixen una quarantena de propostes que
es desenvolupen majoritàriament en línia. Les
inscripcions estan obertes al web municipal.

Els suports de la ciutadania marcaran quines
propostes passen a la votació final

S’inicia una nova fase del
Pressupost Participatiu
A partir del 12 d’abril, les persones de més de 16 anys que
estiguin empadronades a Sant Vicenç de Montalt podran
donar el seu suport a dues de les propostes presentades en
el marc del procés participatiu obert per a decidir en què
invertir 100.000 euros del pressupost municipal. Aquestes
s’han recollit de manera telemàtica, a través de la plataforma Sant Vicenç Participa! i en els tallers participatius virtuals que es van realitzar durant el mes de març. Abans de
passar a la següent fase, tècnics municipals han validat que
les propostes rebudes s’ajustin a les bases del procés. Després, les 10 que obtinguin un nombre més alt de suports
seran valorades tècnicament i passaran a la votació final.
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El 2020 es tanca amb un superàvit que supera els
150.000 euros
L’Ajuntament de Sant Vicenç va tancar l’any passat en positiu: el resultat pressupostari ha assolit la xifra
d’1.031.534,73 €, donant lloc a un
superàvit de 167.769,29 € i a un augment del romanent de tresoreria de
69.527,83 €. Pel que fa l’endeutament, que la gestió econòmica realitzada ha permès reduir de 141.062,73
€ en només un any, se situa en els
326.176,21 € i una ràtio del 3,91 %.
També s’ha escurçat el període mitjà
de pagament a proveïdors, que en el
quart trimestre del 2020 no arribava
als quinze dies.
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Al març es van incorporar sis agents per a cobrir baixes i
vacants i es van estrenar dos vehicles policials

Es prioritza
la seguretat
ciutadana
Durant el mes de març, s’han fet efectives algunes millores en l’àmbit de la
seguretat ciutadana que pretenen reforçar i millorar el servei: d’una banda,
s’han incorporat sis nous agents al cos
de Policia Local per a cobrir les baixes i

Sant Vicenç
disposa de
places gratuïtes
d’aparcament
exprés
S’han habilitat 10 places d’aparcament exprés o pit-stop gratuïtes
senyalitzades amb pintura vermella
i distribuïdes entre el nucli històric i
Montalpark. Aquest nou sistema, amb
què es vol garantir la rotació de vehicles a la zona, permet als conductors
aparcar un màxim de quinze minuts,
tots els dies de la setmana, des de les 8
a les 14 hores i de les 17 a les 20 hores.

DEUTE
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2020

vacants existents; d’altra banda, s’han
estrenat dos nous vehicles policials
que incorporen sistemes de senyalització prioritària i equipament policial
d’última tecnologia. Aquests cotxes
s’han adquirit amb la modalitat de
rènting amb un contracte de quatre
anys i un cost mensual de 2.569 €. A
més, ha entrat també en funcionament l’aplicació mòbil de seguretat
Beesafe, una eina gratuïta que, en
només 15 minuts, permet alertar la
Policia Local d’una emergència o situació de perill; fins al moment, ja se
l’han descarregat 256 persones.

S’han habilitat
uns rellotges
horaris que es
poden recollir als
comerços, a l’OAC
i a la Policia
Local
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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, s’estan administrant vacunes, però encara seguim amb molts malalts a les UCI, i per
això hem de seguir mantenint les mesures de
prevenció de la COVID-19.
Per aquest motiu, les poques activitats que
s’han pogut organitzar presencialment les hem
fet a l’aire lliure, aprofitant els espais que tenim
al nostre municipi, com el parc dels Germans
Gabrielistes, on es va fer el taller de mindfulness (Dia de la Dona) i la celebració del Dia
Mundial de la Poesia, encara que les sessions
del cicle Forma’t 2021 que oferim per als veïns
de les 3 Viles les hem hagut de programar en
format digital, en espera que millori la situació.
El que sí que podrem celebrar aquest any
presencialment és la diada de Sant Jordi: respectant distàncies i repartides pel parc, hi trobareu les activitats que acostumem a organitzar des de l’Ajuntament per al dissabte 24; no
us oblideu de fer-hi la inscripció prèvia.
Al nostre partit ens preocupa el litoral del
Maresme; per això Esquerra Republicana, conjuntament amb EH Bildu, va presentar una moció —que el Ple del Senat va aprovar el passat
24 de març— que permetrà aturar la construcció d’un nou espigó de 140 metres a la costa
del Masnou, entre altres actuacions.

Recentment, s’ha retirat un monument en
forma de creu emplaçat davant l’església del
poble. Era l’any 1942, en plena dictadura, quan
es va inaugurar aquesta glorificació del franquisme, però això potser és només un detall
sense importància. Tampoc deu ser important
que una foto de la inauguració mostri els assistents aixecant la mà dreta, segurament assenyalant un grup d’orenetes en plena volada
migratòria.
La recent retirada d’aquest monument
feixista (doncs sí, escrivim «feixista») va causar
un cert rebombori en certs entorns, i el nostre
poble es va convertir, d’un dia a l’altre, en la
meta turística d’un reduït nombre de persones
que hi mostraren el seu desacord, tot aprofitant la visita a terres santvicentines per a treure algun símbol tèxtil d’ideologia oposada que
els devia molestar.
S’ha complert amb la Llei de Memòria Històrica, que diu que les administracions públiques han de prendre mesures per a la retirada
de tots els símbols d’exaltació de la revolta militar, de la Guerra Civil i de la repressió exercida
per la Dictadura.
És així com ens acomiadem d’aquest monument que durant quasi vuitanta anys ha conviscut, en terres municipals, entre tots nosaltres. N’estem satisfets.

Podem estar contents i satisfets: els projectes
i el full de ruta de l’anterior Govern, liderat
pel Javier Sandoval, continuen avançant en
aquests sis mesos amb un altre govern; això
ens satisfà, i agraïm que s’estiguin desenvolupant en aquests moments. Esperem que no es
quedin només en la continuació de les millores
del carrer sant Antoni; hi ha pendents molts
projectes i, un cop aconseguit el finançament
des de la Diputació de BCN pel Javier Sandoval,
només cal anar posant-ne en marxa d’altres: la
continuació de les millores a Montaltpark, del
carrer mediterrani fins al cap mèdic; la zona
d’estacionament del carrer Costa Daurada situada davant de la N-II; l’inici del nou contracte
de neteja, dissenyat a peu de carrer per part
de l’anterior alcalde; la reparació de la vorera
de la carretera de Sant Vicenç; l’asfaltatge del
pàrquing del Sot del Camp…, i esperem que
també sigui una realitat l’habitatge protegit
de lloguer per als joves, famílies i gent gran de
Sant Vicenç, que ara mateix sembla que no és
prioritari per a aquest govern. Més de 190 accions al municipi de l’anterior govern, liderat
pel Javier Sandoval, deixa clares moltes coses:
molta feina al carrer i poca al despatx.

A principios del mes pasado nos enteramos
por vídeos en las redes sociales que se quitó la
cruz de delante de la iglesia. Quiero comunicar
que esta actuación no se informó previamente
ni posteriormente a los representantes políticos ni a la ciudadanía del pueblo.
Tuve que preguntar en un grupo de WhatsApp extraoficial de los regidores. Una regidora
del Gobierno alegó que la cruz la pasan al cementerio, que «es una escultura por los caídos
de un bando»… En fin: una actuación unilateral sin información, transparencia ni participación ciudadana; y yo añadiría que totalitaria.
Hace decenios que a esos monumentos se
les quitó las placas originales y eran un recuerdo a todas las víctimas, fuesen del bando que
fuesen, de que hubo una guerra terrible que
no se debe repetir. Pero estamos en el tacticismo político a todos los niveles, y unos siguen
instalados en la dicotomía de «rojos y azules»,
o en la excusa de la laicidad, en la que si el símbolo fuese de otra religión no se habrían atrevido a quitarlo; valientes que son.
Uns al·leguen això dels bàndols i altres,
que la creu és una ofensa. Són els temps que
corren: no hi ha grisos que valguin pel mig,
només blancs o negres en tot.

Coneixeu la «fatiga pandèmica», filla de l’allau
de dades, restriccions i comentaris sobre la
COVID-19 que ens persegueix arreu? S’assembla molt a la «fatiga política» que arrosseguem
també: l’immens cansament i desafecció que
provoca un món al revés on compta més el
rumor que el que de veritat passa, la sospita
que les dades, l’atribució d’intencions (sempre
dolentes) a l’adversari que les pròpies aportacions. Si una imatge val més que mil paraules,
què pensar de les imatges del 1942 a la porta
de l’església braç enlaire, exaltació dels vencedors?, què pensar d’aquest grup d’increpadors que ataquen el mossèn 79 anys després,
a la porta de la mateixa església, acusant-lo
d’haver-se deixat prendre aquella creu? Mentrestant, al Ple, parlem de la regla de despesa,
d’un desnonament que ja no cal, de rescatar
un nínxol o d’aprovar el pla que ordenarà, per
fi, un espai molt concret del municipi. I al final,
les preguntes. N’hi ha que es contesten soles
—per a això serveixen els informes— i d’altres passa que no es poden contestar perquè,
de fet, no són preguntes. El discurs s’enreda i
s’embolica, cada vegada més llunyà, més tens,
irrellevant. No us estranyi que costi tant parlar
de política!
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Sant Vicenç no fa «Ni
un pas enrere»
Ja portem temps suficient al Govern com per
a poder afirmar que aquest ha quallat perfectament i té una dinàmica positiva que permet
englobar diferents maneres de fer i sentir en
benefici del nostre municipi.
SOM-HI té clar que formar part d’un govern
no vol dir perdre l’esperit crític; ans al contrari:
ens permet gestionar les regidories delegades i fer aportacions constructives a la resta
d’àrees, complint l’obligació que té qualsevol
regidor present al consistori.
Som una formació dinàmica i proactiva i
hem demostrat que sabem gestionar amb el
Govern aspectes complexos com el de l’abocament il·legal de la riera del Balís, que des de la
Regidoria de Medi Ambient hem afrontat amb
fermesa, decisió i respecte.
Així mateix, hem volgut donar un nou impuls al Cau Jove, condicionant-ne l’espai per
tal de poder-hi oferir als nostres joves un ampli
ventall d’activitats, tallers, formacions i exposicions mitjançant les quals puguin treballar
aquells aspectes que els permetin enriquir-se
a nivell personal, social i educatiu.
Amb aquestes premisses, seguirem treballant per a la posada en marxa de totes
aquelles iniciatives que siguin positives per al
poble, amb independència de la font d’on provinguin. Salut i República!

En el marc del 8M, la Regidoria
d’Igualtat ha dissenyat un programa
d’activitats per a tot l’any: sota el
lema «Ni un pas enrere», hi haurà
tallers, xerrades, exposicions,
teatre i moltes altres propostes fruit de la feina conjunta de les diferents àrees de
l’Ajuntament amb la Biblioteca i la Ràdio municipals, així com amb els centres
educatius i les entitats. La restauració local es va sumar al Dia de les Dones
obsequiant la clientela amb tovalloletes dissenyades per a l’ocasió.

L’Ajuntament edita
un nou conte per Sant
Jordi
Els santvicentins Georgina Dalmau i Jordi
Mont són l’autora i l’il·lustrador del conte
que ha editat l’Ajuntament aquest 2021
per Sant Jordi. Es tracta d’una lectura per
a infants de 3 a 12 anys titulada La cama
que no volia caminar. La publicació
compta amb el pròleg de l’alcalde, Víctor
Llasera, i es distribuirà gratuïtament
entre l’alumnat de P3 a sisè de primària
coincidint amb la diada de Sant Jordi.

Tret de sortida al 14è
Concurs de Fotografia
En el moment d’escriure aquest article feia
poques hores que havia acabat el primer ple
d’investidura sense la majoria necessària per a
investir el candidat d’Esquerra, i a hores d’ara
no tenim la certesa que no es repeteixi el mateix el dimarts vinent.
La nostra candidatura ha fet uns grans esforços per intentar aconseguir un acord entre
totes les forces independentistes, però de moment només ho hem aconseguit amb Esquerra:
un acord de mínims que s’ha de millorar i seguir
treballant. No avalem la taula de diàleg amb
l’Estat, sinó que apostem per una legislatura de
confrontació amb aquest i generar un nou embat fent un nou U d’Octubre.
Encara estem esperant que Junts ens faci retorn de totes les propostes que els hem fet arribar, propostes de sentit comú com, per exemple, que l’habitatge no sigui un bé de mercat
com defensen els socialistes, sinó que sigui un
dret. Necessitem expropiar els pisos buits dels
grans tenidors perquè no pot ser que hi hagi
gent sense casa i cases sense gent.
Demanem responsabilitat a Esquerra i Junts
per formar un govern independentista i virar
les polítiques a l’esquerra per a respondre a
les emergències socials de totes les catalanes
i catalans.

Del 19 d’abril al 21 de maig es podrà
participar en el concurs de fotografia «Un
tastet de Sant Vicenç». La temàtica serà
l’entorn d’espais verds i urbans del municipi,
i les fotos s’hauran de lliurar a través del
web municipal. Hi haurà un premi per
als tres primers classificats i per al millor
autor/a local. Les fotografies premiades i
finalistes formaran part del calendari que
l’Ajuntament fa arribar a totes les llars en
acabar-se l’any.

Portes obertes a l’escola
bressol Els Garrofers
L’Escola Bressol Municipal Els Garrofers
organitza una jornada de portes obertes en
línia per tal que les famílies puguin conèixer
el centre amb seguretat. Tot i així, poden
trucar al 93 791 32 16 o enviar un correu
electrònic a bressol@svmontalt.cat per
resoldre dubtes o visitar l’escola bressol a
nivell individual. El procés de preinscripció
s’obrirà del 10 al 21 de maig i s’haurà de fer,
preferentment, de manera telemàtica.
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Al parc dels Germans Gabrielistes

D’11 A 13 h
l PARAULES DIBUIXADES:
Creació del 4t Llibre Gegant de
Contes de Sant Vicenç de Montalt
l EMOCIONS DIBUIXADES:
Creació d’un mural on la població
pugui expressar com se sent amb la
pandèmia
l LECTURES EN DIRECTE:
Durant el matí es podran escoltar
per tot el parc lectures en directe

A PARTIR DE LES 17 h
l CONTACONTES:
A càrrec de Santi Rovira, en
diferents espais del parc

DE 18 A 19 h
l FESTA DE LES LLETRES:
· Lliurament de premis dels Jocs
Florals
· Presentació del conte La cama
que no volia caminar, a càrrec de
Georgina Dalmau i Jordi Mont
· Presentació de la guia de les
biblioteques del Maresme El
Maresme amb la recerca

MATÍ I TARDA
l VISITA A LA TORRE DE CAN
RAMS:
Amb l’audioguia que es podrà
descarregar a l’entrada a través
d’un QR (visites limitades a la
bombolla de convivència)
l DECOREU BALCONS,
FINESTRES, PORTALS I JARDINS:
Fes una foto i comparteix-la
a les xarxes amb l’etiqueta
#santjordisvmontalt2021 i citant a
@svmontalt.cat
IMPORTANT: Inscripcions fins al 15
d’abril, de dilluns a divendres des de les
16 a les 20 h, a través del 93 791 07 09
FEM CULTURA AL COMERÇ: Del 21
al 25 d’abril, tot visitant els comerços
locals, podreu gaudir de la lectura amb
poemes breus o frases que trobareu
als vidres dels aparadors o a les
mampares.

