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La Festa Major, com
qualsevol festa popular, ens

convida a gaudir de la nostra
condició de santvicentins i

santvicentines. Entitats i
Ajuntament s’han coordinat

perquè els actes programats
durant aquests dies siguin

del gust de tothom i serveixin
per passar-nos-ho bé i per

fer poble. Per trobar-nos els
uns amb els altres i per fer

créixer la nostra societat.
Enguany, els Amics dels

Pessebres seran els qui ens
convidaran a submergir-nos

de ple en la festa, amb
un pregó que s’anuncia

carregat de records i
vivències, fruit dels seus 28

anys al peu del canó.
 Les entitats de la vila i moltes

persones anònimes han
treballat de valent en la

programació d’enguany,
aconseguint un repertori

d’actes digne de la nostra
població i posant en marxa
activitats que, amb la vostra

complicitat, tornaran a ser un
èxit de participació.

L’Ajuntament de Sant Vicenç
de Montalt vol agrair la feina

feta des de totes les
associacions i entitats i des

del Consell Sectorial de
Cultura, que treballen tot
l’any, des dels diferents

serveis de l’Ajuntament i, en
definitiva, agrair-vos a totes

aquelles persones que
participeu activament a les
festes que feu que la festa
del nostre patró sigui més

lluïda que mai.
L’alcalde i els regidors de

 la corporació us volem
desitjar una molt

 bona Festa Major!.

Tot és a punt per la Festa Major

Xiprer de Can Jordi

Del 16 de gener a l’1 de febrer
Sant Vicenç de Montalt celebrarà
la Festa Major de Sant Vicenç,
patró del municipi. Enguany el
dia festiu és el dijous 22, però
els actes començaran el
divendres previ amb un concert
del cantautor Dídac Rocher que
presentarà el seu  darrer treball.
Serà a les onze de la nit al Cívic.
Aquest any els encarregats de
fer el pregó seran els Amics dels
Pessebres, en reconeixement a
la seva dilatada trajectòria al
capdavant del moviment
pessebrista santvicentí i català.
Serà dissabte 17 a les 6 de la
tarda a la plaça del Poble. Just
després del pregó i un cop s’hagi
servit una copa de cava, el sons
dels tabalers ens acompanyaran
fins al Mercat Medieval, on
podrem posar a prova tots els
sentits mentre els joglars, músics
i equilibristes ens entretenen.
Dijous 22 a  2/4 de 10 del matí
la tradicional repicada de
campanes anunciarà l’inici dels
actes més solemnes de la festa:
la celebració de la Missa, el cant
dels goigs i la interpretació de
l’Orfeó Parroquial. I en acabat,
enfilarem cap a la plaça del
Poble per tastar el vermut i ballar
sardanes. Ja en caure la tarda,
la música i els concerts de
l’envelat, instal·lat al costat del
Centre Cívic, començarà a
sonar per continuar el divendres
i el dissabte al ritme que aniran
marcant l’Orquestra Selvatana,
l’Audiència Nacional i la Girasol.
L’envelat serà també el lloc de
reunió de tothom qui vulgui
assaborir per dinar un bon plat
d’escudella. La cita és el
diumenge 18 a les 2 del migdia.
La zona esportiva acollirà la
Trobada de Gegants, diumenge

18;  el Memorial Toni Colomé,
dijous 22; la vuitena edició de
la Montaltbike, diumenge 25; i
la Pedalada Popular, oberta a
grans i petits, l’1 de febrer.
I només unes passes més enllà,
al Centre Cívic, els amants del
teatre estan cridats a ser els
espectadors de luxe de la
tragicomèdia ‘’Un dia només?
Només un dia’’. El teló del
teatre s’aixecarà  diumenge
25 a les 6 de la tarda.

La Bibliogimcana per adults,
cercavila de gegants, activitats
diverses per als més petits, el
campionat de billar i  la II Baixada
de Carretons, que transcorrerà
pels costeruts carrers del poble
dissabte 31, són alguns dels
actes previstos per aquests dies
festius que acabaran el
diumenge 1 de febrer quan, en
acabar la segona i darrera
representació  teatral, s’abaixi el
teló de l’espai escènic del Cívic.
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Diari de Sessions
Acords presos pel Ple municipal, celebrat el 27 de novembre de 2008
  Presa de possessió del nou regidor de CiU, Enric Miralles i Torres
  Aprovació de l’acord de col·laboració entre l’Ajuntament, l’Associació Els Xurravins i la Fundació ‘’La Caixa’’ (Unanimitat)
  Designació del senyor Joan Puig Terrades com a membre del Consell Sectorial de Medi Ambient (Unanimitat)
  Aprovació de la improcedència de constitució de la Junta de Conservació del Padró (Majoria absoluta: 8 vots a favor i 3 abstencions)
  Donar per acomplertes les condicions del Ple de data 24 de juliol de 2008, en relació a la recepció de les obres d’urbanització del

    Sector PP13 Golf Maresme (Majoria  absoluta: 8 vots a favor i 3 abstencions)
  Resolució de les al·legacions presentades contra la modificació puntual de les NNSS del Planejament del Passeig de Sant Joan

    -Claspunt- (Majoria absoluta: 8 vots a favor i 3 abstencions)
  Aprovació de la relació de béns i drets afectats per l’expropiació del Projecte de peatonalització del Passeig Marquès Casa Riera i

    notificació als propietaris (Majoria absoluta: 8 vots a favor i 3 abstencions)
  Aprovació de l’Expedient de Modificació de Crèdit 5/2008 (Majoria absoluta: 8 vots a favor i 3 abstencions)
  Aprovació del Compte General de 2007 (Majoria absoluta: 8 vots a favor i 3 abstencions)

Una variada oferta escènica per als escolars
Des del passat mes d’octubre i
fins al mes de juny els alumnes
de les escoles Sant Jordi i Sot
del Camp seran els espectadors
de la variada oferta escènica i
musical del programa ‘’Anem al
Teatre’’, organitzat per les àrees
d’Educació i de Cultura de la
Diputació de Barcelona en
col·laboració amb l’Ajuntament.
Aquest programa té com a
finalitat donar suport a les
polítiques educatives i culturals
dels ajuntaments així com crear
nous públics de teatre, música i
dansa, i educar la sensibilitat
artística dels més joves. Per
poder-ho dur a terme, s’articulen
programacions  de qualitat,
adequades a cada nivell educatiu

Aquesta oferta permet que
l’alumnat, al llarg de la seva
trajectòria escolar, pugui
conèixer una mostra reeixida
de la diversitat de gèneres i
propostes que conformen el
panorama escènic actual.
Entre la variada oferta d’aquest
curs, els nens i nenes de la
nostra vila podran veure
l’espectacle musical ‘’Sons de
Circ’’ de l’Orquestra Simfònica
del Vallès; l’obra de teatre
‘’L’home cigonya’’ de los
Titiriteros de Binéfar o
l’espectacle de titelles
‘’Manologías’’ de la companyia
peruana la  Santa Rodilla. Els
escolars  de Sant Vicenç
seguiran el espectacles que s’han

programat  al Centre Cívic El
Gorg i als teatres d’Arenys de
Mar, Mataró i Vilassar de Dalt.
Aquesta formació cultural es
complementa amb un programa
de foment de la lectura i
d’acostament als diversos
serveis que ofereixen les
biblioteques als estudiants, a
través de col·laboracions amb
la Biblioteca Municipal.   Així, els
nens i nenes de les dues escoles
de la vila visiten regularment La
Muntala per assistir a sessions
formatives que són conduïdes
per personal de la biblioteca.
Aquest curs, els alumnes del
nou institut també s’han afegit al
programa, amb la creació del
Club de Lectors Joves de l’IES.

Els Reis d’Orient arribaran amb carrosses noves
Són tres, vénen acompanyats
per un seguici nombrós i molt
carregats. Ses Majestats els
Reis d’Orient, Melcior, Gaspar
i Baltasar arribaran al Camí del
Padró el 5 de gener cap a les
6 de la tarda amb carrosses
noves. D’allà començarà una
cavalcada amb la qual Sant
Vicenç honorarà als seus
il·lustres convidats. Mentre tant,
els infants, impacients perquè
arribi el seu gran dia, ja
preparen les cartes pels patges
reials. El lliurament de les cartes
es podrà fer els dies 2 i 3 de
gener, de 18 a 20h, al local
veïnal del carrer Mediterrani. Un
cop els Reis Mags hagin rebut

totes les cartes començaran el
seu camí des de les llunyanes
terres del Golf Pèrsic i de l’Alt
Nil cap a Sant Vicenç. Quan
arribin a la vila, la cavalcada
enfilarà els passeig dels Pins
per recórrer els carrers
Maresme i Costa Daurada,
l’avinguda Montaltnou, el
carrer Romaní, la riera del
Gorg fins a l’avinguda del
Països Catalans, des d’on
encararan el carrer Major i la
plaça del Poble per acabar a
la plaça de l’Església. Al llarg
de tot el trajecte, la comitiva
reial repartirà caramels a dojo
i, com a novetat d’enguany i
pensant en els infants celíacs,

els caramels seran sense
gluten. Així que els Reis
d’Orient arribin, acompanyats
del seu seguici, a la plaça de
l’Església, al voltant de les 7
del vespre, l’alcalde de Sant
Vicenç, Miquel Àngel Martínez
i Camarasa, els hi farà
lliurament d’una eina bàsica
per a la seva feina: la clau de
la vila, amb la qual podran
obrir totes les portes i deixar
els regals a totes les llars
santvicentines.
Per facil itar el pas de la
cavalcada, us demanen que
no us atureu en el tram del
carrer Major que va des de
l’estanc a la plaça del Poble.
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Més equipaments esportius i millores a l’entorn

.

La BrigadaLa BrigadaLa BrigadaLa BrigadaLa Brigada
Municipal s’haMunicipal s’haMunicipal s’haMunicipal s’haMunicipal s’ha
encarencarencarencarencarrrrrreeeeegggggaaaaat det det det det de
dur a terdur a terdur a terdur a terdur a terme lesme lesme lesme lesme les
obres deobres deobres deobres deobres de
condicionamentcondicionamentcondicionamentcondicionamentcondicionament
del Mirador deldel Mirador deldel Mirador deldel Mirador deldel Mirador del
Xiprer de CanXiprer de CanXiprer de CanXiprer de CanXiprer de Can
Jordi. AquestaJordi. AquestaJordi. AquestaJordi. AquestaJordi. Aquesta
nononononovvvvva za za za za zona vona vona vona vona verererererdadadadada
pública, ubicada apública, ubicada apública, ubicada apública, ubicada apública, ubicada a
la zla zla zla zla zona del Golfona del Golfona del Golfona del Golfona del Golf,,,,,
té un gran interèsté un gran interèsté un gran interèsté un gran interèsté un gran interès
històric, ja quehistòric, ja quehistòric, ja quehistòric, ja quehistòric, ja que
s’ha dissenyat as’ha dissenyat as’ha dissenyat as’ha dissenyat as’ha dissenyat a
l’entorl’entorl’entorl’entorl’entorn d’unn d’unn d’unn d’unn d’un
arbrearbrearbrearbrearbre
bicentenari.bicentenari.bicentenari.bicentenari.bicentenari.
Les tasques hanLes tasques hanLes tasques hanLes tasques hanLes tasques han
consistit en elconsistit en elconsistit en elconsistit en elconsistit en el
desbrossamentdesbrossamentdesbrossamentdesbrossamentdesbrossament
del terdel terdel terdel terdel terrrrrrenenenenenyyyyy,,,,, la la la la la
instal·lació deinstal·lació deinstal·lació deinstal·lació deinstal·lació de
bancs ibancs ibancs ibancs ibancs i
papereres i lapapereres i lapapereres i lapapereres i lapapereres i la
delimitació dedelimitació dedelimitació dedelimitació dedelimitació de
l’espai ambl’espai ambl’espai ambl’espai ambl’espai amb
tanques detanques detanques detanques detanques de
fusta.fusta.fusta.fusta.fusta.

En aquests dies, la Regidoria
d’Esports està ultimant amb els
clubs de la vila la distribució
d’espais i la formalització de
les normes d’ús de la nova
Seu d’Entitats Esportives de
Sant Vicenç de Montalt.
L’edifici, ubicat entre el Pavelló
Municipal Toni Sors i les Pistes
Municipals de Petanca,
disposa de 2 aules, amb
capacitat per a 20 persones;
1 despatx; sala, amb capacitat
per a 80 persones; zona
d’exposició de trofeus; 2
lavabos; farmaciola; i
magatzem compartit.
Amb la construcció d’aquest
nou equipament, l’Ajuntament
ha volgut donar resposta a les
necessitats de les entitats
esportives santvicentines que,
fins ara, no disposaven d’un
espai adequat on poder
mantenir reunions i guardar
el material esportiu, la
documentació i els trofeus.
La construcció d’aquest edifici
s’emmarca en un important
projecte que tenia com objectiu
urbanitzar una superfície de
7.534 m2, ubicada als entorns
de la zona esportiva i que
comprèn les feixes on es
troben les Pistes Municipals de

Petanca; la pista descoberta,
annexa al pavelló; l’avinguda
Toni Sors i un vial auxiliar.
Així, un cop executat el
projecte, en la feixa superior
s’ha aconseguit un aparcament,
amb capacitat per a 46
vehicles, que dóna servei tant
als usuaris i veïns de la zona
comercial del carrer Ginesta
com als usuaris de les pistes
de petanca. Les feixes mitjana
i inferior s’han destinat a la
construcció de 10 pistes
permanents de petanca (5
agrupacions de 2 pistes de
15x4m) i de la nova Seu
d’Entitats Esportives.  Finalment,
l’espai de la pista descoberta,
ubicada a tocar del Pavelló
Municipal Toni Sors, s’ha
habilitat per a la pràctica
d’esports a l’aire lliure, delimitant
3 pistes;  una de mini-bàsquet,
una altra de bàsquet i la darrera
de  futbol-sala. Aquesta nova
instal·lació, a més de donar
servei a diversos clubs del
municipi, que la utilitzaran per
a dur a terme els seus
entrenaments, servirà perquè
tothom que vulgui pugui anar-
hi a practicar esports, amb amics
o en família. Així, és previst que
romangui oberta i amb accés

lliure els divendres, caps de
setmana i festius.
Un aparcament per a 10
vehicles;  l’enjardinament dels
talussos i de les àrees de
lleure, amb vegetació
autòctona de baixa demanda
hídrica; la pavimentació de les
zones amb més freqüències
de pas, unificant criteris amb
els paviments ja existents;
l’enllumenat amb llums de
vapor de sodi dels vials i de
les zones esportives; la
implantació d’un sistema de rec
automàtic i la instal·lació de
bancs, papereres i fonts són
altres de les actuacions que
s’han realitzat i que han
permès consolidar la zona
esportiva, enllaçant els
diferents nivells, i definir el
traçat de l’Av. Toni Sors.

Millores a la
riera del Balís
L’ACA, atenent les peticions
de l’Ajuntament, iniciarà en
breu tasques de millora i
manteniment en la riera del
Balís. Les actuacions estan
destinades a millorar l’estat
de la xarxa fluvial i
assegurar-ne el seu
correcte funcionament, i
responen a la doble finalitat
de garantir la capacitat de
desguàs de la llera, tot
evitant potencials danys a
persones o perjudicis
econòmics greus i, al mateix
temps, milloren l’ecosistema,
afavorint la restauració
d’una vegetació de ribera
ben constituïda.

Família i
Escola
Dimarts, dia  13 a les 9 del
vespre, Salvador Cardús
oferirà una xerrada sobre
educació a la sala polivalent
del CEIP Sot del Camp.
Salvador Cardús, periodista,
escriptor, doctor en Ciències
Econòmiques i Professor
Titular de Sociologia de la
UAB, parlarà de com la
família i l’escola poden ser el
millor tàndem per una bona
educació, enfocant-ho des
de la perspectiva d’una
bona comunicació. La
xerrada, organitzada per
l’escola i l’AMPA del Sot del
Camp, és oberta a tothom
que hi vulgui participar.

2.117 euros
per La Marató
Sant Vicenç va mostrar el
passat 14 de desembre un
cop més la seva solidaritat
amb La Marató, que
enguany ha estat dedicada
a les malalties mentals greus.
Les AMPES de la vila van
tornar a agafar les rendes
de l’organització d’una
jornada solidària que,
malgrat les inclemències
climatològiques, va
aconseguir recaptar 2.117
euros. La festa va arrencar
de bon matí al parc de la
Riera del Gorg, i va comptar
amb un ampli i variat
programa d’activitats,
adreçat a tots els públics.
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NOTÍCIES
BREUS

    En aquesta època de
l’any es generen molts més
residus dels habituals, per
aquest motiu cal que, per tal
de no saturar els contenidors,
les ampolles de plàstic i els
tetrabrics es llencin
doblegats al contenidor groc;
les capces de cartró s’han
de plegar i deixar dins del
contenidor blau; les joguines
velles o trencades, així com
els aparells elèctrics o
electrònics que ja no us són
útils, i els arbres de Nadal
haureu de dur-los a la
deixalleria.

    Fins al 5 de gener, si
feu ús del servei de préstec
domiciliari que ofereix la
Biblioteca Municipal La
Muntala us endureu a casa
un llibre de regal. L’obra,
editada per la Diputació de
Barcelona, recull textos de
M. Àngels Anglada i porta
per títol No sé jugar amb
màscares.

    El termini de pagament
de l’Impost sobre Vehicles
de Tracció Mecànica de
l’any 2009 s’iniciarà el 2 de
febrer i s’allargarà fins al 2
d’abril.

    Les llotges de l’envelat
per a tots els actes de la
Festa Major d’Hivern es
podran adquirir els dies 12 i
13 de gener, de 9 del matí a
1 del migdia, a l’Ajuntament,
al preu de 35 euros.

    La Regidoria de Sanitat,
en col·laboració amb la
Diputació de Barcelona, va
organitzar el passat mes de
desembre un Curs de
Primers Auxilis, adreçat al
personal de l’Ajuntament.

  Reciclar + Reduir + Reutilitzar = + NET
Comença un nou any i, des de  la Regidoria de Medi Ambient, volem
assolir, amb la vostra col·laboració, noves cites en el camp dels
residus. Cal seguir participant de la  recollida selectiva i fer-la
correctament, però també és molt important disminuir la quantitat
de residus que generem. Amb aquesta finalitat us proposem una
sèrie d’accions i actituds que ens ajudaran a avançar en la correcta
gestió dels residus:

  Comprar productes que redueixin la generació de residus en l’ús
o manteniment, com comprar productes a granel, amb envasos
de major  capacitat o reutilitzables, reciclables o retornables.

  Allargar la vida dels productes tractant-los amb cura i fent-los un
bon manteniment.

  Reutilitzar els productes: les tovalloles i llençols vells es poden
     convertir en draps de cuina o de neteja, alguns envasos de vidre
    buits es poden fer servir per guardar coses.
  Guardar el menjar en carmanyoles dins la nevera enlloc d’usar

    paper film o alumini.
  Si es disposa de jardí, fer compost amb la matèria orgànica.
  Utilitzar mocadors de tela enlloc dels mocadors de paper.
  Utilitzar bosses compostables per a la recollida de la fracció

    orgànica.
  Utilitzar les bosses de ràfia selectiva lliurades per l’Ajuntament

    per a fer la recollida selectiva.
  Anar a comprar amb carro, cistells o bosses de tela reutilitzables.
  Utilitzar plats, coberts, gots, tovalles, tovallons, draps de cuina,

    etc., de material rentable i reutilitzable.

Sobre rodes
Al voltant de 700 persones van
omplir el passat 13 de desembre
el Pavelló Municipal per assistir
al Festival de Nadal, organitzat
pel Club de Patinatge Artístic de
Sant Vicenç. A més dels
patinadors i patinadores de la
nostra vila, també hi van
participar esportistes dels clubs
de Castelldefels, Lliçà de Vall,
Sant Andreu, Arenys de Mar i El
Masnou. A destacar així mateix,
les actuacions de Carla Pey i
Albert Trilla, patinadors que han
assolit grans èxits a nivell estatal,
europeu i mundial.

Any Amades
La Colla de Geganters de
Sant Vicenç s’ha adherit a la
celebració de l’Any Amades,
un homenatge a Joan
Amades i Gelats (1890-1959),
el folklorista més prolífic del
nostre país, aprofitant que el
2009 s’escau el cinquantenari
de la seva mort. Així doncs,
en el material publicitari que
la colla  editi al llarg del 2009
per difondre les seves activitats
hi apareixerà l’anagrama de
l’Any Amades.  Anagrama
que també duran els Gegants
de la colla a la solapa.

Sense motor
Aquest és un dels requisits
indispensable per a poder
participar en la 2a Baixada
de Carretons, organitzada
per la Regidoria de Joventut
i la Plataforma Pro-Esplai,
que se celebrarà el proper
31 de gener. Els vehicles, a
més de no tenir motor, han
de ser de construcció pròpia
i fets amb materials de rebuig
o andròmines de qualsevol
tipus. Us hi podeu inscriure
fins al dia 19 de gener a
l’Ajuntament. Trobareu les
bases a www.svmontalt.cat




