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Agenda

*

Calendari fires i festes. Període desembre
2012 i gener 2013

Dilluns 26 i
dimecres 28
novembre

Dimarts 27 i
dimecres 28
novembre

Divendres 30
novembre

Horari de tarda de 17.30h a 19.30h,
Preinscripcions fins el dia 22 de novembre a les oficines municipals (C/ Centre, núm. 27).
Lloc Sala de Plens (Ajuntament) | Preu 23€

Curs d’higiene alimentària per a la manipulació d’aliments
(Grup 1)
Horari de matí de 10.00h a 12.00h,
Preinscripcions fins el dia 22 de novembre a les oficines municipals (C/ Centre, núm. 27).
Lloc Sala de Plens (Ajuntament) | Preu 23€

“Posa’t el xandall”

Dissabte 5
gener

Portada
Agenda
Editorial
Politaxi
Mobilitat
internacional
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Actuació contra
les paneroles
Radar

Col·laboració de La Caixa.

Dijous 13
desembre

Dilluns 17
desembre

1
2
3
4

Festa d’homenatge a les persones grans
Sopar d’agraïment al voluntariat

Del 15 desembre
al 7 gener

r2012

Curs d’higiene alimentària per a la manipulació d’aliments
(Grup 2)

Dissabte 1
desembre

Dissabte 15
desembre

tardo

IX Jornades de
la tardor i del
bolet

20.00h al Poliesportiu.

Xerrada sobre l’autocura tant en l’àmbit físic com emocional de les persones grans.
Des dels Serveis Socials de l’Ajuntament s’organitzen xerrades i tallers per gent gran.
17.00h al Casal d’Avis.
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Notícies breus

Sopar solidari amb La Marató de TV3
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Notícies breus

Exposició del pessebre
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Notícies breus

Pavelló Esportiu Municipal a partir de les 21.00h.
Per més informació: www.stcebria.cat

Al porxo de Can Coris, accés des de la pl. de l’Església.
Visites des del 15 de desembre de 2012 al 7 de gener de 2013.
Per més informació: www.stcebria.cat

Decoració amb garlandes de l’església parroquial

Visites des del 17 de desembre de 2012 al 7 de gener de 2013. El dia 17 de desembre,
inauguració oficial amb la visita de l’alumnat de l’escola El Pi Gros. Organitza: CESC Sant
Cebrià. Col·labora: alumnat, mestres i direcció de l’escola El Pi Gros.
Per més informació: www.stcebria.cat

Cavalcada de Reis

Per a més informació: www.stcebria.cat
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Club Bàsquet
Sant Cebrià
Grups
municipals
Els Diables

Edició i redacció de continguts,
disseny gràfic, maquetació i
impressió:
iServeis - www.iserveis.cat

Editorial
Ja estem a l’últim trimestre de l’any i a
l’ajuntament li toca aprovar pressupostos, taxes i impostos per l’any vinent.
És una labor molt important en tant
que afecta directament als comptes de
l’ajuntament però també a la butxaca
de tots els cebrianencs.
Són temps molt difícils i hem de prioritzar molt en què podem gastar, reduir despeses i, a la vegada, garantir els
serveis que prestem al poble. I no només a l’ajuntament, cadascú de nosaltres ho està vivint a la seva pròpia llar,
fent cada dia enginyeria a l’economia
domèstica per poder sortir endavant.
Les fortes retallades que estem patint
per part del govern estan fent molt de
mal al nostre municipi, fortes retallades
com la que vam patir amb la subvenció
de l’escola bressol passant de 1.800 €
per alumne/any als 875 € actuals. Una
retallada de més de la meitat que vam
haver d’assumir des de l’Ajuntament,
és a dir, tots els cebrianencs, i també els usuaris. A tots ens està costant
assimilar aquest cost però després de
reunions amb tots els afectats, com
mai s’havia fet, vam poder arribar a un
acord.
•
•
•

110€ Preu escola bressol El Rial
amb cofinançament de 1.800€.
195€ Preu que pertocaria amb
l’incompliment actual.
165€ Preu acordat amb els pares
i mares.

A la vegada també s’ha fet una reducció
del preu final en funció de la renda, per
ajudar a les famílies amb menys recursos.
És per això que, conscients de les dificultats de moltes famílies, l’ajuntament
ha decidit congelar la resta de taxes i
impostos per l’exercici 2013 i tampoc
aplicar la pujada de l’IPC ni de l’IVA .

També tindrem la possibilitat de fraccionar el pagament de l’IBI en tres
terminis pels rebuts domiciliats, establint-se tres dates: 2 de maig, 1 de
juliol i 2 de desembre. No obstant, no
podrem frenar la seva pujada deguda a
la revalorització dels valors cadastrals
ni la mesura que va aplicar el govern
central de forma obligatòria a tots els
ajuntaments i que va suposar una alça
en el tipus de gravamen a les llars que
superessin la mitjana del municipi.
Malgrat la falta d’ingressos per les retallades, hi ha moltes coses que estem
fent bé. Està clar que no comptem amb
els recursos de fa uns anys però amb
la imaginació i bon fer de tot l’equip de
govern, estem gestionant els recursos
de la millor manera possible. Estem
aconseguint millores en els preus de
serveis. Potser això passa desapercebut
a la població però és el que fa que a hores d’ara tinguem una gestió sanejada i
hàgim pogut pagar totes les factures en
curs i endarrerides de fa uns anys.
Esperem que, a poc a poc anem fent
camí i deixem enrere aquests temps
difícils.
Mònica Garcia
Regidora de Comunicació

Recull

Politaxi

Es preveu que el “Politaxi” doni
servei a més de 3.700 persones
cada any
El nou transport solidari i a demanda que uneix els barris i
les urbanitzacions amb el nucli urbà de Sant Cebrià des de
principis d’any funciona molt bé. L’estudi, que ha realitzat
l’Ajuntament per determinar la seva implantació definitiva,
preveu que, com a mínim, l’utilitzin cada any 3.720 persones.
Les condicions del servei, un vehicle d’entre 4 i 8 places
útils, i l’horari basat en el calendari escolar, fan que també s’hagi determinat el nombre màxim de persones que es
podran transportar anualment: gairebé 15.000. La xifra no
és gens desdenyable tenint en compte que Sant Cebrià té al
voltant de 3.500 habitants.
De fet, l’estudi que ha elaborat el consistori fixa que aquest
servei, batejat popularment com el politaxi transporta dues
persones per viatge de mitjana i que la distància mitja recorreguda és de 10 quilòmetres. Com a màxim, l’estudi indica
que es poden realitzar 2,5 viatges per hora atès que cada
viatge es recorre amb uns 24 minuts.

Politaxi: transport a demanda que es realitza a
Sant Cebrià de Vallalta i que uneix els diferents
espais del municipi. El politaxi és conduït per un
vigilant que aprofita el transport dels veïns per
fer tasques de vigilància i administratives. Això
permet un servei personalitzat i, alhora, viable
econòmicament.
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L’equip de govern considera important poder prestar aquest
servei. D’una banda per les característiques de Sant Cebrià,
un municipi en el que el centre urbà només concentra el
44% de la població mentre que urbanitzacions com Castellar d’Índies tenen el 25% dels veïns i Vistamar el 18%. A
més, el govern municipal entén que en un moment de crisi
com l’actual hi ha veïns als quals la situació econòmica limita
la seva mobilitat. En aquest sentit, el politaxi es converteix
també en una eina de cohesió social.
Les dades recollides fins ara confirmen l’èxit d’aquest transport. Des que va començar el mes de setembre les xifres s’han
disparat. La setmana del 17 al 21 de setembre, 186 persones
van agafar el politaxi, mentre que la xifra més baixa fins ara
correspon al període de Setmana Santa, quan només 23 persones van utilitzar el servei.

Aquest projecte que ha esdevingut una prova pilot al territori, preten assessorar a la joventut en matèria de formació,
pràctiques laborals, treball i estades voluntàries a l’estranger.
Un dels objectius primordials és resoldre qualsevol inquietud o dubte que un jove tingui en relació a aquests àmbits,
oferint-li la informació des del punt d’informació juvenil. En
cas de dubtes, aquest servei ofereix els dimecres a la tarda

un assessorament presencial al municipi de Vilassar de Mar,
a Can Jorba, on una persona tècnica i especialista en temes
de mobilitat a l’estranger podrà donar respostes a totes les
preguntes que es plantegin.
Aquest nou servei pretèn realitzar en breu tallers informatius
gratuïts adreçats als joves en els quals s’explicaran diferents
temàtiques relatives a la mobilitat internacional.
Per a qualsevol dubte o informació addicional us podeu posar en contacte amb el Punt Jove, de dilluns a divendres en
horari de 9 a 11h i de 17 a 20h, bé al telèfon 937630822 o bé
enviant un correu electrònic a pjovescv@diba.cat.
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IX Jornades de la tardor i
del bolet

Arran de les denúncies de veïns per la presència de paneroles al nucli urbà aquest estiu s’ha fet una actuació per
poder-les eliminar. Es va començar tan bon punt es van detectar, el passat mes de juny, i va finalitzar durant el mes
d’octubre. Aquesta actuació assegura una dràstica disminució
de la seva població i el regidor de Medi Ambient, Josep Pla,
ha avançat que l’any que ve se seguirà treballant en el mateix sentit.

Sant Cebrià va viure el diumenge 11 de novembre les jornades de la Tardor i el Bolet que van coincidir amb la fira del
Formatge i el Vi. Tots dos esdeveniments van ser un èxit rotund gràcies, en part, al bon temps que va fer que moltes persones de munipis veïns visitessin Sant Cebrià. La gastronomia va ser el gran protagonista durant el matí amb l’oferta de
l’associació Amics de la Vallalta de porc senglar amb bolets
i patates. La jornada, però, va implicar activitats per a tota
la família. Els més menuts jugaven i es divertien al parc Puigvert, mentre els pares podien comprar vins, olis i formatges
artesans.

Aquests insectes s’han adaptat a les ciutats i ocupen diferents
espais: llars, comerços, fàbriques i clavegueres. En general,
s’instal·len als llocs on troben aliment amb facilitat. El seu
desenvolupament està afavorit per la calor i, per tant, és més
fàcil trobar paneroles coincidint amb el bon temps.

Radar

Més de la meitat dels
vehicles que accedeixen
a Sant Cebrià ho fan amb excés de
velocitat
L’entrada del nostre poble es caracteritza per una recta i
llarga carretera en la qual els vehicles acceleren i agafen
unes velocitats excessives, cosa que origina perill i queixes
veïnals. Els controls anuals que la Diputació fa just en aquest
punt així ho confirmen. Més de la meitat dels cotxes que entren
o surten de Sant Cebrià circulen amb excés de velocitat.

Informació i assessorament pels
joves que volen marxar a treballar
o estudiar a l’estranger
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Actuació contra
les paneroles

L’eliminació de les paneroles ha costat 885 euros i s’ha centrat
bàsicament al focus detectat a Narcís Jubany i Miquel Martí i
Pol amb Ausiàs March. El producte que s’ha fet servir afecta al
sistema nerviós de l’insecte, que just després de l’aplicació fa
que estigui molt inquiet i surti del seu amagatall.

Mobilitat internacional

Des de les diverses àrees de Joventut de vuit ajuntaments,
entre els que participa el nostre municipi, així com el Servei
Comarcal de Joventut del Consell Comarcal del Maresme,
s’ha treballat en un projecte mancomunat d’assessoria en
mobilitat internacional adreçada a joves de la comarca.

Recull

Amb la intenció de reduir la velocitat en els accessos de la
població s’ha programat el semàfor de l’alçada del càmping
perquè els cotxes hagin d’aturar-se, tot i que pocs segons
després el semàfor canvia a verd. S’ha comptabilitzat que en
fase verda poden passar fins a deu vehicles seguits a velocitat constant. Per tant, només és el primer vehicle que arriba
el que ha de parar.
La disminució de velocitat ja s’ha fet evident i s’està aconseguint una major seguretat pels vianants. Aquesta mesura
va acompanyada de la instal·lació d’una càmera lectora de
matrícula i velocitat, que ara està en prova pilot i que servirà
per acostumar-nos a reduir la velocitat abans d’entrar plenament en funcionament.

Recull

Urbanisme

Més seguretat viària al pont
d’entrada de Sant Cebrià
Sant Cebrià té més seguretat viària a l’entrada del municipi.
L’Ajuntament ha negociat amb la Diputació perquè s’ampliïn i
es protegeixin els passos per a vianants en el pont d’entrada
de la població. Aquesta protecció i ampliació s’ha fet, però no
pas amb la instal·lació de blocs de formigó, que era la solució
que inicialment proposava la Diputació, i que l’Ajuntament va
rebutjar. El consistori va desestimar aquesta proposta perquè
entenia que no dignificava l’entrada del poble. L’ampliació suposarà finalment una amplada de 82 centímetres a cada costat
del pont. Tota l’obra ha anat a càrrec de la Diputació.

El POUM a exposició pública
El Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM), que ha de
marcar com creixerà i com serà Sant Cebrià de Vallalta
en els propers anys, cada cop està en fase més avançada.
Durant els mesos d’octubre i novembre, es posa de nou a
exposició pública amb l’objectiu d’aconseguir més participació dels veïns del municipi. Igualment, està previst celebrar
un acte amb els tècnics municipals i els redactors del pla
per explicar-lo i poder aclarir dubtes als veïns. El regidor
d’Urbanisme, Jordi Parés, ha explicat que si les previsions
es compleixen el pla es podria aprovar provisionalment a
principis de gener.

Més de 100.000 euros per
millorar el paviment de can Palau
L’Ajuntament ha invertit més de 100.000 euros en la millora
del paviment de can Palau. Amb aquesta inversió, que s’ha
portat a terme al llarg d’aquesta tardor, s’arreglen els carrers de la urbanització que estaven molt malmesos.
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Millores a Vistamar
Al marge de l’actuació de can Palau, a Vistamar s’han encarregat els treballs per redactar el projecte d’urbanització i
reparcel·lació de la urbanització. El preu de l’encàrrec ha
estat de 266.000 euros amb IVA inclòs. A la mateixa urbanització, i conjuntament amb la penya Vistamar, s’ha arreglat la
pista esportiva, sanejant les goteres de la caseta i refermant
el paviment de formigó. Properament s’hi instal·laran xarxes per aturar les pilotes.

Millores al carrer Narcís Monturiol
El mal estat del carrer Narcís Monturiol ha fet decidir el
consistori a reparar el paviment. Al marge de la millora del
paviment, també s’aprofitarà l’obra per instal·lar un tram de
clavegueram que faltava i, alhora, se substituirà l’antiga canonada d’aigua que encara era de ferro. Les millores que es
realitzaran al carrer s’han consensuat amb els veïns.

Estalviem aigua i energia

Recull

Taller de memòria per
a la gent gran el 2013

L’ADF Vallalta formada pels municipis de Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta, Sant Pol de Mar i Canet de Mar
és una entitat amb una àmplia experiència. A punt de celebrar els 25 anys el seu àmbit d’actuació s’estén a un total de
3.972ha. de superfície forestal. Les seves tasques principals
se centren en la vigilància i prevenció d’incendis forestals.
Així l’ADF fa la vigilància del territori durant els mesos d’alt
risc d’incendi, s’encarrega de repassar els hidrants municipals, realitza les podes i/o tales de l’arbrat de manera
puntual, controla les columnes de fum i realitza la primera
intervenció en cas d’emergència abans de l’arribada dels
bombers. Tan bon punt l’ADF detecta una incidència avisa el
bombers immediatament.

L’any 2013 es tornarà a fer el taller de la memòria per a la
gent gran. El taller tindrà dos nivells: un de primer per a les
persones que mai l’han realitzat i un segon nivell de continuació per a les persones que ja l’han realitzat i que volen
continuar treballant la memòria.

A banda de la prevenció i extinció d’incendis, la resta de l’any
l’ADF dóna suport al municipi en tasques socioculturals, de
sensibilització mediambiental i activitats esportives. Igualment, també actua en emergències climàtiques excepcionals…

Les persones interessades a participar als tallers ja es poden apuntar a l’Ajuntament. Tan bon punt se sàpiguen les
dates del taller se les avisarà.

Sant Cebrià de Vallalta,
municipi cardioprotegit
L’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta disposarà de dos
desfibril·ladors, que s’adaptaran les mesures d’autoprotecció
cardíaca necessària d’acord amb la legislació vigent.
Els desfibril·ladors, que es trobaran al pavelló esportiu
i a la Policia Local, són un instrument bàsic quan un ciutadà pateix una aturada cardíaca i no es troba en un centre
d’assistència sanitària en aquell precís moment.
La presència d’aquests aparells dóna garantia i seguretat a
la ciutadania. El personal de l’Ajuntament que l’hagi de fer
servir rebrà formació específica per la seva utilització.

L’Agermanament entre
Sant Cebrià de Vallalta
i Sant Cebrià de Rosselló

Neixen dues entitats
de joves Som-riure i Rab

Des de l’àrea de Joventut s’està treballant des del passat
2011 en l’àmbit de la participació juvenil amb la intenció
de potenciar la creació d’entitats que dinamitzin activitats
d’educació, culturals i esportives en el municipi i que, a la
vegada, permetin als diferents col·lectius de joves formar
part del teixit associatiu. D’aquesta manera es dibuixa un
marc de participació juvenil enfocat cap un consell de joventut en el qual el jovent pot definir les seves polítiques
d’actuació en el municipi.
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L’ADF Vallalta, a punt
de fer 25 anys

L’Ajuntament conjuntament amb el Consell Comarcal i la Diputació de Barcelona ha començat a elaborar un pla director que ha de permetre la millora en l’eficiència energètica
a les instal·lacions municipals. Aquesta eficiència energètica
i estalvi de consum d’aigua és un primer pas per continuar
en una segona fase amb l’enllumenat públic de tot el municipi. Es calcula que quan el pla estigui en marxa i executat
l’Ajuntament es pot arribar a estalviar entre un 25% i un 40%
de la despesa energètica.

Sant Cebrià té dues entitats que han nascut en l’últim semestre d’aquest any: l’entitat juvenil Som-riure i l’associació
juvenil Rab. La primera entitat pretén crear un espai de
lleure al poble adreçat a infants i joves de 3 a 18 anys, organitzant un agrupament en el qual setmanalment els infants
tinguin un punt de trobada i esbarjo. Per la seva banda, Rab,
pretén dinamitzar activitats adreçades als i a les joves del
poble.
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L’ADF col·labora amb el Pla de Vigilància d’Incendis de
la Diputació de Barcelona i en els Plans de Prevenció
d’Incendis, que impliquen el manteniment d’infraestructures,
camins i punts d’aigua. A més, col·labora amb els cossos de
seguretat com Bombers, el cos d’Agents Rurals, Mossos de
Esquadra i Policia Local.
Per dur a terme tota aquesta feina l’ADF Vallalta compta amb
30 persones voluntàries i formades amb la col·laboració de
la Federació de les ADF del Maresme. El voluntariat realitza les tasques de forma totalment altruista, dedicant el seu
temps lliure i no tan lliure. “A l’hora de la veritat sempre hi
som. Per això ser voluntari implica que t’ha d’agradar i has
de sentir el territori i voler-lo defensar i preservar”, expliquen
des de l’entitat. També reconeixen que els moments actuals
són difícils i que els anys desgasten els voluntaris però, alhora,
admeten la il·lusió que suposa treballar pel territori.

El passat 16 de setembre, coincidint amb les festes de Sant
Cebrià, representants municipals, representants del Cesc i
d’altres associacions, en total una cinquantena de persones del
nostre poble, van anar a Sant Cebrià de Rosselló per participar en l’acte institucional d’agermanament. Va ser un dia en
què catalans del nord i del sud van gaudir d’uns actes molt
ben organitzats i preparats amb molta il·lusió. L’any vinent,
segurament, coincidint amb la Fira de la Maduixa, representants de Sant Cebrià de Rosselló ens visitaran.

Recull
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Les festes de Sant Cebrià

Festa petita
El dia 15 de setembre es va celebrar el dia del nostre patró,
Sant Cebrià, amb un concert d’havaneres i rom cremat al jardí
de Can Coris. Els actes amb motiu de la festa petita estaven
organitzats per l’associació Gent de Sant Cebrià i van comptar
amb la col·laboració de la regidoria de Cultura i de voluntaris.
Dins la festa petita es va celebrar la baixada d’andròmines,
que aquest any ha arribat a la tercera edició. Els participants
que van dissenyar les millors andròmines es van endur xecs de
50 euros per gastar en establiments de Sant Cebrià. En total,
es van donar tres premis en xecs regals: a l’andròmina més
original, que va anar a parar a Flecha verde d’Edgar Darné de
Malgrat de Mar; a la més sorollosa, que va ser per Juan Hidalgo Puertas de Sant Cebrià amb La Cucaracha, i a la més ben
engalonada, que va ser La vaca wassa catalana obra de Lluc
Roura, Om Sauleda i Joan Targas de Sant Pol de Mar.

Marxa popular
El passat diumenge 16 de setembre es va celebrar la Marxa Popular de Sant Cebrià de Vallalta, organitzada per
l’Ajuntament amb la col·laboració del CE Sant Cebrià Futbol
i Futbol Sala, en la qual hi van participar 78 persones. La
marxa, adequada per a totes les edats, tenia un recorregut
de 15 quilòmetres i va sortir del poliesportiu.
El circuit va ser dissenyat pel CE Sant Cebrià Futbol i Futbol
Sala, que va buscar els indrets més gratificants i vistosos
del terme municipal. La marxa incloïa espais destacats com
la riera de Sant Pol, la riera de Sant Andreu, i el Turo de
l’Home Mort i el puig de Golinons. Els participants van rebre
una samarreta com a record de la seva participació.
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Clubs Esportius Locals:
Club Bàsquet Sant Cebrià

La Sardana de la festa major

La Festa Major es va celebrar, com és tradició, l’últim cap
de setmana de setembre amb diables, sardanes, actuacions
infantils, balls, concerts, gegants, castellers i teatre. Una de
les novetats d’aquest any va ser l’estrena de la primera sardana de Sant Cebrià. La peça Sant Cebrià, un finestral que
enamora ha estat composada de forma altruista pel compositor figuerenc Jaume Cristau. La regidora de Cultura, Antònia Benítez, ha explicat que l’equip de govern fa un balanç
satisfactori de la festa i només ha lamentat que s’hagués de
suspendre el correfoc a causa de la pluja.

Recull

Un dels nous projectes que vam començar fa dos anys va ser
l’equip de les veteranes. Un grup de mares que totes les tardes anava a veure entrenar els seus fills es va interessar per
aprendre a jugar a bàsquet. A nosaltres, des del club, ens
va encantar la idea i vam decidir fer un equip de veteranes.
Gairebé totes van començar sense saber res i actualment
han millorat moltíssim. Tenen dos dies d’entrenament i us
podem ben assegurar que, a part d’aprendre a jugar a bàsquet, s’ho passen d’allò més bé. I què seria d’un esport en
grup si no hi haguessin aquests moments de riure? Des del
club volem felicitar-les perquè estan fent un gran treball.

Més de 400 participants a la BTT
popular de Sant Cebrià

El club celebra una festa de cloenda cada final de temporada.
Tanquem la temporada amb un gran dinar que inclou activitats durant el matí. I és que a part d’un club ja som com una
família. Hem fet coses junts que han servit per fer aquesta
unió més forta. Com per exemple el carnaval, quan ens vam
disfressar tots els participants del club i vam aconseguir el
primer premi. Aquestes coses són les que fan pinya en una
entitat, sigui del ram que sigui, quan hi ha unió i ganes de fer
les coses bé, tot surt rodat.

Un total de 408 persones van participar a la BTT Popular de
Sant Cebrià, que es va celebrar el 9 de setembre passat. Es
tracta d’una pedalada popular no competitiva organitzada
per l’Ajuntament amb la col·laboració del Club BTT Jabalí
Bikers de Sant Cebrià. La pedalada va comptar amb dues
proves a triar els itineraris de les quals es van mantenir en
secret fins a última hora:
•
•

La Mini-Cebrianenca (7 km): recorregut més curt, més
suau i apte a partir de 8 anys en endavant. Ideal per
compartir en família.
La Cebrianenca BTT (35 km): recorregut més llarg i
molt més dur pels adults i amants de la BTT. A partir
de 14 anys.

El itineraris van ser dissenyats pels Jabalí Bakers BTT Sant
Cebrià, que els van adaptar a les exigències dels “Beteterus”
més experimentats. La prova va transcórrer per paratges
dels termes de Sant Cebrià, Sant Pol de Mar, Calella, Sant
Iscle de Vallalta, Arenys de Munt i Canet de Mar. En finalitzar,
es va lliurar una samarreta com a record de la jornada a
tots els esportistes. A més, es va celebrar un sorteig d’una
bicicleta i obsequis relacionats amb la BTT.

Una bona història comença amb un bon record. L’any 1999
un grup de nois dedicats al bàsquet, seguint un somni, va
decidir crear un club de bàsquet. Un club que sempre ha
lluitat per fer feliços aquells que han volgut participar-hi. No
cal donar noms perquè es ben sabut que aquelles persones
que van lluitar perquè tot sortís endavant, avui estan orgulloses de la gran feina que van fer. Van començar formant un
equip femení i amb els anys, el club ha anat creixent com
una gran família. Han passat anys millors i altres de pitjors,
però mai ha caigut. Actualment aquest club té aproximadament 60 participants:
•
•
•
•
•

Escola d’iniciació mixta: de 4 a 6 anys
Mini femení i masculí: de 9 a 12 anys
Cadet femení: de 14 a 16 anys
Sots 25 femení: de 16 a 25
Veterans de Pares/Mares

Com tots sabeu som un poble petit on a part del bàsquet es
practiquen diferents esports. A conseqüència d’això fa dos
anys vam decidir unir-nos amb el club de Sant Pol de Mar.
Així vam poder formar equips sense que cap jugador/a es
quedés fora per absència de participants. Gràcies a aquesta
unió actualment tenim quatre equips anomenats Vallalta,
que han pogut seguir disputant partits.
Amb aquesta unió es va pactar entrenar dos dies a un camp i
un altre dia d’entrenament més el partit a un altre camp. Llavors tots sortíem afavorits perquè tant els participants d’un
poble com de l’altre s’havien de desplaçar igual.
Estem molt contents amb aquesta unió perquè ha donat la
possibilitat a dos pobles que es necessitaven seguir jugant
a bàsquet. Actualment, els participants estan molt satisfets i
això és el que buscàvem.

Fem una crida i us convidem a venir al pavelló municipal de
Sant Cebrià de Vallalta. Observeu, proveu i ja veureu com us
agrada. Els nostres dies d’entrenament són els següents:

HORARIS D’ENTRENAMENTS
Escola

Dimecres i/o
divendres

17.00 a 18.30

Mini femení

Dilluns, dimarts*
i divendres

17.00 a 18.30

Mini masculí

Dilluns, dimarts*
i divendres

17.00 a 18.30

Sènior femení

Dilluns, dimecres
i divendres

21.30 a 22.30

Veteranes femení

Dilluns i divendres

20.30 a 21.30

Veteranes masculí

Dimecres

20.30 a 22.30

*Aquest dia l’entrenament serà al pavelló esportiu de Sant Pol
de Mar.

Per acabar voldríem mencionar que els vostres fills aprenen a treballar col·lectivament amb els seus companys, a
respectar-se, a divertir-se i a ajudar aquells que ho necessiten. La nostra essència no és la victòria sinó passar-ho bé
aprenent a jugar a bàsquet.
Junta del Club Bàsquet Sant Cebrià de Vallalta

Recull

Avancem
amb dificultats
Continuem navegant en un mar ple de
tempestes i malauradament no es veu
el final d’aquesta crisi. Les dificultats
continuen tant per a les famílies com
per a les administracions i no arriben
les solucions.
Ara ja no serveix dir que tot és culpa
de Zapatero i del govern d’esquerres
de la Generalitat. Tampoc ja no ens podem creure ni en Mas ni en Rajoy amb
les seves ofertes de miracles. Encara
recordem els llocs de treball que l’un i
l’altre ens van prometre que crearien.
No han sabut trobar solució, que cal
reconèixer, no era fàcil.
Ara un, ara l’altre, tots dos amb les seves intransigències, es tapen les vergonyes. Un diu que si Catalunya és independent tot serà un desastre; l’altre
replica que si Catalunya és independent serà un paradís...
No és el moment de les medalles ni de
les baralles, és el moment del treball
i de l’honestedat
Al nostre ajuntament ens toca administrar amb seny, reduint despeses i
avançant en silenci amb humilitat, perquè no és el moment de les medalles ni
de les baralles, és el moment del treball i de l’honestedat.
Honestedat també que ha quedat aclarida en el cas de “La Hacienda“ perquè
malgrat que s’ha obert ara el judici
verbal contra els regidors de CiU, en
el qual es demanen fortes penes pels
presumptes delictes de prevaricació
i contra el territori, el nostre alcalde i
company, Pere Vega, ha estat declarat
plenament innocent de qualsevol delicte o falta.
Continuem avançant amb dificultat i
amb humilitat, però de ben segur en
algun moment veurem la llum.
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Recull

La crisi no ens atura

Catalonia is not CiU

Més enllà de la serenor

El nostre grup continua treballant en
la seva tasca de govern amb la mateixa il·lusió amb la que va començar.
Tot i que la situació econòmica general és cada cop més difícil arreu, i les
retallades i les imposicions ens posen
pals a les rodes, continuem fent camí
amb responsabilitat, sense defallir. Tenim esperança i confiem que l’esforç i
la tenacitat dels homes i dones faran
possible el fruit de la prosperitat per a
tothom.

Davant la convocatòria d’eleccions
autonòmiques, torna a ser difícil parlar només de Sant Cebrià. El senyor
Mas ha sabut aprofitar les grans manifestacions convocades per la societat civil, per escenificar la millor
campanya electoral mai imaginada.
Sense comprometre’s clarament en
res, ha sabut capitalitzar el moment
actual, propiciant que l’únic debat sigui independència sí o no, i amagant
així el fracàs dels dos anys de govern
de la Generalitat, caracteritzat per
l’augment de l’atur, el desmantellament
de la societat del benestar: la sanitat,
l’ensenyament, les prestacions socials,
etc.

L’Onze de Setembre més d’un milió i
mig de persones marxà sobre Barcelona amb el lema “Catalunya, nou estat
d’Europa” i cridant com una sola veu
una paraula: Independència. Era un
clam d’afirmació nacional.

Hauria sigut més fàcil governar en
època de vaques grasses
Des de l’Ajuntament s’està fent també
el màxim esforç perquè el nostre poble
rutlli i per col·laborar, en la mesura que
podem, a minvar els efectes devastadors
d’aquesta crisi.
És clar que hauria sigut molt més fàcil
governar en època de vaques grasses,
però també valorem que governar en
aquestes circumstàncies decebedores,
ens fa cercar la unitat i la força, juntament amb el nostre poble, per anar endavant més forts i més units que mai, i
això també té mèrit.
Tots per Sant Cebrià, amb el vostre suport, continuarà treballant, per aconseguir nous reptes, una classe política
més honesta i una societat més justa i
més pròspera.

El nostre grup defensa incondicionalment el dret a decidir dels pobles:
l’exercici de l’autodeterminació. I per
exercir aquest dret serà indispensable
el reconeixement de Catalunya com a
estat sobirà, lliure per decidir què vol
ser i on vol estar, atès que l’estat espanyol ens està negant l’exercici del
dret democràtic a decidir.
El futur de Catalunya no pot anar separat de la cohesió social del país
Ara bé, el futur de Catalunya no pot
anar separat de la cohesió social del
país, de la defensa de la societat del
benestar, de la lluita contra les retallades dels governs de CiU a Catalunya i
del PP a l’estat espanyol.
Per això estarem al costat de totes les
iniciatives i moviments que treballin
per conscienciar i mobilitzar la ciutadania en aquest procés per aconseguir
que Catalunya pugui expressar la seva
voluntat. Però també estarem treballant,
al carrer i a les institucions per impedir
que ens facin pagar la crisi amb les retallades als drets socials.

Hi ha un abans i un després d’aquella
jornada i els representants de la ciutadania hem actuat en conseqüència. El
camí no serà senzill. De fora i de dintre
hi haurà veus que ens voldran fer tirar
enrere. El seu únic argument és la por.
Hi haurà veus que ens voldran fer tirar
enrere. El seu únic argument és la por
Més enllà de la serenor i responsabilitat
necessàries en un procés com aquest,
el que no podem fer és dilatar-lo o
adormir-lo. La independència és urgent per a centenars de milers de catalans en una situació molt precària.
Encetem una etapa que genera il·lusió
entre una part molt important de la
ciutadania. És la millor notícia que ens
podíem donar. La independència genera il·lusió perquè confiem en la nostra
capacitat com a col·lectiu de sortirnos-en junts.
Som una societat prou madura com
per decidir democràticament per nosaltres mateixos. Volem construir un
país nou entre tots els qui vivim a Catalunya, parlem la llengua que parlem,
vinguem d’on vinguem. Més just socialment, més obert, més respectuós i tolerant, més solidari. Més competitiu, que
parli de tu a tu amb la resta de nacions
del món, orgullós de ser.
Si ens ho proposem, no hi ha repte
prou difícil que no siguem capaços,
tots a una, d’assolir. Podem fer-ho pels
que ens precediren, podem fer-ho per
nosaltres i pel futur dels nostres fills.
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Per què se celebren les
eleccions dos anys abans
del previst?
El pacte fiscal en la línia del concert
econòmic era el gran repte de país
per aquesta legislatura. El 20 de setembre, Mariano Rajoy va tancar la porta
a qualsevol possibilitat de negociació
del pacte fiscal. Va ser un no rotund
a la demanada de sobirania fiscal per
Catalunya expressada per una àmplia majoria del Parlament. En aquest
punt, la legislatura no podia continuar
com si no hagués passat res. A més,
la impressionant manifestació de l´11
de setembre, en la qual un milió i mig
de catalans va fer sentir la seva veu
pels carrers de Barcelona amb el lema
“Catalunya, nou estat d’Europa” va ser
un clam massiu. En conseqüència, era
necessari que els ciutadans poguessin
expressar a les urnes quin camí ha de
seguir el país a partir d’ara.
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La CUP al Parlament
Podem presumir de ser l’única formació que allà on té regidors sempre ha
obtingut més suport als següents comicis. A les darreres eleccions municipals, va passar de 22 a 104 regidors i ja
governa a quatre pobles. Aquest és un
dels motius que explica que hagi decidit
presentar-se per primer cop a les eleccions al Parlament.
Altres factors tenen a veure amb
els temps que vivim. La situació
d’emergència social, tres milions de
pobres i dos milions d’aturats als Països Catalans i una dreta que amenaça
amb noves retallades mentre es rescaten bancs i les grans fortunes se salven
de pagar més impostos, ens obliga a
donar veu als qui ja no se senten representats per ningú. A diferència de la resta de partits, la CUP no està lligada de
mans i peus amb cap entitat financera
perquè sempre s’ha autofinançat.

Era necessari que els ciutadans poguessin expressar a les urnes quin
camí ha de seguir el país a partir d’ara

La independència no es retalla i
l’alliberament nacional no té sentit
sense justícia social

El president ja ho havia expressat més
d´un cop: si es produïen condicions
prou excepcionals que aconsellessin
fer un gir a la governació del país, no
dubtaria a convocar les eleccions.

També som en una cruïlla històrica
com a poble. Després de reivindicar
durant molts anys i gairebé en solitari la independència, ara no volem que
CiU monopolitzi el discurs sobiranista,
tot i felicitar-nos que la manifestació
de la Diada els hagi fet obrir els ulls.
Perquè la independència no es retalla. Perquè l’alliberament nacional no
té sentit sense justícia social. Alguns
fan una crida al vot útil, però la majoria
sobiranista al Parlament està més que
garantida amb CiU i ERC. Ara és l’hora
de deixar clar quin model de país volem. I res millor que començar el 25N
plantant cara als qui no fan res per
evitar que cada dia siguin desnonades
centenars de famílies a Catalunya.

Tal com diu el president: No són temps
de comoditats institucionals, ni de qui
dia passa any empeny; són temps en
què cal jugar-se-la, per sobre de la comoditat personal o l´interès de partit. I
és al poble de Catalunya, a qui correspon decidir qui vol que el representi en
aquests temps històrics.

Els Diables fan 10 anys
Les eines dels diables
•
•
•
La infernal de la Vallalta celebra aquest any el desè aniversari. Han passat deu anys des que un grup de joves va
vestir-se de diables i es va endinsar en l’apassionant món
del foc. Era per Sant Joan de l’any 2002. La mateixa colla
reconeix que els primers 10 anys li han passat volant.
La infernal de la Vallalta és realitat gràcies a moltes persones que hi han participat d’una manera o una altra al
llarg d’aquest temps. D’una banda, la penya K1 va donar
l’empenta necessària perquè la colla naixés i de l’altra, la
Infernal de la Sagrera, un grup que s’havia dissolt, va facilitar tots els vestits i material a la colla de Sant Cebrià.
Amb motiu dels deu anys, els diables de Sant Cebrià han tingut una exposició al Punt Jove durant el mes de setembre. La
mostra era un manual d’un correfoc. S’hi explicava des del
material que s’hi utilitza, fins a consells sobre com cal anar
vestit per anar a un correfoc. I és que amb 10 anys, la in-

•
•

Els artefactes pirotècnics
Tot i les restriccions per les recents normatives els
diables fem servir una gran varietat de productes pirotècnics:
•
•
•
•
•
•

fernal de la Vallalta, ha tingut temps per organitzar moltes
activitats tant a Sant Cebrià com a la comarca. El concert
del camp de futbol, la campanya contra la guerra de l’Irak, i
tallers i espectacles són algunes de les activitats que s’han
realitzat. A més, la colla ha establert vincles molt especials
amb els Diables de Tordera, Ripollet i Caldes així com amb
els timbalers d’Alella.

Forques o maces: l’element bàsic del diable on se
subjecten les carretilles o altres artefactes que
es fan servir durant el correfoc.
Carro: espai on s’emmagatzema tota la pirotècnia
que ha d’ésser cremada en un correfoc i que sempre se situa al darrere de tot, ben allunyat del foc.
Saques: petites bosses ben protegides que emmagatzemen petites quantitats de carretilles i
que porten algunes persones encarregades de
servir-les als diables. En les colles de diables
tradicionals cadascú porta el seu sarronet amb
les seves carretilles.
Canons disparadors: canons de fibra de vidre
dissenyats per a disparar les carcasses del petit
castell de focs.
Vestuari: els vestits dels diables estan fets amb
lona de cotó, ben gruixuda, per evitar que es cremi.
Antigament també es banyaven amb líquid ignifugant per evitar que es cremessin.

•

La carretilla: el clàssic artefacte dels correfocs,
se n’encenen a milers. El seu efecte clàssic són
uns 12 segons de foc platejat amb el tro final.
Sortidor: d’efecte similar a la carretilla però de
major durada i intensitat.
Botafoc: la bengala que s’utilitza per encendre la
major part d’artefactes pirotècnics durant el correfoc.
Bengales il·luminació: bengales de colors que
fan un llum molt intens. També s’usen com a avís
d’emergència a la mar.
Cascada: cortina de foc que es penja al mig del
correfoc per ballar-hi a sota.
Carcassa: és un artefacte que es fa servir per als
finals dels correfocs i també s’usa en castells de
focs. Es dispara des d’un canó que dirigeix la seva
trajectòria al cel. N’hi ha d’efectes molt variats.
Candela: és una mena de tub que dispara efectes
de color cap al cel. També s’usa en castells de foc.

Com arribar als 10 anys?

Quatre consells de com anar vestit
• Calçat còmode i protector.
• Pantalons llargs, per exemple uns texans vells.
• Un jersei de cotó.
• Mocador al coll.
• Barret al cap.

La infernal de la Vallalta és un grup obert. Les persones
interessades a participar a l’entitat ho poden fer. L’edat i el
poble de procedència no són cap impediment. La colla està
formada per grans i petits de Sant Pol, Sant Cebrià i municipis veïns. Formen l’entitat persones diverses que comparteixen una afició i que es cohesionen davant d’un bon àpat al
voltant de la taula.

Altres recomanacions
• Ulleres protectores que tapin bé els ulls.
• Taps per protegir les orelles.
• Acompanyar el diable tot ballant sota el foc.
• No obstruir el pas dels diables.
• Seguir en tot moment les instruccions dels organitzadors i els serveis d’emergència.

Contacte: lainfernal.blogspot.com | lainfernal@gmail.com

