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ESPORTS PER A ADULTS
Classes de salsa
Pavelló Poliesportiu municipal
Divendres de 7 a 9 vespre.
Informació: M. José Cansino Tel. 696 22 53 48
Classes d’aeròbic
Pavelló Poliesportiu municipal
dilluns/dimecres/dijous de 6 a 7 tarda.
Informació: Elvira Pérez Tel. 660 58 92 56

1r SEMESTRE 2005
DIJOUS MATÍ 11-13,30 h · TARDA 16-19 h
GENER
ABRIL
dia 6 FESTA
dia 7 tarda
dia 13 tarda
dia 14 matí
dia 20 matí
dia 21 tarda
dia 27 tarda
dia 28 matí

ESPORTS PER A NENS I NENES
Grup de Ball Sant Cebrià
Pavelló Poliesportiu municipal
dilluns/dimecres/dijous de 5 a 6 tarda.
Informació: Elvira Pérez Tel. 660 58 92 56
CASAL DE DISSABTES
Activitats d’esplai per a nens i nenes d’entre 3 a 14 anys
Casal de Cultura i Joventut
Dissabtes matí de 10 a 1 del migdia.
Informació: Tel. 679 425 375/620 107 884
acunamatatasc@hotmail.com

FEBRER
dia 3 matí
dia 10 tarda
dia 17 matí
dia 24 tarda

MAIG
dia 5 tarda
dia 12 matí
dia 19 tarda
dia 26 matí

MARÇ
dia 3 matí
dia 10 tarda
dia 17 matí
dia 24 FESTA
dia 31 matí

JUNY
dia 2 tarda
dia 9 matí
dia 16 tarda
dia 23 matí
dia 30 tarda

Parada: Martí i Pol, davant del C.A.P.
Tel. 636 495 664
b.montnegre@diba.es
www.diba.es/biblioteques

PROGRAMACIÓ RADIO SANT CEBRIÀ DE VALLALTA 103.2 F.M.
H/ Setmana

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

9:00

Rius de vida
Ciència Oculta
i Parapsicologia

10:00
11:00

DIUMENGE

MUSICAL

MUSICAL

MUSICAL

MUSICAL

12:00
13:00

T’en recordes?

14:00
15:00

Bativull musical

Herbes

16:00
17:00

La cuina
de la Quimeta*

17:30
18:00
19:00
20:00

Retalls de cultura i
diversió
Un astronauta dins
l’hivernacle

Línia directa
Això és serio?

Música
Màkina

Això és serio?

21:00
Expedient X

21:30
22:00
23:00

Vallalta Pop

23:30
* programa
quinzenal

editorial
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Benvolguts conciutadans de Sant Cebrià de Vallalta. Ens trobem de nou, a les
portes d’unes festes molt assenyalades, i aprofito el butlletí municipal per poder
arribar a tots vosaltres per felicitar-vos les festes de tot cor, en nom dels meus
companys del consistori, dels treballadors i en el meu propi.
En arribar un altre Nadal m’agradaria tenir un somni, voldria que aquesta felicitació
fos com una immensa panera plena d’amor que omplís les sol·licituds, curés les
penes, curés les malalties, alegrés les tristeses, donés treball a tothom que en
necessiti, estabilitzés aquest nostre univers i s’acabessin les guerres i la fam a
tot el món...
Un somni molt bonic, però com que per somniar ningú fa pagar, espero que tot
es compleixi.
Començarà un nou any i vindran els Reis, treballarem per fer realitat la deixalleria,
l’escola bressol, el transport públic, la variant, la recepció de les urbanitzacions
i moltes altres coses.
Venen dies de festa, espero que pogueu compartir felicitat amb totes les persones
que us envolten, amb els vostres, i jo amb tots vosaltres.
Bon Nadal i Feliç Any 2005

Jaume Borrell I Puigvert
Alcalde

Des de la Regidoria de Cultura i dels meus companys d’Ajuntament, volem
desitjar-vos el millor per a aquestes Festes de Nadal i dir-vos que afronteu amb
molta il·lusió aquest nou any, al qual li demanem que ens porti la variant d’accés
a Castellar d’Índies, l’escola bressol, el dipòsit de reserva d’aigua, la passarel·la
al poliesportiu i un gran etcètera...
Aquesta és la carta que el consistori, amb molta il·lusió, ha fet als Reis. Desitjo
que tot això vingui amb el nou any que neix.
Bon Nadal i Feliç Any 2005.

Francesc Roig i Salicru
Regidor de Cultura, Joventut i Festes

EDICIÓ: Ajuntament de Sant Cebrià
COORDINACIÓ: Regidoria de Cultura, Anna Castelo
REDACCIÓ: Anna Castelo
ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC: CPNL Maresme-Mataró
F O T O G R A F I E S : A j u n tam e n t d e S an t Ce b r i à, Pe re S a u l e d a , J o s e p d e c a l ’ E s t ra n y
FOTOGRAFIA P O R TA D A : S a l t d e l S a l l e n t a S a n t C e b r i à . J a u m e P l a J u b a n y
REALITZACIÓ: Serveis Gràfics Canet
DIPÒSIT LEGAL: B 52077-2003
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REGIDORIA DE GOVERNACI
OPTIMITZACIÓ DELS ESTACIONAMENTS AMB
CONTROL HORARI

REGIDORIA DE PROMOCI
ECONæMICA
FIRA DEL BOLET

Coincidint amb la campanya nadalenca, per part dels
vigilants municipals s’ha començat a incidir en totes
les infraccions del control horari, i s’ha detectat a la
primera setmana de campanya intensiva prop de 100
vehicles que no duien el rellotge que proporciona
l’Ajuntament i els comerços de forma gratuïta. Tots els
vehicles avisats durant la campanya quedaran
informatitzats, per poder detectar reincidències que
ens ajudin a conèixer aquells conductors amb actituds
incíviques i insolidàries.

FOTO: Arxiu municipal

Sis mesos després de la implantació de les zones
blaves, s’han realitzat els retocs pertinents per tal de
poder optimitzar la rotació dels estacionaments a les
zones comercials. Per una banda, s’ha limitat a dues
hores d’estacionament a l’aparcament de Can Martri,
i per altra, les zones de l’av. Maresme i carrer Centre
s’han senyalitzat amb rètols que informen de l’actuació
preferent dels vigilants municipals.

El passat 13 de novembre es va organitzar la I Jornada
del Bolet guiada pel micòleg Xavier Pujolas. Els
participants que varen assistir, van gaudir d’una
passejada pels nostres boscos on el micòleg els explicava
els diferents bolets de la zona. Una vegada acabada
la ruta, es va fer la trobada dels grups per realitzar
l’exposició i classificació dels bolets. Després de la
exposició fotogràfica de bolets de temporada del
Maresme, a càrrec de Josep Borrell, els participants
van poder gaudir del seu tast.
D’altra banda, i coincidint amb aquesta diada, els
restaurants del municipi: La Vinya, Martri, Can Cona,
Baix Montseny i Cal Joan, van organitzar les jornades
gastronòmiques de la cuina del bolet, des del 30
d’octubre fins al 13 de novembre, on el principal
protagonista va ser el bolet.
CURSOS MONOGRÀFICS PER A PETITES EMPRESES

FOTO: Arxiu municipal

Des del passat 9 de novembre i fins al 16 de desembre,
el servei de promoció econòmica amb Ruth Bes, tècnica
de promoció econòmica de l’Ajuntament, va organitzar
un curs de Gestió Empresarial dividits en diferents
mòduls de continguts i adreçat tant a les petites
empreses ja existents al municipi com als emprenedors
i emprenedores, amb la intenció de potenciar tant el
creixement econòmic com la col·laboració entre les
diferents activitats del poble.
Els cursos, subvencionats per la Diputació de Barcelona
Xarxa de Municipis, el Servei D’Ocupació de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Cebrià,
han estat impartits per l’empresa D’ALEPH. Els
continguts tractats van ésser: “La idea de negoci”, “El
Pla de Màrqueting”, “La introducció a les eines
informàtiques per a la gestió empresarial”, “ La
introducció a la gestió econòmicofinancera” i “Àmbit
fiscal, comptable i laboral”.
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REGIDORIA D ENSENYAMENT

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT

ES DESESTIMA EL PRIMER PROJECTE DE L’ESCOLA
BRESSOL

LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, FARÀ EL PROJECTE
DE CASTELLAR D’ÍNDIES I DE CAN PALAU, PER
FER EL PLA FÍSIC DE PREVENCIÓ D’INCENDIS A
LES URBANITZACIONS.

El Consell Municipal d’Educació, òrgan on estan
representats les mares i pares, així com els professors,
personal de servei del nostre ajuntament, i un membre
de cada partit polític del nostre municipi va haver de
desestimar per l’elevat cost que suposava el projecte
bàsic que va dissenyar l’arquitecte i perquè l’escola no
arribava a tenir els 1.550m2 necessari per poder
construir-la.
El projecte bàsic ubicava la construcció de la nova
escola bressol, on ara hi ha el camp de futbol, desplaçant
aquest al fons del solar. Aquest projecte s’havia de fer
públic el propassat 21 de setembre, per tal de recollir
les propostes que els nostres vilatans poguessin
presentar. Però després de veure el cost econòmic del
moviment del camp de futbol, una part de l’equip de
govern (CIU-ERC) va desestimar el projecte.
En aquests moments l’Ajuntament està treballant per
intentar aconseguir el terreny necessari, que ha de ser
presentat a la Generalitat abans de final d’aquest any.

REGIDORIA D URBANISME
REVISIÓ PLA GENERAL D’ORDENACIÓ MUNICIPAL
El plantejament actual vigent des de l’any 1982, junt
amb el creixement en aquests últims anys, fa necessària
la revisió del Pla General d’Ordenació que s’iniciarà a
començament del proper any.
En el mateix, s’haurà de fer una anàlisi actual de la
població, amb l’increment demogràfic de la població
per determinar el creixement futur de la població.
Es completarà l’inquietud que hi ha en sòl rústic per
ampliar els usos admesos en aquest sector, preveient
l’elaboració d’un catàleg de totes les masies existents
en sòl rústic.
Degut a la importància d’aquest tema, estarem oberts
als suggeriments de tots els veïns del municipi.
VARIANT ACCÉS URBANITZACIÓ CASTELLAR D’ÍNDIES
Des de l’àrea d’Urbanisme se segueix treballant per la
construcció de la nova variant d’accés a la urbanització
Castellar d’Índies.
Esperem que aviat puguem informar-vos més
detalladament sobre aquest tema.

La Diputació de Barcelona, mitjançant els serveis d’una
empresa externa, ha començat a redactar el projecte
per a fer les franges de protecció contra incendis.
Aquest inclourà també temes com la xarxa de recollida
d’aigua pels bombers i tot l’expedient administratiu
necessari per poder entrar a les diferents propietats
per fer la neteja.
L’esmentat projecte, que estarà subvencionat íntegrament
per la Diputació, destinarà un import de 15.000 € per
a Castellar d’Índies i 9.000 € per a Can Palau. L’objectiu
principal d’aquesta acció és aconseguir donar més
seguretat als nostres barris.

REGIDORIA D URBANITZACIONS
ES CREA LA BRIGADA MÒBIL DE LES
URBANITZACIONS
Els parcel·listes de les urbanitzacions de Castellar
d’Índies i Can Palau que fins ara tenien contractats els
treballadors que s’encarregaven de la neteja, deixaran
d’assumir aquest cost gràcies a la creació de la brigada
mòbil que passarà a estar contractada i pagada per
l’empresa externa Coptalia, que va presentar a
l’Ajuntament, una oferta de contractació de tres
treballadors, dos dels quals ja treballaven per a les
urbanitzacions, una màquina de netejar carrers i un
vehicle de transport, i a qui l’Ajuntament abonarà la
quantitat de 120.000 € anuals. Esperem que una
vegada feta l’adjudicació i signat el contracte, puguin
començar a prestar serveis a inicis de l’any vinent.

Avís a tots els parcel·listes de les
urbanitzacions .
L’Ajuntament està estudiant reduir el m2
necessari de la parcel·la mínima per poder
construir.

TERRENYS NOVA LLAR D’INFANTS
Des d’aquesta regidoria s’han portat a terme les
negociacions per ampliar la zona d’equipaments que
hi ha al costat del camp de futbol, on s’ubicarà la nova
llar d’infants municipal.

Qui tingui la intenció de vendre una
parcel·la, és millor que s’informi abans a
les oficines del nostre Ajuntament.
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REGIDORIA DE COMUNICACI
RÀDIO SANT CEBRIÀ 103.2, UN ESFORÇ CADA
VEGADA MÉS RECONEGUT
Ràdio Sant Cebrià de Vallalta, al 103.2 de la FM, és
el resultat de l’esforç i la dedicació que gent del nostre
poble, de manera altruista i amb molta il·lusió, ens
porta a casa amb una diversitat de programes de tots
els estils i formes. Cada un d’ells ha escollit la millor
manera d’arribar a nosaltres i ensenyar-nos el fascinant
món de la ràdio. Us volem explicar quin són aquests
programes i quines són les persones que hi treballen:
Tot l’equip de la ràdio - FOTO: Arxiu Municipal

Nom programa: Musical
Horari: dilluns, dimecres, dijous i divendres de 10 a
12 del matí.
Presentadores: Encarni Navarro (dilluns, dijous i
divendres) i Micoya Missé (dimecres)
Programa musical de varietat en què l’oient, en directe,
pot demanar cançons, fer dedicatòries i fins i tot
participar en sorteigs. Durant el programa s’expliquen
diverses notícies vàries del municipi.
Nom programa: Ciència oculta i Parapsicologia
Horari: dimarts de 10 a 11 del matí.
Presentadora: Encarni Navarro
Col·laborador: Joan Prat (professor de parapsicologia
a l’Associació de parapsicòlegs de Barcelona)
Introducció al món de la ciència oculta i la
parapsicologia. La gent pot exposar les seves experiències
viscudes mitjançant la línia oberta de participació.
Nom programa: Música Màkina
Horari: dimecres de 7 a 8 de la tarda.
Presentador: Iván Caballé
Programa basat en la música “màkina” on també es
comenten les biografies dels millors djs del món.

Nom programa: Línia Directa
Horari: dijous de 6 a 7 de la tarda. Programa sense
periodicitat.
Presentadora: Asun Molina
És un programa que pretén establir una via de
comunicació entre la gent del poble i les persones
polítiques que ens governen, es realitzen entrevistes
als diferents regidors i autoritats del poble als quals
se’ls trasllada les suggerències que es recullen del
contestador automàtic, correu electrònic, i fins i tot,
del que opina la gent del carrer.
Nom programa: Vallalta Pop
Horari: dijous de 9.30 a 11.30 de la nit.
Presentadora: Josep M. Rius
Programa musical dels anys 80, majoritàriament música
internacional. El pop ens arriba a la primera hora i ja
a la segona entrem en una etapa més "canyera". Durant
el programa es fan pinzellades de la historia dels grups
musicals que intervenen.

Nom programa: Herbes
Horari: dijous de 3 a 4 de la tarda.
Presentadora: Micoya Missé
Presenta les herbes i els seus avantatges en l’aplicació
mèdica que poden tenir com a medicina alternativa.

Nom programa: Retalls de cultura i diversió
Horari: divendres de 5 a 6 de la tarda.
Presentadora: Asun Molina
Programa d’agenda cultural i oci de l’Alt Maresme i
Mataró on també s’informa de les estrenes
cinematogràfiques de la setmana.

Nom programa: La cuina de la Quimeta
Horari: dijous de 5 a 6 de la tarda. Programa quinzenal.
Presentadora: Micoya Missé
Col·laboradora: Sra. Quimeta de la Roda (cuinera
professional)
Es parla de les diferents receptes de la cuina casolana,
i es donen també consells gastronòmics.

Nom programa: Això és serio?
Horari: divendres de 6 a 9 del vespre i dissabtes de
7 a 10 del vespre.
Presentador: Pedro Vegas
Col·laboradors: Dídac Sánchez, Sebastià Coll, Xavier
Montasells, Manolo “Sucu-sucu”, Ferran “Xumitra” i
Eli Vegas
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Programa musical on l’humor sempre hi està present.
Es repassa la llista dels 10 grups de música d’actualitat
més escoltats de la setmana, i es comenten diversitat
de curiositats del món, on sense dubtar-ho, Missis
Croquet, Pasqual Maragall, Justo Molinero, “Sucu-sucu”
i en “Xumitra”, fan el seu comentari.
Nom programa: Expedient X
Horari: divendres de 9 a 10 de la nit.
Presentadors: Encarni Navarro i Dídac Sánchez
És un programa obert a l’oient on s’explica els successos
ocorreguts arreu del món i classificats com a “expedients
X”. Després de la informació donada, l’oient pot trucar
per donar-hi la seva opinió.
Nom programa: Te’n recordes?
Horari: dissabtes de la 1 a 3 del migdia.
Presentadors: Jordi Herrera i Dídac Sánchez
Programa informatiu que explica tots els esdeveniments
de tots els àmbits que van ocórrer en un any en concret
amb l’actualitat musical d’aquell any.
Nom programa: Batibull musical
Horari: dissabtes de 3 a 4 de la tarda.
Presentador: Iván Caballé
Col·laboradora: Elisa
Programa musical de rock català i ska.
Nom programa: Un astronauta dins l’hivernacle
Horari: dissabtes de 6 a 7 de la tarda. Programa
quinzenal.
Presentador: Pep Ferrer
Col·laborador: David Dulsat
Ens omplen de poesia i sensibilitat, tant d’artistes
coneguts com de la mateixa poesia de Pep Ferrer. La
música que es pot escoltar correspon a la de cantautors
que utilitzen la poesia com a via d’expressió.

REGIDORIA DE SANITAT
COMENCEN LES OBRES D’AMPLIACIÓ DEL CENTRE
MÈDIC
Ja s’han començat les obres del Centre Mèdic, per a
poder augmentar la seva capacitat d’atendre. Per aquest
motiu, s’ha habilitat l’espai de l’entrada del Casal de
Cultura i Joventut per a obtenir una consulta de 18m2.
XERRADA AL CASAL D’AVIS SOBRE L’ABÚS DELS
MEDICAMENTS
El passat 25 de novembre es va fer una xerrada al casal
d’avis, amb la qual pretenia conscienciar sobre el que
pot generar el mal ús dels medicaments. A la xerrada,
s’hi van tractar temes com: l’automedicació, el reciclatge
dels medicaments i les farmacioles domèstiques.

REGIDORIA DE VELLESA
CELEBRACIÓ DE LA FESTA DE LA VELLESA
Un any més, els avis van poder celebrar la seva festa
anual, el 3 de novembre, a la qual varen assistir més
de 195 persones, entre gent gran i acompanyants.
Enguany, la diada va començar amb la missa del matí,
seguida de la visita al Parc de les Aus, a Vilassar de
Mar. Com a cloenda, hi va haver un dinar al restaurant
Montferrant de Blanes.
Aquesta Regidoria vol agrair a tots els assistents la seva
presencia i la seva col·laboració. Desitgem poder gaudirne cada any amb la companyia de tothom.
La Regidoria de Sanitat, Hisenda i Vellesa us desitja un
Bon Nadal i un feliç any nou 2005.

Nom programa: Rius de vida
Horari: diumenges de 9 a 11 del matí.
Presentador: Xavi Morón
Programa cristià amb participació en directe i amb
música de grups cristians.
Però darrere dels programes també existeixen persones
que hi col·laboren com són: Asun Molina, encarregada
de baixar i programar la música que s’emet entre cada
programa; Maribel Pérez, coordinadora de la classificació
i arxiu de tota la música o Xavi Agulló, que és la persona
que fa les falques i els “jingles”. Cal dir que tot l’equip
treballa sota la supervisió d’Encarni Navarro,
coordinadora de ràdio Sant Cebrià.

FOTO: Pere Sauleda
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REGIDORIA DE CULTURA
FESTA MAJOR 2004
Enguany la Festa Major ha estat una festa diferent. El
primer dia de la Festa, es va inaugurar la remodelació
de la font del Rector. Tot seguit, es va fer un aperitiu
amb tothom que va voler participar al carrer de la Font,
el qual va evitar les aglomeracions de gent dels darrers
anys.
Des de la Regidoria de Cultura, s’ha volgut per una
banda, portar espectacles de qualitat i per l’altra, fer
arribar a la gent del poble les tradicions més catalanes
com és la colla de gegantes i el correfocs fet per gent
del poble.
Deixem aquestes línies finals per agrair a tota la gent
de la Comissió de Festes que fan possible, de manera
desinteressada, que el desenvolupament de la Festa
surti bé.

BANDERA DE SANT CEBRIÀ DE
VALLALTA
L’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta desitja
l’ús oficial d’una bandera cívica que el
distingeixi i el diferenciï dels altres consells
comarcals i municipis del Principat de
Catalunya, d’acord amb la legislació vigent
i la normativa vexil·lològica. Per aquest motiu,
ara ja fa 4 anys, el 30 de novembre de 2000,
es va acordar en sessió iniciar expedient
d’oficialització de bandera, sol·licitant
assistència tècnica de la DGLS.
Després de que l’ajuntament fes arribar les
seves condicions generals i particulars, la
primera proposta que ens arriba de la
Generalitat és la següent:

Proposta Generalitat:

Però l’Ajuntament proposa a tot el poble de
Sant Cebrià dues opcions més, dissenyades
per en Josep de Ca l’Estrany amb l’aprovació
de l’equip de govern. La bandera triada es
presentarà al Sr. Armand de Fluvià, figura
heràldica de la Generalitat de Catalunya.
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Aquestes dues opcions adopten la simbologia de la vall amb color groc com a representació
de la fertilitat de la terra, amb la part superior de la bandera de color vermell que representa
a Sant Cebrià que fou bisbe i màrtir de la primitiva església cristiana. Els dos colors són
complementaris, la fertilitat donada per la lluita de l’esforç. L’Ajuntament decideix no incorporar
cap element de les figures de l’escut, i la diferència entre les dues opcions, és fer més gran
la representació de la vall, o remarcar més el vermell. A continuació us presentem les dues
opcions:

OPCIÓ A

OPCIÓ B

Desitgem que ens feu arribar a l’Ajuntament, mitjançant una instància, quina és l’opció de
bandera que us agradaria que sortís escollida.

LA COMPANYIA ESPOLSA'T TORNA AMB NOSALTRES
Els propers 15 i 16 de gener, la companyia Espolsa't
presentarà al pavelló poliesportiu la seva obra "La vida
és així?", la qual intenta representar situacions
quotidianes de la
vida portades a un
extrem humorístic.
No us la perdeu!
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FELIZ NAVIDAD
Es la frase que más oiremos en estos días. Gracias, pero... deséaselas también a ese anciano o anciana, con
su país en guerra, que ha visto desaparecer a sus nietos, hijos y enseres. A ese trabajador de 3 años, aquel niño
que se muere de hambre o sida y al del fusil en la mano.
Mientras estos horrores y muchos más suceden en el tercer mundo, en el primero es todo luz, derroche,
consumismo y contaminación. En lugar de adorar al niño, adoramos al “becerro de oro”.
La “humanidad” ha enfermado. El planeta se nos muere. Si no ponemos freno a tanto desenfreno, nos quedan
pocas navidades felices.
Buena suerte para todos en el AÑO NUEVO.
Natividad Sáez Nieto

Us recordem que hem concebut aquesta secció perquè pugueu fer arribar els suggeriments, les crítiques
o les lloances adreçades no tan sols a l’Ajuntament sinó també a qualsevol institució del municipi. La
vostra veu és important per a aconseguir que el nostre poble sigui cada dia millor en tots els sentits.
Així doncs, esperem rebre les vostres cartes de la següent manera:
Cartes d’unes 15 línies aproximadament d’extensió, amb nom, cognoms i DNI, degudament signades i
lliurades a l’Ajuntament. Aquesta revista es reserva el dret de resumir-les o extractar-les en cas que fos
necessari. No s’acceptaran escrits ofensius.

Podeu adreçar les vostres cartes signades a:
Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta - Regidoria de Cultura, Joventut i Festes - C/ Centre, 27 - e-mail: recullstcebria@diba.es

EXPOSICIÓ DE PESSEBRE A RESTAURANT ”LOS ARCOS”

Urbanització Castellar d’Índies - C/ Maresme, 168.

què ens diuen els nens de l’escola?
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Recordant Lluís Montsant
El passat mes de setembre va morir en
Lluís Montsant. Un home bo, estimat i
conegut per tots nosaltres. Era un
convençut nacionalista català, antic militant
de Convergència, partit polític amb què
es va sentir identificat. Junt amb les
persones que pensàvem com ell.
Era per damunt de tot un defensor de
la nostra cultura i de la nostra llengua,
però sobretot, era un arxiu vivent de la
història de Sant Cebrià. Sabia com cap
altre el nom de les cases pairals, de les
seves famílies, d’on procedien i a què
es dedicaven.
Inquiet sempre per temes culturals, va
ser soci cofundador del CESC (Centre
d’Estudis de Sant Cebrià). Va constituir
l’ajuda imprescindible, perquè en Lluís
Parera pogués documentar-se i escriure
el llibre La gent de Sant Cebrià.
Com a activitat lúdica del CESC,
organitzà moltes i fantàstiques excursions
durant les quals ens feia d’acompanyant
i de guia. Amb la seva característica
amabilitat, sense atribuir-se mèrits ens
duia pels racons que ell coneixia tan bé.
Ens indicava els camins i llogarrets per
arribar a llocs meravellosos: paisatges
naturals, masies centenàries, restes
d’edificacions carregades d’història.
Les seves explicacions donaven vida a
aquelles pedres. Estimulava la nostra
imaginació, això ens va ajudar molt a
conèixer millor la nostra història
immediata, la dels pares, la dels avis
també la dels avantpassats del nostre
poble.
En una de les excursions que vam fer,
vàrem visitar la darrera troballa
arqueològica de Sant Cebrià anomenada:
turó de Montsant. Ens explicava el greu
que li feia haver vist com anaven
enduent-se els “col·leccionistes”
rapinyaires, molts objectes de l’altre
jaciment arqueològic de Can Puig, del
qual pràcticament no queda res, in situ.
Havíem acordat que a la pròxima sortida
que féssim, remataríem l’excursió fent
un bon tiberi. Això ja no ho podrem fer.
Desitjava que a Sant Cebrià s’hi fes un
museu d’història per a poder mostrar al
món els diferents objectes que s’hi ha
anat trobant al llarg dels anys, i que
constitueixen la nostra història d’avui i
de demà.
Esperem que en un futur proper veges
aconseguit el teu desig. Jo també ho
espero Lluís!
Era un home sense estudis, però era un
home savi. Ens ha deixat, però romandrà
molt gratament en la nostra memòria.
CIU, Sant Cebrià i Catalunya han patit
una gran pèrdua.
Que al cel sia!
Mercè Salazar i Fliquet
Presidenta local de CIU a Sant Cebrià
de Vallalta

A LA RECERCA
D’ALTERNATIVES
Benvolguts/des veïns i veïnes,
En primer lloc, desitjar-vos unes bones
festes de Nadal i any nou.
Volem aprofitar aquest espai de
comunicació per a reflexionar sobre el
paper de l’Agrupació Independent
Vallalta-AIV i sobre el nostre futur a
mig i llarg termini.
La feina de fer oposició és molt
desgastant i, per això, necessitem suport
per a continuar. Molts i moltes de
vosaltres ens animeu i reconeixeu la
nostra tasca, però ara necessitem
reforços.
Els grups polítics necessitem renovarnos contínuament: no és bo que sempre
siguem els mateixos, els que participem
activament. Si volem un poble millor,
si desitgem de veritat una alternativa
per a governar Sant Cebrià…, cal que
ens mullem. Això no significa que calgui
dedicar les 24 hores del dia a la política,
sinó invertir-hi una petita part del nostre
temps lliure. Pensem que val la pena
fer aquest esforç.
La gent de l’AIV està disposada a
continuar, és clar que sí, però
acompanyats. Creiem que si no
s’involucra gent nova en el projecte,
ens hem de plantejar si ja hem cobert
el nostre cicle. I pensem que fóra una
llàstima, ja que representem un seguit
de persones que no se senten
representades pels altres partits.
Fem, doncs, una crida als qui compartiu
les nostres idees d’honestedat,
progressisme i transparència: ajudeunos a continuar. Si voleu que continuem
constituint una alternativa, si penseu
que paga la pena, sereu benvinguts/des.
Nati Sáez i Miquel Ruscalleda, regidors
AIV. 660 21 77 05 – 669 82 73 30

PSC-PM

Acabem l’any i hem pogut dur a terme
part de les nostres iniciatives que us
vàrem prometre en el nostre programa
electoral.
Hem augmentat el número de
professors per alumne a l’escola bressol,
la brigada mòbil està a punt d’entrar
en servei, es manté pel proper any el
mateix preu de l’escola bressol en horari
lectiu, ens hem fet amb la propietat
formal dels vials i les zones verdes a
Vistamar per a poder fer el projecte de
finalització, estem acabant la redacció
del projecte executiu de les obres de
Can Palau, s’ha iniciat l’escola de
música, s’ha aconseguit una subvenció
per contractar dues persones amb
disminució, s’han fet cursos pel comerç,
s’ha creat el club de la feina que és una
mena de borsa de treball, i s’han fet
les primeres jornades del bolet.
Però la nostra feina no només ha estat
la de construir, sinó també, la de guiar
la resta de la feina de l’equip de Govern
com és: no permetent més indústries
al polígon de naus, fet que és il·legal
i apostant pel tancament de la zona ,
i així controlar la legalitat urbanística.
Darrerament hem presentat al·legacions
a l’Ajuntament sobre un restaurant que
es volia implantar en sòl no
urbanitzable, sense cap mena
d’infraestructura urbanística ( falta de
recollida d’aigües residuals, d’enllumenat
públic, etc...).
També estem debatent sobre la
disminució del m2 necessari per
construir a Vistamar.
Però sens dubte el que més feina ens
ha portat és la construcció de l’escola
bressol; motivar a la resta de l’equip
de Govern , perquè entenguessin
aquesta necessitat del nostre poble, no
ha estat gens fàcil. No sabem encara
en el moment d’escriure aquestes ratlles,
on es construirà, la falta de decisió per
part del grup majoritari del nostre
Ajuntament a l’hora d’estar disposats
a aconseguir els millors terrenys per a
la construcció, està retardant el projecte,
i l’omple de dubtes. Una escola que
podia estar en funcionament a principis
d’any, es retardarà com a mínim fins
a setembre.
Agrupació del PSC de Sant Cebrià de
Vallalta
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Volem destacar el paper que ERC ha
tingut a l’hora d’alleugerir la part
burocràtica per tirar endavant la
modificació dels terrenys de la nova
escola bressol. Les reunions que he
mantingut com a regidor de Cultura,
juntament amb l’alcalde Jaume Borrell
i amb Marta Cid i Pañella, consellera
d’Educació, han provocat que el procés
burocràtic fos més ràpid del que hauria
estat , si no s’haguessin produït.

Semblarà reiterar o bé copiar el que ja
vàrem dir en l’última columna
publicada, però és que a part de no
haver fet gaire més, hem d’assenyalar
el que encara no han fet, malgrat les
promeses:

Però la feina encara no està acabada,
i dia a dia, tant els meus companys
com jo, hem realitzat una sèrie de
reunions, com és: reunió amb Teresa
Aragonés (diputada d’ERC al Parlament)
i amb Albert Pereira i Solé (director
general d’Administració local) de la
qual hem obtingut fruits pel nostre
municipi com és la subvenció de FEDER
de més de 96.000 €, els quals , es
destinaran per fer un dipòsit d’aigua
que pugui tenir la reserva suficient per
preveure el creixement de residents al
nostre poble. D’altra banda i com
exemple clar de la nostra tasca, són
les negociacions amb el Consell
Comarcal per tenir un punt d’informació
jove així com per aconseguir un tècnic
en joventut juntament amb l’Ajuntament
de Sant Iscle de Vallalta, que engegui
el projecte que desitgem veure al Casal
de Joves.

- Malgrat que no agradi al regidor
d’Esports, el pavelló segueix tal i com
estava, sense cap de les millores
promeses.

Si parlem de feina feta, hem de dir que
ens sentim orgullosos de la contractació
d’una empresa externa pel casal d’estiu
pels infants del nostre poble. Aquesta
acció ha suposat reduir els costos de
l’Ajuntament de 5.000.000 de les
antigues pessetes que va tenir l’any
2003 a 2.000.000 de pessetes que
ens ha costat aquest any.
Desitgem que la nostra feina, pugui
arribar a complir els objectius proposats
per les persones que han cregut en
nosaltres. Moltes gràcies i feliç any
2005.

- Seguim sense transport públic a Sant
Cebrià i a les urbanitzacions.
- No hi ha encara un nou accés a
Castellà d’Índies.

- Evidentment, el diàleg no és el punt
fort del Govern municipal, després de
quatre anys han estat incapaços
d’arribar a un acord de conveni col·lectiu
amb els treballadors municipals.
- El casal de cultura (que mai ha servit
com a tal) definitivament és mort. Hi
ha alguna possibilitat d’espai públic,
obert, social, cultural, per a ús dels
veïns/veïnes, entitats ...? Responem
nosaltres: NO, no és en l’esperit de
l’actual govern potenciar o facilitar la
vida social i cultural. Si no, com s’explica
que generosament “permutin” l’edifici
actual de l’escola bressol, únic
equipament públic lliure actualment?
També podem dir el que sí han fet, i
millor si s’ho haguessin estalviat:
- Incrementar altre cop les taxes,
sobretot la d’escombraries que per a
les urbanitzacions arribarà quasi al
20%.

Agrupació Independent Vallalta

C/ Centre, núm. 3
Tel. 669 82 73 30
vallalta@bsab.com

PSC-PM

Tel. 600 81 57 72

ERC-AM

Av. Maresme, núm. 15
Tel. 93 763 10 38

- Fer l’obra de la font del Rector amb
travesses de la RENFE que contenen
una substància reconeguda com a
cancerígena per a tota la comunitat
científica.
- Hipotecar definitivament el Casal de
Cultura en l’ampliació del consultori
mèdic, sense donar una alternativa
d’espai públic cultural.

Tel. 600 06 00 92
gisc@mixmail.com

t’interessa

Ajuntament
C/ Centre, 27
Tel. 93 763 10 24
Fax 93 763 02 19
dl.-dv.: 9:00 h a 14:00 h
dj.: 17:00 h a 20:00 h
Jutjat de Pau
C/ Centre, 27
Tel. 93 763 10 24

Vigilants Municipals
C/ Centre, 27
Tel. 666 52 12 61

CEIP El Pi Gros
C/ Martí i Pol, 1
Tel. 93 763 01 75

Centre Mèdic
C/ Martí i Pol, 2
Tel. 93 763 14 75

Escola Bressol ”Els barrufets”
Passatge Coris, 2
Tel. 93 763 03 54

Farmàcia M. Colomer
Av. del Maresme, 5
Tel. 93 763 00 75

Església Parroquial
Tel. 93 763 00 72

dc.: 9:00 h a 14:00 h
Casal d’Avis
Av. Maresme, 8
Tel. 93 763 08 22

Serveis Socials
C/ Centre, 27
Tel. 93 763 10 24
dj.: 10:00 h a 14:00 h
Recollida andròmines
Tel. 93 763 10 24
Cada dilluns, excepte festius

Casal de Cultura i Joventut
C/ Martí i Pol, 2
Tel. 93 763 08 22

Taxi Jaume
Sant Cebrià
Tel. 610 410 318
Taxi Comas
Sant Pol
Tel. 629 329 640

Ràdio Sant Cebrià (103.2 FM)
C/ Martí i Pol, 2
Tel. 93 763 02 10
radiosantcebria@hotmail.com

012

Atenció Ciutadana

088

Mossos d’Esquadra

112

Emergència

HORARI CENTRE MÈDIC
MEDICINA GENERAL:
Matí: DILLUNS, DIMARTS, DIMECRES I DIVENDRES ............de 9 h a 13 h
Tarda: DIJOUS ......................................................................de 15 h a 17 h
PEDIATRA:
Matí: DILLUNS ......................................................................de 12 h a 14 h
Tarda: DIMECRES I DIVENDRES ...........................................de 15 h a 17 h
ATENCIÓ A L’USUARI:
Matí: DILLUNS A DIVENDRES.........................................de 10,30 h a 14 h
Tarda:DIMECRES, DIJOUS I DIVENDRES .............................de 15 h a 18 h
Recordeu: cal demanar cita prèvia per a totes les visites.
URGÈNCIES:
ABS Canet de Mar - Tel 93 794 29 61
SERVEIS EXTERNS
SERVEI DE PODOLOGIA: Casal d’Avis
DIMARTS ..............................................................................de 16 h a 20 h

Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta • http://stcebria.diba.es

