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AGENDA

BIBLIOBÚS
MONTNEGRE

Esports per a adults
Classes de salsa
Pavelló Poliesportiu municipal.
Divendres de 19h a 21h.
Informació: M. José Cansino. Telf. 696.22.53.48

SANT CEBRIÀ DE VALLALTA

Classes d’aeròbic
Pavelló Poliesportiu municipal.
Dimarts i dijous, de 9h a 10h.
Dilluns, dimarts i dimecres, de 18h a 19h.
Informació: Elvira Pérez. Telf. 660.58.92.56

HORARI: DIJOUS, ALTERNANT MATÍ I TARDA
Matí: 11 - 13.30 h/ Tarda: 16 - 19 h
MESOS DE GENER A JUNY

Classes de Batuca:
Pavelló Poliesportiu Municipal.
Divendres, de 19h a 20h.
Informació: Elvira Pérez. Telf. 660.58.92.56
Classes d’Acondicionament Físic Integral
Pavelló Poliesportiu municipal.
Dimecres i divendres, de 10h a 11h.
Informació: Telf. 678.79.32.55
Classes de contry
Dimarts de 21.30h a 23h
Divendres, de 22h a 24h
•

Esports per a nens i nenes
Grup de Ball Sant Cebrià
Pavelló Poliesportiu municipal.
Dilluns i dimarts, de 16h30 a 18h.
Dimecres, de 16h a 18h. Divendres de 16h a 20h.
Informació: Elvira Pérez. Telf. 660.58.92.56

Gener
dia 4 tarda
dia 11 matí
dia 18 tarda
dia 25 matí

Febrer
dia 1 tarda
dia 8 matí
dia 15 tarda
dia 22 matí

Març
dia 1 tarda
dia 8 matí
dia 15 tarda
dia 22 matí
dia 29 tarda

Abril
dia 5 FESTA
dia 12 tarda
dia 19 matí
dia 26 tarda

Maig
dia 3 matí
dia 10 tarda
dia 17 matí
dia 24 tarda

Juny
dia 31 matí
dia 7 tarda
dia 14 matí
dia 21 tarda
dia 28 matí

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

PROGRAMACIÓ RÀDIO SANT CEBRIÀ DE VALLALTA · 103.2 FM
9:00
10:00
11:00

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

Pedro Vegas
Bon dia S.Cebrià
Col. Encarni
MAGAZIN
Col. Joan i Manoli
Aula iniciàtica

Pedro Vegas
Bon dia S.Cebrià
Col. Encarni
MAGAZIN
Col. Joan Prat
Parapsicologia

Micoia
Musical
Noticias-Magazin
Col.
Jesús García
Altre Història

DIJOUS
Pedro Vegas
Bon dia
S.Cebrià
Col. Encarni
MAGAZIN

DIVENDRES

DISSABTE

Pedro Vegas
Bon dia S.Cebrià
Col. Encarni
MAGAZIN
Col. Inma
Tarot

DIUMENGE
Xavi Morón
Rius de vida

Jordi Sanchez
Area Reservada

12:00
Jordi Herrera/
Didac
Butaka

13:00
14:00

Victor i Lisa
Novetats-skà
Victor
Hip-hop

15:00
Lluis Homar
Música 60-70’

16:00
17:00

Jordi Sanchez
Area Reservada

18:00
19:00
20:00
21:00
22:00

Angel Dj.
Àrea House
Sesión Djs
SKD Project

Isabel Escoda
Bis a Bis
Jesús g.-Manolo
sports

23:00
Programes
Lliure
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*

Pep / Astronauta *
dins l’hivernacle

Jesús G. Albert
Borrás/Hist. i
música clàssica
Ricard Franch/
Predicant en el
desert

Cada 15 dies en directe
Vacances

mensual

Per determinar horari

Butlletí Municipal

EDITORIAL
Benvolguts veïnes i veïns de Sant Cebrià de Vallalta

Hem tret una nova revista del Recull i des d’aquest estiu que es va editar la última ,
han passat moltes coses en el nostre poble.
L’Equip de Govern ha treballat de valent per aconseguir els objectius proposats, uns
s’han aconseguit, altres estan en procés i altres es tindran que deixar per més endavant.
Coses que hem fet: Nous semàfors; hem inaugurat la nova Escola Bressol, el nou
punt d’informació Montnegre-Corredor, el monument en homenatge a Lluís Companys; s ‘han enviat dos policies a l’Escola de Policia de la Generalitat de Catalunya ;
s’han posat casetes de fusta amb lavabos a la Urbanització de Vistamar i a la Petanca;
hem negociat el lloguer d’un nou local pel Centre d’Estudis de Sant Cebrià (CESC);
hem aprovat el projecte del Nou Dipòsit d’Aigua Municipal i que aviat s’executarà ;
s’han acabat les obres d’ampliació del cementiri; s’ha aprovat el text Refós de la Modiﬁcació i Refosa del Pla General
d’Urbanisme Municipal amb algunes prescripcions, etc....
Treballs que estan actualment en procés : La col·locació de nous contenidors d’escombraries soterrats; la deixalleria
mancomunada i dipòsit de vehicles conjuntament amb l’Ajuntament de Sant Pol de Mar ,el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal , el Gimnàs Municipal, urbanitzar la zona esportiva i construcció de passarel·la per enllaçar el casc urbà
amb la zona esportiva, plans de millora de les urbanitzacions, etc...
Per més endavant tenim previst : Construcció de la Nau per la Brigada Municipal, construcció d’un ediﬁci per la Policia
Local, remodelació dels carrers Centre i Sant Cosme, la variant d’accés a la Urbanització de Castellar d’Indies. També és
molt important aconseguir la construcció d’habitatges de Protecció Oﬁcial pels nostres joves, doncs no potser que tinguin tanta diﬁcultat per accedir-hi i hipotecar-se de per vida. Espero i desitjo que molt aviat tot això sigui una realitat.
Com Alcalde i amic vostre vull desitjar-vos un Bon Nadal i un proﬁtós any 2007.
Rebeu una forta abraçada de part meva.
Jaume Borrell i Puigvert

Benvolguts veïns i veïnes, des de la Regidoria de Cultura,
Joventut i Festes, us volem desitjar el millor per aquestes Festes
de Nadal i un nou any ple d’èxit i prosperitat.
Bon Nadal i Feliç Any 2006

Francesc Roig i Salicrú.
Regidor de Cultura, Joventut i Festes

EDICIÓ: Ajuntament de Sant Cebrià · COORDINACIÓ, REDACCIÓ i ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC: Meritxell Ruscalleda
FOTOGRAFIES: Ajuntament de Sant Cebrià, Pere Sauleda, Josep de ca l’Estrany, Maria Canabal ·
REALITZACIÓ: Serveis Gràﬁcs Canet · DIPÒSIT LEGAL: B 52077-2003
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Butlletí Municipal
REGIDORIA DE LA VELLESA

Celebració de la festa de la
Vellesa
El passat dia 8 de novembre vam celebrar la festa anual
de la vellesa a la qual van assistir unes 200 persones
entre gent gran i acompanyants.
Enguany la diada va començar a l’església parroquial
de Sant Cebrià de Vallalta amb la missa del matí
presidida per el rector de la parròquia Mossèn Alfons
Torrus i com cada any els nens de l’escola Pi Gros varen
dedicar una poesia de la tardor a tots els assistents,
seguidament es va anar al pavelló esportiu on es va
fer un “espectacle de varietats”, la jornada va concloure
amb un dinar al restaurant “Can Martri”.
La Regidoria de la Vellesa vol agrair a tots els vilatans
la seva presència i la seva col·laboració, dons sense
tots vosaltres aquesta festa no seria possible. Gràcies
a tots.

L’AJUNTAMENT INFORMA

REGIDORIA DE SALUD
Us fem saber a tots els vilatans que el dia 4 d´octubre06 vàrem tenir una inspecció per part de sanitat
referent a la font anomenada “ FONT DEL RECTOR” es
va analitzar i va sortir l’analítica alta de nitrats, es va
col·locar una placa dient “ Aigua no apta per el consum
humà” ens han tret la placa, la tornem a col·locar i ens
he la treuen, preguem a tots els vilatans que respectin
la placa col·locada, ja que la Generalitat ens obliga
a tenir-la col·locada si no l’ajuntament podria ser
sancionada.

REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL
-Teleassistència domiciliària: des de l’any 2006 el Servei
és gratuït pels usuaris.
Les persones interessades s’han d’adreçar als Serveis
Socials de l’Ajuntament i demanar per la treballadora
Social.
Es valorarà el cas i es farà el tràmit pertinent per poder
gaudir d’aquest servei.
Cal dir, que des que el servei és gratuït s’ha triplicat el
número de teleassistències domiciliàries que hi ha en
el municipi.
Aquest Servei està adreçat, principalment, a persones
grans, que viuen soles i tenen problemes de salut.

REGIDORIA DE COMUNICACIÓ

Sopar de Nadal amb
col·laboració de la Marató TV3
El pavelló esportiu va acollir el passat 9 de desembre
el tradicional Sopar de Nadal, que va comptar amb
l’assistència de 480 persones.
Durant l’acte es va fer el sorteig de 10 paletilles de
pernil i es va recaptar 735,00 euros per la MARATÓ de
TV3. Volem donar-vos les gràcies a tots per la vostra
col·laboració i assistència .
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RÀDIO SANT CEBRIÀ
Ràdio Sant Cebrià vol donar un pas endavant,
i estén en converses a empreses especialistes en
publicitat, que s’ encarregaran d’ equipar amb més
aparells, tècnics,
i gent especialitzada, que ajudarà a ser més
professional la Ràdio.
Una qualitat de so i programació més diversiﬁcada,
també als nostres col·laboradors
l’oportunitat d’ aprendre, amb suport tècnic i
personal.

L’AJUNTAMENT INFORMA

Butlletí Municipal
REGIDORIA D’ESPORTS

L’oferta esportiva creix a Sant Cebrià de Vallalta, nova
gent al capdavant de les Entitats, amb noves idees i
una il·lusió renovada.
CF Sant Cebrià:
Un nou projecte, plantilla renovada, jugadors amb
ganes de lluitar i il·lusionats, amb una nova direcció
Tècnica, un projecte que necessita el recolzament de
tothom, els partits es juguen el dissabte a la tarda.

L’Ajuntament ha instal·lat mòduls a la zona esportiva
de la urbanització Vistamar i a les pistes de petanca de
la UE Sant Cebrià de Vallalta, uns mòduls equipats amb
serveis de lavabos i wc. Las Entitats han col·laborat
fent la construcció de la fosa sèptica ecològica i la
instal·lació de l’ electricitat i l’ aigua.

La direcció Tècnica:
President: Pedro Vegas Torres
Entrenadors: Marc Velasco / Enric Parera
Ajudants: Eloi Coll / Jordi Armengol
Els amants del futbol sala, a la mateixa hora al Pavelló,
juga l’equip de primera divisió FS Sant Cebrià.
CB Sant Cebrià:
El CB Sant Cebrià renova la Junta esportiva.
President:
Pere Fàbregas
Sots President: Jordi Armengol
Secretari:
Pilar Catalán
Tresorer:
Rosa M. Andreu
Vocals:
Josep Alarcón
Albert Galícia
David Ubanell
Volem agrair i felicitar a la Junta, equip tècnic i als
col·laboradors de l’entitat que cada any demostren
una capacitat de treball digne d’admirar.
El CB Sant Cebrià juga els seus partits els dissabtes
a partir de les 9 hores ﬁns les 14.30 hores.
Els veterans de futbol sala, entrenen els dimecres
a les 21 hores
Els veterans de futbol terra, juguen els diumenges
a les 9 hores
UE Sant Cebrià:
L’equip de petanca de la UE Sant Cebrià recobra el
seu esperit lluitador i no deixa escapar cap punt a les
seves pistes de petanca.
El nou equip de Petanca, format per dones, comença amb força i il·lusió la primera temporada a la categoria Federada.

En les activitats extraescolars, destaca l’ activitat
per part del professor de Judo Jesús Iglesias Marín.
Disciplina esportiva que en les diferents
categories porten molts èxits.
Felicito als alumnes i professors, el futur club de
Judo Sant Cebrià ha de ser una realitat,
Buscant les bases per que sigui possible la
creació del mateix.
Fi n a l m e n t
reconeixement
a
les demés activitats
al Pavelló, aeròbic,
gimnàstica per grans,
ball, salsa, batuka,
activitats per moure
el cor, com diu el
nostre eslògan “Sant
Cebrià de Vallalta es
MOU”.
Moltes felicitats i
feliç any 2007
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Butlletí Municipal

L’AJUNTAMENT INFORMA

REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

IMPLICA’T AMB LA MARATÓ I VIU EL NADAL A
SANT CEBRIÀ DE VALLALTA
Un any més la Regidoria de Promoció Econòmica
organitzà la Fira de Nadal, aquest any 2006 en la seva
8a edició amb més activitats programades i més
participació d’entitats locals. Tot això sense oblidar la
col·laboració que es fa any rera any amb la Marató de
TV3.Aquest any s’ha instaurat un racó solidari on s’ha
comptat amb la participació del CEIP El Pi Gros, l’AMPA
del CEIP, l’escola bressol municipal El Rial i la sempre
present carpa de l’Ajuntament.
La Fira es va celebrar el dia 10 de desembre de
2006 a l’aparcament municipal situat a l’Av. Maresme
cantonada c/Salvador Espriu.
Es van desenvolupar les activitats que s’esmenten:
Fira d’artesania i venda de productes nadalencs, taller
EL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA DEL
DEPARTAMENT DE TREBALL DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA SUBVENCIONA L’ESTUDI PER A LA
REALITZACIÓ DEL “PLA ESTRATÈGIC DEL SECTOR
AGRARI I DESENVOLUPAMENT DEL MEDI RURAL
DESL MUNICIPIS D’ARENYS DE MUNT, SANT CEBRIÀ
DE VALLALTA I SANT POL DE MAR”
A l’edició anterior de la revista municipal ja us
informàvem de la sol·licitud de subvenció que havíem
cursat des de la regidoria per a la realització de l’estudi
que us especiﬁquem al titular de la notícia.
L’estudi es realitza conjuntament amb l’Ajuntament
de Sant Pol de Mar des de la seva regidoria de Medi
Ambient i amb l’Ajuntament d’Arenys de Munt
des de la Regidoria de Comerç, Turisme i Festes.
Consideràvem oportú dissenyar la realització d’un
estudi conjunt amb els municipis esmentats pel que
tots tres tenen problemàtiques i inquietuds similars en
l’àmbit de treball i a més a més consideren important
i prioritari mantenir i treballar pel sector agrícola de
cada municipi estudiant les vies de futur per un sector
que va ésser tradicional al nostre territori.
El cost total de l’estudi és de 7.038 € (IVA inclòs)
i l’import atorgat per part del Servei d’Ocupació de
Catalunya del Departament de Treball de la Generalitat
de Catalunya ascendeix a 4926,60 €.
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de confecció de fanalets, sorteig de paneres, animació
i jocs per a grans i petits a càrrec de La Gralla Animació
i el lliurament de la Carta pels Reis Mags d’Orient als
nens i nenes per part del Patge Reial.
Per la Marató de TV3 d’enguany, tant a les activitats
desenvolupades al Sopar de Nadal del dia 9 de
desembre de 2006 com a la Fira de Nadal del dia 10 de
desembre s’han recaptat 1563,78 €.
Agraiments a tota la gent que ha fet possible
aquesta recaptació per una bona causa i especialment
al centre educatiu El PI Gros i l’AMPA, l’escola bressol
municipal El Rial i a les persones que han col·laborat
en l’organització des de l’Ajuntament, tant del Sopar
com la Fira.

AVENÇ DE TEMPORADA, ACTUACIONS PEL
2007
Per aquestes dates anys anteriors ja s’havia iniciat
la campanya de dinamització comercial de Nadal
que s’organitzava des de la Regidoria de Promoció
Econòmica. Qui no recorda els calendaris de diversos
anys amb mostres fotogràﬁques de les activitats
ﬁrals i festives a Sant Cebrià i l’any passat la campanya
“Compra, rasca i guanya”.
Enguany des de la Regidoria de Promoció
Econòmica acumulem les nostres forces per oferirvos un nou any 2007 ple d’activitats i actuacions
adreçades a tots els comerços i establiments que
desitgeu participar.
Voleu saber ja alguna cosa del que tenim
planiﬁcat?
-Edició de la 1a Guia de comerços, empreses i
serveis de Sant Cebrià de Vallalta
-Concurs “Disfressa’t i posa’t guapa”. Campanya
adreçada a les botigues i establiments que vulguin
viure amb originalitat el Carnestoltes 2007
-Nou concurs amb grans premis
-Muntem una associació de comerciants,
restauradors i empreses al nostre municipi? Des de
la regidoria considerem que és bon moment i estem
disposats a assessorar-vos al respecte.

L’AJUNTAMENT INFORMA

EL SERVEI LOCAL D’OCUPACIÓ INFORMA
OFERTES DE TREBALL: s’informa a tots els usuaris
que des de principis d’aquest mes d’octubre també
es pot accedir a les ofertes de la Borsa de treball de
l’Ajuntament de Canet de Mar. Això és possible gràcies
al conveni de col·laboració que s’ha signat entre
l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta i el de Canet de
Mar per tal de compartir diferents serveis de les àrees
de Promoció Econòmica. Aquestes ofertes les podeu
consultar:
- al taulell d’anuncis del Casal de joves on es fa El Club
de la Feina,
- a un dossier d’ofertes que qualsevol usuari pot
consultar demanant-lo a recepció,
A més, ara si veniu a consultar el taulell d’anuncis del
Casal de Joves també hi trobareu les ofertes dels altres
Serveis Locals d’Ocupació dels municipis més propers
(Arenys de Munt, Arenys de Mar, Mataró, etc.). Pel fet
de pertànyer a la Xarxa Xaloc Intermediació els usuaris
inscrits a la nostra Borsa de treball podeu participar en
qualsevol de les ofertes dels municipis propers.
A principis de desembre s’inicia un nou servei:
EL CLUB VIRTUAL DE LA FEINA:
Es tracta d’un portal d’Internet que et posa en
contacte amb les ofertes laborals, oferint un servei
de Borsa de Treball Virtual per a què puguis consultar
les ofertes vigents als municipis del Maresme que hi
formen part, i comunicar el teu interès per participar en
els processos de selecció d’una manera ràpida i còmoda
en el mateix moment de veure l’oferta, simplement fent
un “clic” a l’opció “sol·licitar inscripció”.
És un espai on disposaràs de tots els recursos
necessaris per planiﬁcar la recerca de feina i compartir
experiències amb altres usuaris del servei. L’objectiu és
motivar, orientar i assessorar els usuaris prescindint de
barreres físiques i desplaçaments innecessaris.
Aquest espai dóna cabuda a totes aquelles
persones que ja són usuàries del Club de la Feina dels
Ajuntaments que formen part d’aquest projecte. Cal,
però, inscriure’s omplint un formulari que podreu trobar
al mateix Ajuntament o bé al Casal de Joves, a partir del
qual se us assignarà un codi d’usuari i una contrasenya
que us permetrà la navegació per aquest portal.
Esperem que amb aquest nou servei us sigui més
fàcil aconseguir inserir-vos al món laboral. I ja sabeu
que podeu venir a demanar informació, assessorament
i orientació pel que fa a aquest nou servei i per qualsevol
altre aspecte relacionat amb la vostra recerca de feina
al Servei Local d’Ocupació de l’Ajuntament, o bé els
dimecres al matí al Club de la Feina (Casal de Joves).

Butlletí Municipal
REGIDORIA DE JOVENTUT
Èxit de participació del PassaPor
Durant la celebració de la Castanyada d’enguany,
els usuaris del Punt Jove van organitzar un túnel del
terror a les instal·lacions del Pavelló.
Fins a 10 actors i actrius es van encarregar de
l’animació del Passapor, donant un bon ensurt a més
d’una de les 110 persones que van gosar endinsars’hi.
Des d’aquí volem felicitar a aquests joves per la
seva implicació i la bona feina feta.
Es celebra el Primer Open Juvenil de Dards
A proposta dels usuaris del Punt Jove, el passat mes
de novembre es va organitzar el Primer Open Juvenil
de Dards.
Els guanyadors d’aquesta edició van ser l’Aarón
Garrigós (1er classiﬁcat), la Cèlia Fàbregas (2a
classiﬁcada) i l’Ivan Garrigós (3er classiﬁcat).
Arran d’aquesta competició ha quedat instal·lada
al Punt Jove una diana electrònica per a l’ús del seus
usuaris.
Seguint aquest exemple, us animem a proposar
i participar en les activitats que properament
planiﬁcarem per l’any 2007 des del Punt Jove.
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L’AJUNTAMENT INFORMA

REGIDORIA D’EDUCACIÓ
En un temps de canvis on els
pobles de la zona creixent a marxes
forçades, Sant Cebrià no es podia
quedar enrera i quina manera més
encertada de donar resposta a
aquesta realitat que començant a
invertir en els fonaments, la base.
I ens podríem preguntar quina és
aquesta base, aquests fonaments,
i segurament entraríem en un
debat molt extens i sense límits
on cadascú defendria la seva part
centrada en les seves necessitats
i interessos. Però m’agradaria
pensar que ens posaríem d’acord
si assentem la base , els fonaments
en els nostres ﬁlls i ﬁlles que són el
futur del poble i pel nostre poble.
Així que cal valorar l’esforç que s’ha
fet per aconseguir un servei a la
infància com l’escola bressol i que
pot donar resposta a la demanda
existent, un municipi que avui pot
lluir un servei que permet que
els infant de 0 a 3 anys puguin
compartir unes estones educatives
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en un espai pensat i dissenyat
per a créixer feliços. Esperem que
la voluntat segueixi en la línia
d’aconseguir un poble amb serveis
de qualitat que responguin a les
necessitats de tots els ciutadans i
ciutadanes.

El passat 13 de setembre va
entrar en funcionament la nova
escola bressol, que el mateix 28 de
setembre inaguraba el President
de la Generalitat de Catalunya, el
molt honorable Pasqual Maragall
i Mira.

Butlletí Municipal
La posada en marxa de la
nova escola no va esta mancada
de diﬁcultats especialment per el
retras de l’empresa constructora,
diﬁcultats que varen estar
superades gracies l’esforç i el treball
de l’equip educactiu, que no varen
desetimar cap esforç ni en temps ni
en dedicacio per que tot estuguessi
a punt.
Ja inicialment el curs es na
encetar amb 75 alumnes dels 102
possibles, i 6 aules obertes de les 7
que ara te l’escola, en aquest futur
mes de gener s’obrira la darrera
aula i iniciaran la seva estada 10
alumnes mes , per tant possiblment
per l’abril contarem amb 85 nens
inscrits.
La inaguracio va estar tota
una festa, en tant que la presencia
d’un President de la Generalitat de
Catalunya el nostre poble no es un
fet habitual, la visita es va iniciar
l’Ajuntament on el president va
voler saludar a tots els regidors i
regidores aixi com els treballadors
de l’ajuntament.
Posteriorment es va traslladar a
la nova escola, a on la directora el
va rebre i va visitar l’ediﬁci mentres
conversaba amb l’equip educatiu
i amb els mateixos nens, va parar
especial atencio en la caldera de
biomasa i les plaques solars que
proporcionen a l’escola la calefaccio
i l’aigua calenta.
Finalment es varen fer els
discursos a on el President va
destacar la política seguida per
el govern que presidia de fer
30.000 places d’escoles bressol,
i es va felicitar per l’empenta del
nostre poble alhora de fer aquesta
escola.
RECULL • núm. 15 • 9

Butlletí Municipal
REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

LES JORNADES DEL BOLET ES CONSOLIDEN
COM A INICIATIVA DE TARDOR
Les activitats que es van
programar van ser:
Exposició fotogràﬁca explicativa dels bolets de camp i
de cultiu
Fotograﬁes cedides per
Josep Borrell i Vilar i Jaume
Carles i Font
Xerrada: “Bolets a cor que
vols”: el món dels bolets. A
càrrec de Joan Manel Riera.
Escola de Natura del Corredor
Sortida guiada a càrrec de
l’Escola de Natura del Corredor. Anem a descobrir bolets!

Un any més la Regidoria de
Promoció Econòmica va organitzar les Jornades del Bolet i les
Jornades Gastronòmiques de la
cuina del Bolet a Sant Cebrià de
Vallalta amb la intenció de donar
a conèixer als nostres residents i
visitants el nostre entorn natural
a més d’introduir a tots els participants a les activitats programades
en el món boletaire. Tot i això no
ens podem oblidar del paper que
en aquestes jornades tenen els
nostres restauradors. Des del dia
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28 d’octubre de 2006 i ﬁns el dia
12 de novembre es van fer realitzar les Jornades gastronòmiques
de la cuina del bolet on es van
poder tastar plats on el gran protagonista va ésser el bolet.
Des de la regidoria volem
donar les gràcies a tots els participants que van assistir a les diverses activitats programades a
fer de les jornades del bolet una
activitat de gran implicació i participació

EL CENTRE D’INFORMACIÓ DEL PARC NATURAL DEL MONTNEGRE
I EL CORREDOR AL NOSTRE MUNICIPI,
UNA REALITAT EN PLE FUNCIONAMENT
Una de les actuacions prioritàries i sempre
present en el treball de la Regidoria de Promoció Econòmica ha estat la promoció del nostre
poble com a municipi immers al Parc Natural
del Montnegre i el Corredor i municipi amb un
entorn natural immillorable a descobrir pels
seus residents i visitants. Ara podem dir-vos
que el Centre d’Informació del Parc Natural del
Montnegre i el Corredor és ja una realitat.
L’acte d’inauguració oﬁcial institucional es
va celebrar el dia 22 de novembre de 2006 a
les mateixes instal·lacions del centre. L’acte va
ésser presidit per l’Il·lm. Sr. Josep Mayoral i Antigas, President delegat de l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona i l’Il·lm. Sr.
Jaume Borrell i Puigvert, Alcalde-President de
l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta
El trobareu al local del Punt Jove i accedireu
a un ampli ventall de documentació relativa a
les activitats que es desenvolupen al voltant
del Parc Natural i aquelles que organitza el Centre d’informació de Sant Cebrià de Vallalta.
US ESPEREM!
RECULL • núm. 15 • 11
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REGIDORIA DE CULTURA
El passat dia 15 d’octubre de 2006 i
coincidint amb el 61 aniversari del
afusellament del President Companys es va inaugurar el passeig
Lluís Companys, que va des del
estacionament de Can Martri ﬁns a
la zona esportiva i l’escola bressol.
Aquest monument commemoratiu porta una plaça amb el
següent text: En record del President Lluís Companys i Jover i
de totes les víctimes de la repressió franquista que varen lluitar
per la república i la democràcia”
En aquest acte vàrem comptar
amb presencia de la Diputada
d’ERC la Sra. Teresa Aragonès, tot
el consistori municipal i l’Alcalde
de Sant Pol de Mar.

El passat dia 23 de setembre vàrem inaugurar l’exposició
“Sant Cebrià a través dels seus documents emblemàtics”,
exposició de
45 documents
que van des de
l’any 1771 ﬁns
a l’any 1970.
La inauguració
va anar a càrrec
del Sr. Anscari M. Mundó
eminent historiador, professor i investigador de l’època
medieval.
Vull agrair des
d’aquestes pagines la gran
12 • RECULL • núm. 15

tasca realitzada pel Centre d’Estudis de Sant Cebrià de
Vallalta, especialment agrair la tasca festa per en Lluís Parera i la Maria
Coll,
agrair
la dedicació
de la Rosa
Almuzara,
(directora de
l’arxiu comarcal de Mataró), que va ser
l’encarregada
de seleccionar
juntament amb la
Marta Brecha,
i l’Anna Rocaﬁguera, els
documents
de l’arxiu Municipal

Butlletí Municipal
REGIDORIA DE MEDI AMBIENT
ZONES VERDES
Aquest any s’han netejat un 80%
de zones verdes de tot el municipi
de Sant Cebrià de Vallalta, amb un
cost que ha suposat a l’ajuntament
35.000€. De cara a l’any 2007 es farà
el 20% que queda.

CEMENTIRI
MUNICIPAL
Ja s’han acabat les obres d’ampliació del cementiri municipal . D’una
banda s’han construït 40 nínxols
nous a la part dreta del recinte, i
per l’altre s’ha impermeabilitzat la
part esquerra, amb la construcció
de noves sortides d’aigua al carrer.
L’import total de les obres ha estat
de 50.802 euros, ﬁnançats mitjançant la contractació d’un préstec
de la Diputació de Barcelona amb
un interès del 0% i a retornar a 10
anys.
RECULL • núm. 15 • 13
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REGIDORIA DE MEDI AMBIENT
PUNT VERD DE CAN PALAU

RECOLLIDA SELECTIVA

A la urbanització de Can Palau, s’ha instal·lat un punt
verd, només per ús particular. Està situat al carrer B al costat del parc, un espai obert en el que s’han agrupat els
tres tipus de contenidors (plàstic, vidre i cartró), un contenidor per mobles de fusta (taules, portes, cadires......), un
contenidor per ferralles (rentavaixelles, rentadores, neveres...), i un contenidor per restes vegetals (podes de jardí).
aquest últim tipus de contenidor és per ús particular o
jardiners acreditats.
A ﬁnals d’any es posarà un contenidor per oli vegetal
i oli de cotxes.
Esperem que aquesta iniciativa s’utilitzi correctament
per així poder ampliar la iniciativa i instal·lar-los a les altres urbanitzacions del municipi

Fa tres anys que es va demanar al consell comarcal del
maresme més contenidors de reciclatge. Es van demanar
24 contenidors i ens han atorgat 12, aquest contenidors
estan ubicats a tot el terme de Sant Cebrià de Vallalta,
també cal dir que en alguns punts del municipi, amb tres
dies s’omplen i la recollida es fa un cop per setmana.
Dimecres en horari nocturn: paper i envasos de les
àrees del cas urbà.
Dimarts en horari diürn: paper de les àrees de les urbanitzacions.
Dijous en horari diürn: envasos de les àrees de les urbanitzacions.
A ﬁnals de cada mes: vidre a totes les àrees.
Per poder solucionar aquest punts mes conﬂictius
el consell comarcal i la empresa Simmar a partír de ﬁnal
d’any es farà un buidatge més per setmana en els punts
mes conﬂictius.

NOUS CARTELLS INFORMATIUS PEL RECICLATGE

FRANGES DE PROTECCIÓ A CAN DOMÈNEC
Us informem que s’ha executat la franja perimetral
de can domènec que pertany a sant cebrià de vallalta. Té
un cost de 6.990,00€, 3.495,00€ els han pagat els parcellistes, 1.747,50€ l’ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta i
1.747,50€ l’ajuntament de Tordera.
Amb aquesta actuació podem dir que ja estan totes
les franges perimetrals acabades.
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La regidoria de medi ambient, ha engegat una nova
campanya per conscienciar a tots nosaltres de la importància del reciclatge.
A més dels contenidors de reciclatge que ja estem
acostumats: groc, verd i blau, també s’ha treballat aquest
adhesiu informatiu per informar a la gent dels contenidors per les restes vegetals, que estan situats al casc urbà
i a les urbanitzacions.
Aquests adhesius els veurem a tots els contenidors,
ara només falta complir-lo per tots i totes.

Butlletí Municipal
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REGIDORIA DE GOVERNACIÓ

MILLORES EN LA
SENYALITZACIÓ VIÀRIA.
L’entrada en funcionament de l’escola bressol crea
intrínsicament un problema de trànsit ja que la majoria
de pares i mares porta els seus ﬁlls/es amb cotxe. El
semàfor que s’ha col·locat a la BV-5128 amb el carrer
Narcís Juvany permet regular l’entrada i sortida de
vehicles amb un sistema de sensors que no entorpeix
la circulació de la BV fora dels horaris escolars o de la
presència de vehicles que vulguin incorporar-se a la
circulació.
Així mateix, un conveni amb el departament de
justícia de la Generalitat de Catalunya a permès
que durant el primer trimestre escolar s’hagi pogut
disposar d’una persona que ha fet tasques de suport
a la policia en el pas de vianants del C/St. Cosme,
ajudant a travessar els més petits.
La línia divisòria de carrils de circulació que s’ha
pintat des de la cruïlla del poliesportiu ﬁns passada

PROTECCIÓ CIVIL
M’agradaria fer tot un balanç de
la feina feta pels membres de l’Associació de Protecció Civil durant
aquest any 2006. Feina feta desinteressadament i amb il·lusió, des de
la Cavalcada de Reis, Rua de Carnestoltes, la gran tasca del dia de
la Fira de la Maduixa, l’Arrossada,
el dispositiu especial de la revetlla
de Sant Joan juntament amb els
membres de la nostra ADF i la Policia Local, l’organització del segon
cordo de seguretat al carrer Sant
Damià, les neteges cíviques, les patrulles d’estiu, la festa major, i en
especial els aiguats del mes d’agost
i moltes altres actuacions puntuals
i, algunes actuacions puntuals de
suport al municipi veí de Sant Iscle
de Vallalta.

l’entrada de Can Palau va ser una demanda d’uns veïns
de la urbanització en un intent de reduir la velocitat de
pas per aquell tram deﬁnint la trajectòria dels revolts
evitant traçades que ocupaven clarament el carril
contrari.
El mes de novembre, s’ha dut a terme una campanya
des del Servei Català de Trànsit sobre l’ús del cinturó de
seguretat en els vehicles i la Policia Local hi ha donat
suport en campanyes informatives puntuals.

Els 13 voluntaris que
integren Protecció Civil
de Sant Cebrià estant
en continua formació
per a tal de poder dur a
terme millor la seva tasca, en tots els aspectes
de lo que entenem Protecció a la població.
Tanmateix des de
Protecció civil, s’està
treballant juntament
amb la Policia Local, ADF, Brigada
Municipal en la redacció de protocols davant de possibles emergències que es puguin produir en el
nostre municipi, des de situacions
meteorològiques a qualsevol tipus
d’accident, com ja s’ha demostrat
en aquest any. S’ha comprovat
que el treball en equip està donant
molt bons resultats i volem seguir
millorant.

No vull acabar sense fer un petit
recordatori a tots, els membres de
protecció civil, quant estant treballant, estan per garantir la seguretat
de tots els veïns, es per això que és
molt important el seguir les seves
indicacions i consells, recordar que
son persones al servei de persones.
Com a regidor de governació
vull deixar constància del meu
agraïment a tots els membres de
protecció Civil.
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REGIDORIA D’URBANISME
EL PUNT DE SORTIDA DEL NOU POUM
Complert el període de recollida d’informació
prèvia, l’equip redactor del Pla d’Ordenació Urbana
Municipal (POUM) farà l’entrega d’un avanç del
planejament durant el mes de Novembre .Aquest
serà el punt de partida on tothom podrà opinar i
fer les congruències que estimi oportunes aquest
Nadal per tal de fer un Planejament realment
participatiu. En aquest sentit l’equip redactor
conjuntament amb els serveis tècnics municipals
ens han fet arribar els criteris i objectius a
aconseguir per aquesta eina urbanística:
BASES DE LA PROPOSTA DE CRITERIS, OBJECTIUS
I SOLUCIONS GENERALS
La redacció del present Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal es realitza sobre la base del
Pla General del 1982 existent, en la que es basen
les construccions que es fan en el municipi, a més
de les lleis sectorials i d’urbanisme.
La participació pública que la redacció del
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal proposa,
representa una base sòlida sobre la qual es
sustentarà un model d’ordenació urbanística de
base social i de concertació política. Al mateix temps,
la seva aprovació en coherència al marc legislatiu
vigent conferirà un model de planejament basat
en els principis jurídics de l’equilibri de càrregues i
beneficis i de l’equitat de les opcions determinades
en el document. El planejament urbanístic es
defineix a partir de les opcions estructurals,
de les directrius i de la seva determinació en la
qualificació del sòl i la normativa corresponent.
A partir de l’anàlisi efectuat s’arriba a definir uns
criteris, objectius i solucions generals que han de
servir de guia al planejament urbanístic municipal
i cobrir els interessos de la població, i que per Sant
Cebrià de Vallalta poden ser les següents:
1.
Potenciar les connexions exteriors
(Sistemes locals)
1a. Completar l’asfaltat dels camins locals més
transitats i assenyalar i/o mantenir unes distàncies
de protecció als mateixos per facilitar i garantir la
mobilitat segura.
1b. Aconseguir una estructura del territori
adequada per l’ús del mateix i el possible
creixement del nucli urbà.
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1c. Potenciar l’estructura dels camins veïnals
principals i altres de nova implantació que poden
servir de variants pel trànsit rodat, de manera que
no faci falta la seva entrada a la població.
2.
Assegurar el desenvolupament de
l’activitat econòmica local.
El municipi compta amb un bon polígon
industrial al peu de l’autopista que ha de mirar de
retenir, i afavorir i possibilitar la implantació de
futures activitats empresarials amb el creixement
del mateix.
2a. Suport de l’activitat agrària i agrària industrial.
Tot i els elements de crisi presents, l’activitat
agrària ha de jugar un paper encara important en
el futur del municipi i s’han de potenciar de manera
especial totes aquelles implantacions i activitats
(estructures, cooperatives, etc..) que consoliden
l’activitat i permeten la generació de major valor
afegit.
2b. Impulsar el desenvolupament d’activitats
comercials i de serveis dirigides a la pròpia
població resident i a l’exterior.
2c. Potenciar i impulsar zones per usos turístics,
culturals i similars aprofitant les proteccions
naturals i l’interès de determinades finques amb
la creació d’allotjaments turístics i potenciació
de les masies rurals definides en el catàleg
corresponent.
3.
Millora de les condicions de vida de la
població
El desenvolupament econòmic ha de tenir en
compte la millora de les condicions de vida dels
residents, els quals han de poder cobrir, en el seu
nucli urbà, totes les necessitats que planteja un
ritme de vida cada cop més urbà. Per això s’ha de
facilitar l’accés a l’habitatge protegit, la millora
de les condicions mediambientals, la millora de
les dotacions i espais lliures urbans, la millora dels
recorreguts de vianants que permetin gaudir el
paisatge i el territori.
3a. Preveure les necessitats col·lectives futures
de la població i disposar d’aquells terrenys que en
bones condicions d’accessibilitat serveixin millor
per a la ubicació de nous equipaments.
3b. Ampliació i/o millora dels estàndard de
zones verdes i espais lliures, potenciant i protegint
el traçat de les rieres i que els seus marges siguin
susceptibles d’ésser utilitzats com a carrils bici o
passeig de vianants (vies verdes).
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3c. Facilitar l’accés a l’habitatge de determinats
col·lectius que en un futur poden tenir dificultats
per a trobar apartaments dignes i en condicions
econòmiques, tot aprofitant els instruments de
promoció d’habitatge social que disposen les lleis
vigents.
3d. Potenciar la creació de centres de la tercera
edat, en el municipi, possibilitant el seu creixement
en mig de la natura, de manera compatible amb
els voltants.
3e. Mantenir i endreçar els elements destacats
del patrimoni arquitectònic local i el seu entorn.
3f. Millora de les infrastructures de serveis, tant
en la part residencial com en la part industrial.
4.
Retrobar unes relacions d’equilibri amb el
territori
Cal no oblidar l’interès paisatgístic de Sant
Cebrià de Vallalta per millorar la relació del medi
ambient i el ciutadà.
4a. Millora de l’ordenació i/o protecció dels
espais d’interès natural (PEIN, Parc Natural).
4b. Fer una atenció especial al manteniment
dels espais de ribera de les rieres, tot disposant
actuacions urbanístiques necessàries per a
l’ordenació d’aquests indrets.
4c. Trobar el
punt d’equilibri entre el
manteniment de l’activitat agrària industrial
i comercial amb la preservació de la riquesa
natural.
4d. Creació i potenciació de noves xarxes
d’aigua al municipi, garantint la qualitat d’aigua .
5.
Definir un creixement ordenat del nucli
actual
Cara al manteniment de l’equilibri social i
econòmic local, el creixement demogràfic del
poble hauria de ser moderat, sobretot considerant
les zones dins el casc urbà existents sense
consolidar, establint un equilibri entre l’actual
demanda d’habitatge, bastant elevada segons
les sol·licituds de llicències d’obres actuals i les
característiques de la població.
Tot seguint la lògica d’implantació territorial
urbana en el municipi i per tal de conduir les
problemàtiques mediambientals del creixement
urbà, el creixement residencial s’hauria de centrar
en el nucli de Sant Cebrià de Vallalta pel que fa
a la residència i al voltant del polígon industrial
existent pel que fa a la indústria, sense barrejarse.
5a. Ordenar el nucli d’acord amb àrees
urbanístiques morfològicament homogènies,
redactant una normativa i ordenances d’edificació
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ajustades, que garanteixin la conservació de les
edificacions actuals i la integració de les noves
construccions, i facilitant la renovació i rehabilitació
d’habitatges abandonats o en estat de ruïna.
5b. Localitzar un creixement que tendeixi a
compactar i completar el nucli actual, amb una
oferta mesurada d’habitatges complementària,
rehabilitant i renovant els edificis existents.
Es d’esperar que aquests criteris siguin la
base d’una exposició dels treballs preliminars
que podrem visitar aquest Nadal en el nostre
Ajuntament.

REGIDORIA
D’URBANITZACIONS
S’ha adjudica el Pla de Millora de Can Palau.
S’ha adjudicat a l’empresa PISAN el pla de millora de la urbanització de Can Palau, la necessitat
d’aquest pla de millora prové del dictamen jurídic
que va fer el despatx d’advocats d’en Carles Xiol
per conta de la Diputació de Barcelona, i que va
comprendre les urbanitzacions de Can Palau i
Castellar d’Indies.
En aquest estudi es valoraven les possibles
alternatives per a poder executar el projecte
d’urbanització que ha de contenir les millores necessaris en dita urbanització per acollir-se a la legalitat com a sol urbà i solars ( enllumenat públic,
asfaltat, voreres etc ).
A la vegada el pla de millora ha de permetre
fer la reparcelació econòmica que en el seu dia no
es va fer i distribuir les carregues i els beneﬁcis
urbanístics ( el cost de fer les millores ) entre tots
els propietaris.
A la vegada el despatx de enginyers Francesc
Heras, esta acabant el projecte d’urbanització que
es farà públic el consell municipal d’urbanitzacions aquest ﬁnal d’any, de manera que es pugui fer
la presentació publica al principi de l’any que be.
Caldrà només acabar de deﬁnir si es soterra
o no les línies elèctriques i telefòniques, per que
malgrat que la assemblea ja es va deﬁnir en contra del soterrament per el cost que comportava,
els darrers consells del departament urbanístic de
l’Ajuntament demanen aquest soterrament per
qüestió de seguretat.
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ESPAI POLÍTIC

Ara que ja han passat les eleccions al Parlament, i que
el resultat ha fet que els què es varen barallar, discutir i
fer comèdia per provocar les eleccions anticipades, ara
es tornin a unir com si no hagués passat res. Tot això ha
estat una despesa de diners què haurem d’assumir tots
els catalans de les nostres butxaques.
CIU, que va ser la força guanyadora a les eleccions, es quedarà a l’oposició;
no hi estem d’acord però les matemàtiques i la llei ho permet i ho hem
d’acatar.

Agrupació Independent Vallalta

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

ERC - AM

ICV

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

Tel. 600 06 00 92
gisc@mixmail.com
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Però molts ciutadans que no són polítics, això no ho entenen i diuen que
no tornaran a votar més, i això és preocupant, com és preocupant que
la gent no es mobilitzi per anar a votar i que la meitat de ciutadans de
Catalunya amb dret a vot, no anessin a votar el dia 1 de novembre.
Hem d’analitzar el tema i buscar solucions entre tots. No es pot fer com
algun polític del nostre poble que es passa 4 anys fent campanya, tant a
ﬁres com a mercats, faltant al respecte als companys de govern amb els
seus escrits i penjant-se medalles, tant les seves com les dels altres. Els
objectius de tots han de ser: estar per la gent, escoltar-los, treballar per ells
i complir el que es promet als programes electorals, i si no es pot, explicar
els motius; d’aquesta manera possiblement la ciutadania tornarà a conﬁar
en els polítics, i en les properes eleccions municipals la participació serà
molt més nombrosa que en les passades.
Covergència i Unió

Benvolguts i benvolgudes lectors i lectores del Recull.
Enguany celebrem el 8è aniversari de la constitució de
l’Agrupació Independent Vallalta i del nostre butlletí, el
Montnegre News, el primer número del qual va aparèixer
el dia 1 de novembre de 1998, pocs mesos després del
naixement de l’Agrupació.
Agrupació Independent Vallalta
És evident que molt ha plogut des d’aleshores ençà però
també és cert que, en el que és més essencial, moltes coses segueixen igual. És per això que,
des de l’AIV, considerem que encara persisteixen els factors que donen sentit a l’existència d’un
partit polític d’àmbit local, progressista i independent.
Estem satisfets amb la feina feta però no volem viure del passat. El proper mes de maig es faran
les eleccions municipals i tindrem, de nou, a les nostres mans la possibilitat de decidir quina
mena de futur volem pel nostre poble.
Tindrem la oportunitat de deixar el caciquisme enrera, la possibilitat de dir no a un nou creixement urbanístic desaforat, la oportunitat de fer cultura en majúscules, de dotar-nos de bons
serveis o de tenir un poble net i endreçat. Però també tindrem la oportunitat de decidir tot el
contrari.
En el proper mandat s’haurà d’aprovar el Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal (POUM), o con
volem que sigui el nostre poble a nivell urbanístic. Deixar en mans de CiU aquesta qüestió és
un suïcidi. Conﬁar que el PSC i ERC ho solucionaran és ser molt il·lús. Només un grup de gent
preparada, progressista i independent d’interessos polítics pot posar seny a aquesta qüestió.
L’AIV pot fer aquest paper, i només ho podrem dur a terme si tenim el suport necessari.
Necessitem saber l’opinió de tots els amics i amigues de l’AIV. A tots aquells que ens heu seguit
durant aquest darrers 8 anys i als que acabeu d’arribar us diem: us necessitem i, sobretot, us
necessita el poble de Sant Cebrià. Ara més que mai la vostra participació és important, és vital.
Si voleu saber com ens plantegem les properes eleccions municipals i si voleu dir la vostra, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres: Miquel Ruscalleda. 669 82 73 30 ruscalleda@gmail.com.
Sant Cebrià, 18 de desembre de 2006.
Junta de l’AIV.

Butlletí Municipal

ESPAI POLÍTIC

Desprès de les darreres eleccions Catalunya torna a tenir un govern progressista, ha estat la suma de voluntats de tres partits que representen a la seva vegada
una majoria de la població de Catalunya, fet que els no han estat capaços de assolir una coalició de govern no entenen, es sens dubte una manca de tarannà
democràtic.
Per a Sant Cebrià es important no nomes com una part del conjunt del país si no també de una forma egoista, en tant que amb el govern de l’entesa ens garantim
un suport cap el nostre poble que abans amb CiU no existia.
El munt de subvencions aconseguides i que es diferencien del temps de sequera del govern de CiU es important, ( mes del doble de subvenció per la construcció
de la nova escola bressol de 192.000 E amb CiU a 410.000 amb el govern de l’entesa, darrerament una important subvenció per a la construcció del nou dipòsit
d’aigua , 200.000 E etc… ).
Per tant sembla que les coses pinten be per el conjunt del nostre país i en especial per el nostre poble, ara cal que es posin a treballar fet en el qual el President Montilla es un especialista ,
conﬁem amb ell i en el conjunt del govern , així com en els partits que els donen suport.
En l’àmbit de la política local el PSC ha tornat a garantir la governabilitat de Sant Cebrià amb l’aprovació del pressupost per el 2007, no ha estat fàcil per que com també es lògic els criteris de
les prioritats dels tres partits que governen no son les mateixes., però calia fer un darrer esforç, que donessin garantia de govern ﬁns el ﬁnal de la legislatura.
Per altre costat em aconseguit temporalment aturar la planta de tractament de residus que es vol fer a Can Terrades, malgrat que la voluntat de CiU es continuar endavant amb el projecte i per
això han sol·licitat un pla especial per a poder tirar endavant la iniciativa, el PSC continuar prioritzant els interessos del veïns i veïnes del nostre poble, i farem tot el possible per impedir que el
nostre territori es transformi i perdi la seva essència sense cap guany per el poble.
Finalment dir que el passat 15 de desembre es va dur a terme l’acte de proclamació d’en Pere Vega com a candidat socialista a l’alcaldia, a l’acte va estar present la Honorable Consellera de
Justícia de la Generalitat de Catalunya Montserrat Tura, i el Diputat a Corts Manel Mas.
L’acte va ser el tret de sortida de l’aposta progressista per a Sant Cebrià, per a les eleccions municipals del Maig, volem aplegar tota la gent que apostar per un poble sostenible on tots i totes
siguem iguals i l’educació sigui la via de desenvolupament de la persona.
Agrupació Socialista de Sant Cebrià de Vallalta.

ICV

El CESC ja disposa d’un local nou, a la plaça Baix Montseny, n. 1. Es va fer una exposició el 23 de setembre al Casal d’ Avis, titulada “Sant Cebrià
a través dels seus documents emblemàtics”. L’exposició, en paraules de l’alcalde, es va fer en aquest lloc per falta d’una sala especíﬁca per fer-hi
exposicions i actes culturals. L’acte va ser possible per la col·laboració del CESC, l’Arxiu Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Sant Cebrià. Rosa
Almuzara, presidenta de l’Arxiu Comarcal, va ser-ne la comissària i va comptar amb la inestimable ajuda de Marta Brecha i Lluís Parera. La inauguració de l’exposició va ser presidida pel senyor batlle, Jaume Borrell i pel regidor de cultura, Francesc Roig. El senyor Anscari Mundó, professor,
investigador i historiador de gran prestigi de l’època medieval, va fer una interessant conferència en la qual es va referir, entre altres coses, a la
ERC - AM
data en què apareix per primera vegada el nom de Sant Cebrià, el 1019. El territori que avui ocupa Sant Cebrià apareix mencionat per primera
vegada l’any 984, amb el nom de Cruanyes, amb el qual s’anomenava el propietari de la masia coneguda actualment per nosaltres com Can Puig
(malauradament destruïda fa pocs anys).
A Sant Cebrià, ﬁnalment, s’ha inaugurat el monument a Lluís Companys. Hem volgut fer honor a la seva memòria i retre-li un homenatge.
Encara està pendent una revisió completa del judici de les víctimes del franquisme. No s’ha revisat el procés sumaríssim de Lluís Companys ni de Salvador Puig Antic i de
moltes altres persones. Mai el PSOE ha volgut solucionar aquest problema, sempre ha buscat pedaços. El PP està totalment en contra de recuperar la memòria històrica.
Els resultats de les eleccions a Sant Cebrià van ser: CIU, 472; PSC, 250; ERC,233; PP, 76; ICV, 119; Ciudadanos, 37. L’èxit obtingut per esquerra a les eleccions ha permès
constituir l’ Entesa de Progrés Nacionalista. Aquesta entesa ha de ser bona per al futur del poble, i fructífera: s’ha d’intentar aconseguir un bon ﬁnançament per a Catalunya,
de la qual cosa els municipis n’obtindran un beneﬁci directe. Esperem saber transmetre el nostre entusiasme a l’electorat en les properes eleccions municipals.
A les instal·lacions del Punt Jove, dissenyat inicialment com a lloc de trobada per a joves i infants a partir de 10 anys, trobem un espai per estudiar o fer els deures, connectar
- se a Internet o bé passar una estona jugant amb els amics. A hores d’ara, compta amb una mitjana de 20 usuaris diaris.
La Regidoria de Joventut promou diverses activitats, com el Carnestoltes Jove, l’ Art Atac, el Passatge del Terror, el Grup de Teatre Jove La Tramoia, etc. També, al llarg de
l’any, s’han generat diverses activitats que responen directament a la petició d’un col·lectiu de joves, com ara el Torneig de Magic o bé l’ Open Juvenil de Dards. Molts
altres projectes faran possible la continuació del Punt Jove, com la posada en funcionament del carnet d’usuari, la creació d’un Punt d’ Informació Juvenil o la redacció
participada d’un Pla Local de Joventut. Tot això es pot tirar endavant gràcies a l’entusiasme de Mari Canabal, la tècnica encarregada del Punt Jove.
Esquerra Republicana de Catalunya. ERC

Bones festes!
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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

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

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

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

Escola Bressol ”El Rial”
Zona Esportiva
Tel. 93 763 03 54

Consulta Dental Sant Cebrià
Av. del Maresme, 8
Dilluns i divendres d’11h a 19h
Tel. 93 763 13 74

Església Parroquial
Tel. 93 763 00 72

dc.: 9:00 h a 14:00 h
Casal d’Avis
Av. Maresme, 8
Tel. 93 763 05 50

Serveis Socials
C/ Centre, 27
Tel. 93 763 10 24
dl.: 10:00h a 13:00h
dj.: 10:00 h a 14:00 h
Recollida andròmines
Tel. 93 763 10 24
Cada dilluns, excepte festius
Vigilants Municipals
C/ Centre, 27
Tel. 666 52 12 61

Punt Jove
C/ Martí i Pol, 2
Tel. 93 763 08 22
de dimarts a dissabte de 17h a 20h
puntjove@vallalta.info

Taxi Jaume
Sant Cebrià
Tel. 610 410 318
Punt d’Informació Montnegre
i Corredor al Punt Jove
Tel. 93 763 08 22
de dimarts a dissabte de 17h a 20h

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 13,30 h
DIJOUS ............................................................. de 10,30 h a 13,30 h i de 15 h a 17 h
PEDIATRA:
DILLUNS, DIMECRES I DIVENDRES ....................................................................... de 12 h a 14 h
ATENCIÓ A L’USUARI:
• Matí: DILLUNS A DIVENDRES .............................................................................. de 9 h a 14 h
DIJOUS ................................................................................................. de 10,30 h a 14 h
• Tarda: DIJOUS .................................................................................................... de 15 h a 18 h
Recordeu: cal demanar cita prèvia per a totes les visites.
ABS SANT CEBRIÀ DE VALLALTA: Tel.93 763 14 75
URGÈNCIES: a Canet de Mar - Tel 93 794 29 61

SERVEIS EXTERNS
SER VEI DE PODOLOGIA: Casal d’Avis
DIMARTS .................................................................................................................... de 16 h a 20 h
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AJUNTAMENT DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA
http: //www.stcebria.net

