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AGENDA

Butlletí Municipal
•

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

SANT CEBRIÀ DE VALLALTA
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
•

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

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 5 FESTA
dia 12 matí
dia 19 tarda
dia 26 matí

Febrer
dia 2 tarda
dia 9 matí
dia 16 tarda
dia 23 matí

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

Abril
dia 6 matí
dia 13 FESTA
dia 20 matí
dia 27 tarda

Maig
dia 4 matí
dia 11 tarda
dia 18 matí
dia 25 tarda

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

Cristina Salad
Col. Encarni
Bon dia
Sant Cebrià
MAGAZIN

Cristina Salad
Col. Encarni
Bon dia
Sant Cebrià
Parapsicologia
Col. Joan Prat

DIMECRES
Micoia
Musical
Noticias
Col.
Jesús García
Otra Historia

DIJOUS

DIVENDRES

Cristina Salad
Col. Encarni
Bon dia
Sant Cebrià
MAGAZIN

Cristina Salad
Col. Encarni
Bon dia
Sant Cebrià
Tarot
Col. Inma

DISSABTE

DIUMENGE
Xavi Morón
Rius de vida

Jordi Sanchez
Area Reservada

12:00
Jordi Herrera/
Didac
Novetats i varis
Te’n recordes?

13:00
14:00

Victor i Lisa
Novetats-skà
Victor
Hip-hop

15:00
16:00
17:00

Jordi Sanchez
Area Reservada

18:00
19:00
20:00

Isabel Escoda
Cançons
dedicades

Marta Sanchez
Múscia Llatina

21:00

Micoia / Herbes
Micoia / Cuina Asun
Agenda - Cine
Mar Blasco
Pep / Astronauta * Estils musicals
Asun Molina
Pedro Vega
dins l’hivernacle
Linea Directa
Eli / Mª Bel
Pedro Vega
Mes k Musika Col·laboradors
Col·laboradors
Això és serio
Això és serio
Ricard Franch
Predicant en el desert Josep Mª
Vallalta Pop

22:00

Encarni / Didac
Expedients X

23:00
Programes
Lliure
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*

Cada 15 dies en directe
Vacances

mensual

Per determinar horari

EDITORIAL

Butlletí Municipal

Benvolguts veïnes i veïns de Sant Cebrià de Vallalta,
Ens trobem a les acaballes de l’any 2005 i teniu a les vostres mans la
revista municipal Recull. M’agradaria aproﬁtar la proximitat de les
festes per desitjar-vos un Pròsper Any 2006 en nom dels regidors i dels
treballadors del Consistori.
Aquest ha estat un any difícil, tant a nivell nacional com a nivell local.
Per això, a l’any vinent li demanem per a Catalunya que s’aprovi l’Estatut,
que es solucionin els problemes de la immigració i que la campanya
que s’ha generat en contra dels catalans i dels nostres productes es
transformi en una campanya de diàleg, formes, comprensió i ganes de
buscar solucions. Per al nostre poble li demanem una nova deixalleria,
l’escola bressol, el Pla General d’Urbanisme, les franges de protecció de les urbanitzacions, transport
públic i moltes altres coses.
Els propers dies recordarem a totes les persones del nostre poble que ens han deixat al llarg del 2005
i que, per desgràcia, són moltes. També tindrem un pensament per aquells que estan malalts, als que
desitgem una ràpida recuperació.
Compartiu aquest Nadal amb els vostres, amb les persones que us envolten, i rebeu una abraçada de
part meva.
Bones Festes i Feliç Any 2006.
Jaume Borrell i Puigvert. Alcalde

Aquest any el nostre arbre està carregat de regals, fruit del treball de
tot l’any, i d’il·lusions per l’any que ve.
El nostre repte per l’any 2006 és fer realitat un poble culturalment ric i
dinàmic, que escolti als joves, que sigui conscient de la seva identitat
i que tingui cura de les seves tradicions.
Amb aquests objectius en ment, encarem l’arribada del nou any amb
energies renovades i us desitgem a tots que passeu molt bones festes.
Francesc Roig i Salicrú. Regidor de Cultura, Joventut i Festes

EDICIÓ: Ajuntament de Sant Cebrià · COORDINACIÓ: Regidoria de Cultura, Maria Canabal · REDACCIÓ: Maria Canabal ·
ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC: CPNL Maresme-Mataró, Rosa Ma Mateu · 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

L’AJUNTAMENT INFORMA
REGIDORIA DE PROMOCIÓ
ECONÒMICA

Celebració de la Festa de la Vellesa

II Jornades del Bolet

El passat dia 2 de novembre vam celebrar la festa anual
de la vellesa, a la qual van assistir més de 190 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. Seguidament es va visitar el Museu del Càntir d’Argentona, la seva
església i la casa d’estiueig que l’arquitecte Josep Puig i
Cadafalch va construir en aquesta població. La jornada
va concloure amb un dinar al restaurant Montferrant de
Blanes.
La Regidoria de la Vellesa vol agrair a tots els participants
la seva presència i la seva col·laboració, doncs sense tots
ells aquesta festa no seria possible.

Des del dia 29 d’octubre ﬁns el 13 de novembre, hem
gaudit d’una sèrie d’activitats centrades en els bolets.
L’acte central de les jornades, la sortida a la natura a collir
bolets, va comptar amb una àmplia assistència. Els exemplars collits van ser posteriorment exposats al Punt Jove,
on també es va poder visitar l’exposició fotogràﬁca de
bolets de camp i cultiu.
Un aspecte a destacar de l’edició d’enguany és la celebració de les Jornades Gastronòmiques de la Cuina del Bolet, durant la qual els restauradors locals van oferir plats
especials protagonitzats pels bolets característics de la
nostra comarca.

Sopar de Nadal amb la Marató TV3

Servei local d’Ocupació

El pavelló esportiu va acollir el passat dia 10 de desembre
el tradicional Sopar de Nadal, que va comptar amb l’assistència de 440 persones.
Durant l’acte es va fer el sorteig de 10 paletilles de pernil i
es van recaptar 1400 Euros per la MARATÓ de TV3. Volem
donar-vos les gràcies a tots per la vostra col·laboració.

Des de principis d’any, la Regidoria de Promoció Econòmica ha estat treballant per poder instaurar el Servei Local d’Ocupació amb l’objectiu de facilitar un servei àgil i
informatitzat de Borsa de Treball.
Aquest servei treballa en xarxa entre els centres de la
província de Barcelona adherits al programa XALOC Intermediació de la Diputació de Barcelona i s’adreça tant
als demandants d’ocupació –facilitant informació i assessorament de tot tipus per a la recerca activa de treballcom a les empreses locals i dels municipis propers –collaborant en la recerca de candidats/es per cobrir els llocs
de treball vacants en les seves organitzacions.
Des del passat més d’agost, el Servei Local d’Ocupació
compta amb el suport de la insersora laboral Mariola
Dempere. Per a més informació, podeu posar-vos en
contacte a través del telèfon (93.763.10.24) o del correu
electrònic (slovallalta@lamalla.net)

REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL
Novetats al servei de Teleassistència
La signatura d’un nou conveni permetrà que el servei de
teleassistència per a la gent gran que viu sola sigui totalment gratuït durant el proper any 2006.
Aquelles persones que vulguin gaudir d’aquest servei
poden sol·licitar-ho adreçant-se a la treballadora social
del nostre Ajuntament.
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REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
Nova Edició Del Club
De La Feina

Pla D’acció De Promoció Econòmica

Des del passat mes de novembre
i ﬁns el 22 de febrer de 2006, les
persones inscrites al Servei Local
d’Ocupació del nostre municipi
poden gaudir de la nova edició del
Club de la Feina.
El Club de la Feina és un espai
obert dinamitzat per una persona
externa especialitzada en temes
d’inserció laboral que posa a l’abast
dels seus usuaris assessorament
personalitzat i tot tipus de material
i documentació escrita per facilitar
la recerca activa de feina.
Per a més informació us podeu
adreçar al Servei Local d’Ocupació de l’Ajuntament de Sant
Cebrià de Vallalta trucant al telèfon 93.763.10.24 o mitjançant
el correu electrònic a l’adreça
slovallalta@lamalla.net.

La regidoria de Promoció econòmica ha rebut una subvenció de
7308 Euros del Departament de
Treball i Indústria de la Generalitat
de Catalunya per a la realització
del primer estudi de Pla d’acció de
Promoció Econòmica.
L’objectiu de l’estudi és conèixer
les actuacions de futur a realitzar
per la regidoria per potenciar el
desenvolupament econòmic local
del municipi. L’estudi està essent
realitzat per part de la consultora
D’Aleph.
Des d’aquí agraïm la col·laboració
i participació que estan demostrant els diferents agents econòmics, socials i personal propi de
l’Ajuntament mitjançant les entrevistes personals i sessions grupals
que s’han vingut realitzant.

Contractació Imminent
Pel Projecte De Suport
Al Servei De La Brigada
Mòbil
La Regidoria de Promoció Econòmica,
juntament amb la Regidoria d’Urbanitzacions i l’empresa Coptalia S.A.U
(empresa prestadora del servei de la
Brigada Mòbil), ha presentat sol·licitud
de subvenció al Servei d’Ocupació de
Catalunya del Departament de Treball
de la Generalitat de Catalunya per a la
realització d’un projecte de suport al
servei de la brigada mòbil ja en funcionament.
Per poder ésser objecte de contractació en aquest projecte és imprescindible estar inscrit a l’atur, i es donarà prioritat als sol·licitants que compleixin
aquesta condició inscrits al Servei Local d’Ocupació del nostre ajuntament.
Si esteu interessats en disposar de
més informació al respecte, cal que
us adreceu a la regidoria de Promoció
Econòmica.

CAMPANYA “COMPRA, RASCA I GUANYA”. Tot el suport al
comerç de Sant Cebrià.
Des de la Regidoria de Promoció Econòmica s’està duent una tasca de dinamització del
comerç local mitjançant campanyes puntuals que potenciïn la compra als establiments i les
parades del mercat setmanal del nostre municipi
Seguint aquesta línia d’actuacions, la Regidoria de Promoció Econòmica ha organitzat durant les festes nadalenques la campanya “Compra, Rasca i Guanya” amb la col·laboració de
quasi la totalitat dels establiments comercials, les parades del mercat setmanal i les entitats
bancàries del municipi.
Les bases de participació les trobareu tant a les oﬁcines municipals de l’Ajuntament com
als establiments adherits a la campanya, fàcilment identiﬁcables pel cartell de la campanya.
Estem segurs que trobareu la campanya una manera divertida de comprar als nostres establiments i guanyar molts premis.

REGIDORIA D’ESPORTS
Millores al Pavelló Municipal
El Pavelló Poliesportiu Municipal ja compta amb 4 nous vestuaris amb dutxes individuals.
La següent actuació de la Regidoria per continuar millorant aquest equipament serà la construcció d’un gimnàs,
prevista pel proper 2006.
RECULL • núm. 13 • 5

Butlletí Municipal

L’AJUNTAMENT INFORMA
REGIDORIA D’URBANISME I OBRES PÚBLIQUES

Revisió Pla General
D’ordenació Municipal
(Poum)
La redacció de la revisió del Pla General d’Ordenació Municipal (POUM) de
Sant Cebrià de Vallalta s’ha adjudicat a
l’arquitecte Sr. Xavier Llistosella i Vidal.
La voluntat de l’equip redactor del
POUM i de l’equip de govern és que
tota la documentació necessària per
l’elaboració de la revisió estigui preparada a ﬁnals del 3r trimestre del 2006,
per procedir a partir d’aquell moment
a l’aprovació inicial de la revisió.
Per una altra banda, us comuniquem
que s’ha rebut una subvenció del
Departament de Política Territorial i
Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya per la redacció del POUM
de Sant Cebrià de Vallalta d’un import
de 50.000 Euros (import màxim permès per la convocatòria).

Variant D’accés A La
Urb. Castellar D’indies
Es continua treballant en la recerca
de noves alternatives que facin viable la connexió de la urbanització
Castellar d’Índies amb el casc urbà
del municipi. Aquestes propostes es
recolliran en la normativa de la revisió del POUM del municipi.

Aprovació Modiﬁcació
Article 128bis Del Pla
General D’ordenació
Amb aquesta modiﬁcació es dóna
sortida a aquelles parcel·les de la urbanització Vistamar per tal que, en dimensió inferior a la mínima establerta ﬁns ara, puguin gaudir també dels
drets de construcció sempre i quan
compleixin amb les condicions imposades a la modiﬁcació de l’article.
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Contractació Assessora Jurídica
Contractaci
Degut al major nombre de concessió de llicències
urbanístiques, preservació de la disciplina urbanística, etc., s’ha contractat els serveis de l’assessora
jurídica Belinda Hernández Medina per prestar els
jur
serveis d’assessorament jurídic,
jur
ja que ﬁns ara es
realitzaven consultes puntuals a un advocat extern i
aquest és un servei cada vegada més necessari.

Adequació Terreny Plaça Onze De Setembre
S’està procedint a l’adequació del terreny de la Plaça Onze de Setembre (al
costat del Punt Jove i de l’ambulatori) per ubicar provisionalment uns mòduls
del Departament d’Ensenyament que donin cabuda a l’excés d’alumnes del
Col·legi El Pi Gros ﬁns que no es realitzi l’ampliació de l’escola. Aquesta ampliació es farà en el solar annex a l’escola situat al carrer Salvador Espriu i que
actualment s’utilitza com a pàrking públic.

Contractació
Municipal

Nou Arquitecte

Tenint en compte que l’arquitecte municipal, Jordi
Sagristà Sauleda, deixa el seu lloc de treball a ﬁnals
Sagrist
d’aquest any, s’ha procedit a contractar un nou arquitecte.
L’incorporació de Jordi Rubio Gallego comporta
l’ampliació de l’horari de dedicació, que ﬁns ara era
de 2 dies la setmana i a partir d’ara serà
ser de dilluns
a divendres de 8h a 15h.
Volem agrair a en Jordi Sagristà els serveis prestats i l’esforç dedicat durant
tots aquests anys al nostre poble, demostrant en tot moment la seva professionalitat.

REGIDORIA D’URBANITZACIONS
Producte reciclat pels carrers sense asfaltat.
El carrer Garbí, que forma part dels carrers sense asfaltar de la urbanització de
Castellar d’Índies, ha estat arreglat utilitzant un producte ceràmic provinent
de les restes de construcció.
Aquest producte, que ja ha estat aplicat a un camí de Canet i a dos aparcaments, donarà consistència els carrers, en substitució de l’asfalt, en tant
que no es solucionen els problemes urbanístics i es duu a terme el pla de
sanejament urbà de la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat (PSARU
2005).
A més de no produir bassals ni fang, el material ceràmic del que es composa
aquesta mescla servirà com a base en el moment que es realitzi l’asfaltat del
carrer. En funció dels resultats, s’arranjarien la resta de carrers sense asfaltar
de Castellar d’Indies.

L’AJUNTAMENT INFORMA

Butlletí Municipal

REGIDORIA D’URBANITZACIONS
Nova senyalització viària a les urbanitzacions.
En col·laboració amb la Regidoria de
Governació, hem instal·lat a les urbanitzacions una nova senyalització
per indicar les rutes de sortida de les
mateixes.
Aquesta intervenció s’ha aproﬁtat
per instal·lar plaques de carrer sense

sortida o de sentit únic, així com per
pintar els vials d’accés a les urbanitzacions i les cruïlles més importants.
La nova senyalització representa un
primer pas per augmentar gradualment la presencia de senyals a les
urbanitzacions.

Reasfaltat dels carrers de Can Palau.
Els carrers de la urbanització Can Palau que es trobaven en pitjor estat van ser
reasfaltats per primera vegada a càrrec de l’Àrea de Urbanitzacions del nostre
ajuntament.
Amb aquesta acció l’ajuntament fa un pas més per a assumir gradualment
les seves responsabilitats
envers les urbanitzacions,
com ja s’ha fet
amb el manteniment de la
depuradora, el
manteniment
i neteja dels vials mitjançant
la brigada mòbil o l’enllumenat públic de
l’entrada.

CARTA
A SANT CEBRIÀ
El dia 16 d’octubre es va celebrar el Dia Mundial de l’Alimentació en un intent de molt
països de frenar la fam al món.
Una, pot ser ingènuament, imagina que aquesta és una bona
ocasió per reﬂexionar i fer reﬂexionar sobre un món en el que
abunda la producció d’aliments
mentre que més de 840 milions
de persones pateixen gana. I
una continua pensant, pot ser
també ingènuament, que la església és un dels llocs d’on han
de sortir les protestes més airades davant d’aquesta injustícia
social. Però, no. Al menys, no, a
Sant Cebrià. Al nostre poble es
va aproﬁtar aquest diumenge
16 d’octubre per fer una critica
des de el púlpit a un sopar solidari que s’havia fet la nit anterior amb l’objectiu de recaptar
fons per enviar a dos projectes
al tercer món: un pel desenvolupament alimentari i l’altre per
fer una escola de secundaria i
que indirectament també està
relacionat amb l’alimentació ja
que a la escola els nens i nenes
mengen el seu únic àpat del dia.
I quina era la queixa que va fer
emprenyar tant al senyor mossèn ? Doncs que la gent no havia
anat a missa el dissabte a la nit
perquè havien vingut al sopar.
Si us plau, li recomano al capellà
de Sant Cebrià que no doni tanta importància a aquestes iniciatives socials; li puc assegurar
que és una minoria la gent que
pensa en aquests temes tant
poc atractius. La fam té menys
poder de convocatòria que un
partit del Barça televisat.
Micaela Guerrero
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Església Parroquial
Ajuntament
Casal de Joventut i Ràdio municipal
CEIP El Pi Gros
Escola Bressol Els Barrufets
Vigilants Municipals
Taxi
CAP
Zona Esportiva
Petanca
Càmping
Golf
Font del Rector
Plaça del Baix Montseny
Plaça Ernest Lluch
Plaça Narcís Monturiol
Plaça Onze de Setembre
Plaça de l’Església
Peatonal
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CAN PALAU

Carrer Ausias March.............D3 Carrer Muntanya..................D2
Avinguda Maresme...............E4 Carrer Narcís Jubany.............B2
Avinguda Gaudí....................C3 Carrer Narcís Monturiol .......D2
Carrer Baix Montseny ...........E2 Carrer Padró..........................C1
Carrer Centre ........................C2 Carrer Pompeu Fabra ...........C2
Carrer de l’Alba.....................E4 Carrer Salvador Espriu..........D2
Carrer Emili Ciuró.................D2 Carrer Sant Cosme ................C2
Carrer Esplanada ..................D2 Carrer Sant Damià ................C1
Carrer L'Església....................B2 Carrer Terrablanca ................C2
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CASTELLAR D’ÍNDIES
CAN BARTOMET
CEMENTIRI MUNICIPAL

B

Carrer Font............................B2 Plaça Baix Montseny.............E3
Carrer Matas..........................E3 Plaça Esglèsia (L') ..................C2
Carrer del Migdia .................D4 Plaça Narcís Monturiol.........D1
Carrer Miquel Martí i Pol .....C3 Passatge Coris .......................C2
Carrer Montnegre.................B1 Passeig Lluís Companys ........C3
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Passatge Sant Cosme ............C2

El plànol del nucli urbà i
de les urbanitzacions de
Sant Cebrià de Vallalta es
pot adquirir a les oﬁcines
de l’Ajuntament per 1,58 €
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L’AJUNTAMENT INFORMA
REGIDORIA D’ENSENYAMENT

L’escola Bressol continua patint ajornaments.
Com ja sabeu, estem a l’espera que
Fecsa-Endesa desconnecti la línia
elèctrica que vola sobre els terrenys
on s’ha d’ubicar la nova escola bressol.
La nova línia soterrada ja està feta i
ara només cal la desconnexió de la
línia aèria. Malauradament, la companyia elèctrica ens ha comunicat
verbalment que la desconnexió no
es durà a terme ﬁns el 4 de gener. Per
tant, la construcció de la nova escola
s’iniciarà el dia següent a la desconnexió i el termini de la construcció,
d’acord amb el compromís de l’empresa adjudicatària, és de 78 dies.

Així la nova escola no estarà enllestida ﬁns a mitjans de març, sempre
i quan Fecsa-Endesa desconnecti la
línia en la data assenyalada i l’empresa constructora compleixi el compromís del contracte, que esperem
que així sigui.
Està clar que aquests terminis ens
desagraden a tots, especialment els
pares i a les mares en tant que afectarà negativament els nostres ﬁlls i ﬁlles, i també l’equip educatiu que no
pot desenvolupar les seves tasques
en les condicions adients. Però a hores d’ara estem a l’espera de les accions d’altres i no podem fer res més
que insistir davant de Fecsa-Endesa.

El CEIP “El Pi Gros“ s’ampliarà
provisionalment amb mòduls
prefabricats.
La Generalitat de Catalunya ha iniciat les obres
per instal·lar un mòdul a la plaça 11 de Setembre, situada al costat del Punt Jove.
Aquest mòdul, que es preveu que estigui en
funcionament a ﬁnals de gener, acollirà als
alumnes de 5è i 6è. En previsió de les necessitats d’espai pel curs següent, també es deixarà
suﬁcient espai per posar un altre mòdul amb 2
aules més.
10 • RECULL • núm. 13

Cursets de castellà i de
català per immigrants.
Els prop de 1700 Euros que hem rebut de la Diputació de Barcelona pel
desenvolupament de polítiques de
suport a la diversitat seran invertits
en la creació de cursets bàsics de
castellà per a immigrants. També es
faran cursets de conversa per a promoure l’ús del català en la seva vida
quotidiana.
Amb aquestes iniciatives pretenem
dotar als immigrants amb les eines
bàsiques que els permetin integrarse en la nostra societat i accedir a
serveis tan bàsics com l’obtenció
del carnet de conduir.
El curs estarà dirigit per una coordinadora que farà el projecte i formarà als voluntaris que desprès imparteixin les classes als immigrants.
Aquesta metodologia ens permetrà
treballar de forma coordinada entre
tots els voluntaris per a la consecució dels objectius que estableixi el
projecte.
Els cursets es realitzaran al CEIP El Pi
Gros, tot i que l’horari encara no s’ha
determinat. El seu inici està previst
per principis d’any i es perllongarà
ﬁns al juny. En funció dels resultats,
és possible que es reprenguin al setembre.

L’AJUNTAMENT INFORMA

Butlletí Municipal

La construcció de l’ampliació deﬁnitiva de la es- L’escola de musica i
cola, promesa pel ﬁnal del 2007.
dansa de la Vallalta
Desprès de diferents reunions en- promès que aquest any es redactarà s’enforteix.
tre l’Àrea d’Ensenyament del nostre Ajuntament i el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya -primer amb el que ara es
director general de centres docent,
el Sr. Jordi Roca, i posteriorment amb
el director general de Barcelona Comarques, Sr. Jaume Pallerols-, ens han

el projecte d’ampliació del CEIP El Pi
Gros i a ﬁnals del 2007 s’iniciarien les
obres d’ampliació.
A hores d’ara, la Generalitat ja ens ha
demanat la documentació oﬁcial per
la cessió del terreny on s’han de dur
a terme les obres. Esperem que es
compleixin els terminis.

L’escola de música ha començat
aquest curs amb més empenta, afegint la dansa a les seves activitats des
del passat mes de setembre amb
classes a Sant Pol i a Sant Cebrià. A
hores d’ara, una trentena d’alumnes
gaudeixen de les classes de música i dansa a San Cebrià, un número
que sense dubte augmentarà amb el
temps.
La relació entre els tres municipis
de la Vallalta –Sant Cebrià, Sant Pol i
Sant Iscle- que ha fet possible aquesta iniciativa serà aviat formalitzada
amb la signatura del conveni que
s’està redactant amb el suport de
la Diputació. A banda de compartir
experiències, el treball en xarxa dels
tres pobles ha de permetre abaratir
costos.

Obres de millora del CEIP
Des de la construcció de l’escola, darrere del gimnàs hi
havia un tros de terreny al qual no es podia accedir. En
vista de la falta de resposta per part del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat, l’Ajuntament ha decidit
posar-hi remei col·locant una escala.
Ara, els alumnes del CEIP El Pi Gros poden gaudir d’un
altre pati que els anirà molt bé a l’estiu, doncs és una zona
d’ombra.
També s’han plantat arbres al costat de la pista esportiva
per fer ombra en aquell sector.

REGIDORIA DE JOVENTUT
Bona acollida del Punt Jove.
El Punt Jove ha rebut molt bona acollida entre els joves
del municipi: des de la seva obertura, el passat mes de
maig, ja hi han passat més de 1800 usuaris.
Els serveis permanents que ofereix el Punt Jove (aula
d’estudi, connexió a Internet, videoconsola, espai de trobada) s’han vist ampliats amb la creació d’un espai de
lectura amb llibres del bibliobús.

Al llarg d’aquests mesos també s’ha iniciat una tasca dinamitzadora amb l’organització de diferents torneigs, exposicions i activitats adreçades als més joves.
Per una altra banda, el Punt Jove s’ha anat consolidant
com a Punt d’Informació Juvenil col·laborant activament
en els processos de inscripció dels Casals d’Estiu, l’Escola
de Música i Dansa o el Casal de Nadal.
RECULL • núm. 13 • 11
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L’AJUNTAMENT INFORMA
REGIDORIA DE GOVERNACIÓ
L’HORA DE LA VERITAT
Barcelona. Un altre servei que no podem oblidar és el de
via pública: la detecció d’anomalies, la proposta de millores, el control de les ocupacions de via pública, la senyalització viària, la vigilància d’actes vandàlics i d’actituds
incíviques seran algunes de les prioritats d’aquest servei.
Aquest últim punt, l’incivisme, té un clar referent en el
prop d’un centenar d’abocaments incontrolats que s’han
detectat per part de les dues agents cívics que aquest
estiu han patrullat per les nostres urbanitzacions i que
el passat 23 d’octubre van començar a ser netejats per
diferents associacions de voluntaris del municipi, fet que
va tenir una signiﬁcativa repercussió en la premsa amb titulars com el del Periódico: “Neteja exemplar a St. Cebrià”
i el Punt: “Maresme. Sant Cebrià recull una tona i mitja de
deixalles en abocadors il·legals de les urbanitzacions. Detecten un centenar de punts negres i exposen la brossa a
l’entrada del poble per conscienciar els veïns”.
A tall d’exemple, adjuntem un parell de fotograﬁes que
mostren ﬁns a quin punt l’incivisme i el vandalisme són
presents a casa nostra.

CASTELLAR D’ÍNDIES, OCTUBRE 2005

CAN PALAU, NOVEMBRE 2005

fotograﬁes: arxiu policial

El passat mes d’agost es va rebre l’esperada resolució signada per la honorable consellera d’interior, Montserrat
Tura, en la qual autoritza la creació del cos de policia local
al municipi de St. Cebrià de Vallalta.
Aquesta resolució dóna un impuls deﬁnitiu al projecte
iniciat ja fa mesos i que haurà de materialitzar-se l’any
2006 on ja hi hem començat a treballar amb l’orientació
pressupostària més adequada i en la recerca del model
policial que millor s’adapti al nostre municipi.
Aquest model policial ha de permetre’ns oferir un servei integral, assumint la seguretat ciutadana, assignatura
pendent -per llei- dels vigilants municipals.
L’estructura primària de la nova policia local ha de ser la
que doni resposta a les demandes ciutadanes les 24 hores del dia. Però també volem oferir un servei que brilli
amb llum pròpia: el servei de proximitat, tal i com ja va
idear Sir Robert Peel (Bury, Gran Bretanya, 1788-Londres,
1850) l’any 1829 quan va crear la policia local de Londres
–bobbies- i que és un model que està absolutament
vigent amb el desplegament dels Mossos a la ciutat de

REGIDORIA DE COMUNICACIÓ
Radio Sant Cebrià també a Internet
La emissora municipal de Sant Cebrià, que ja compta
amb una plantilla de 29 tècnics-locutors, està duent a
terme totes les gestions necessàries per a començar a
emetre per Internet.
L’objectiu és arribar a un nombre més gran d’oients, essent
l’objectiu aconseguir entre 50 i 100 oients simultanis
arreu del món a través de la xarxa. Per una altra banda,
els oients virtuals de Ràdio Sant Cebrià podran dedicar
12 • RECULL • núm. 13

cançons a través del correu electrònic o enviar missatges
als altres oients per retrobar aquells amics o amigues que
fa temps que no veuen.
Amb la ﬁnalitat d’acostar la informació a la gent, la
emissora local està sempre en contacte amb les diferents
àrees del nostre ajuntament per difondre informació
d’àmbit local d’interès general com poden ser els bans,
les convocatòries o les ofertes de feina.

L’AJUNTAMENT INFORMA
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REGIDORIA DE CULTURA

REGIDORIA DE MEDIAMBIENT

Documental sobre la ﬁgura de
Franco

S’inicien les franges de protecció de
les urbanitzacions

En motiu del 30è
aniversari de la mort
de Franco, la Diputació de Barcelona va
organitzar un acte
col·lectiu orientat a
promoure el diàleg
sobre la ﬁgura de
Franco i la reﬂexió
sobre la memòria
col·lectiva.
Més de 20 persones van assistir a la
projecció de la pellícula “Entre el dictador i jo” que va organitzar l’ajuntament i que va fer-se
simultàniament a més de 150 punts del món.
Aquelles persones que desitgin veure el documental
poden adreçar-se al Punt Jove i demanar en préstec el
DVD.

Ja s’han iniciat els treballs per netejar les franges de seguretat contra incendis forestals en urbanitzacions que no
tenen continuïtat en el nucli urbà.
Els treballs van a càrrec dels parcel·listes, però la subvenció de 58.500 Euros concedida pel Departament de Medi
Ambient de la Generalitat de Catalunya rebaixarà considerablement les aportacions privades.

Taller de teatre per adults
Coneixent l’interès de la gent de Sant Cebrià pel món del
teatre amateur, la Regidoria de Cultura ha volgut recolzar
la proposta d’en Jesús Milà, director de la companyia de
teatre Espolsa’t, de realitzar un taller de teatre per adults.
Els objectius d’aquest taller són formar un grup de teatre local i oferir al poble un nou muntatge teatral al ﬁnal
de la temporada. Les persones interessades en participar
poden adreçar-se al Punt Jove per informar-se.

Finalitzat el Pla d’Acció Cultural de
la Vallalta

Neteja Intensiva
Dins de la campanya Siguem cívics. Una qüestió de respecte, la Regidoria de Medi Ambient ha organitzat dues
neteges intensives a les urbanitzacions del municipi.
La brossa recollida durant la campanya de neteja va ser
exposada al pla de l’Andreu amb l’objectiu de fer conscients als veïns de l’estat de deixadesa en què es troben
alguns indrets de les urbanitzacions i de la necessitat
d’evitar la proliferació d’aquests abocadors il·legals.
La difusió i repercussió d’aquests esdeveniments ha estat considerable, i l’exemple de Sant Cebrià s’ha convertit
en un referent per altres municipis amb problemàtiques
similars. Volem agrair la col·laboració dels membres de
Protecció Civil de Sant Cebrià de Vallalta, de l’ADF Sant
Iscle-Sant Cebrià i de tots els voluntaris que han participat en aquestes accions.

El Pla d’Acció Cultural en que hem estat treballant conjuntament amb Sant Pol de Mar i Sant Iscle de Vallalta
serà presentat a principis del 2006.
Amb aquest estudi s’ha fet el primer pas per establir una
política cultural coordinada entre els tres municipis. Ara
caldrà la implicació dels ciutadans i les entitats per deﬁnir les actuacions en les que volem que es concretin els
objectius del pla i que es començaran a posar en marxa
aquest 2006.
RECULL • núm. 13 • 13
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Agrupació Independent Vallalta

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

PSC - PM
Tel. 900 81 57 72

ERC - AM

ICV

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

Tel. 600 06 00 92
gisc@mixmail.com
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ESPAI POLÍTIC
ARTUR MAS
Les successions, els relleus generacionals, sempre són difícils i el canvi a CIU no ha estat una excepció. Jordi Pujol és
irrepetible. Em considero pujolista ﬁns a la medul·la, però no es podia perpetuar en el poder. És massa intel·ligent per a
permetre-ho. Desconec el camí o procediment que va seguir per a designar el seu delfí, però va triar l’Artur Mas, avesat
a
la política municipal, però desconegut pel gran públic. Disposà d’un any com a Conseller en Cap, però els mitjans de
comunicació el van encabir en un paper un tant diferent d’aquell que li correspon. En el paper de l’home que s’ocupa
molt del seu aspecte físic, que mai no es despentina, etc.
Van arribar les eleccions autonòmiques i es preveia la gran davallada de CIU. Els que vam assistir als mítings en què l’Artur Mas va exposar el seu programa, vam
veure molt més. Vam veure el lluitador, el corredor de fons, el comunicador, el que també es despentina quan s’acalora. Els resultats foren una sorpresa per a
molta gent. Un cop més, CIU va ser la formació més votada, o aquella que va obtenir el major nombre de diputats, és igual, i el mèrit és atribuïble a una persona
que defensà una posició més nacionalista i agressiva.
Els pactes entre Partits, els interessos personals i partidistes, van fer possible allò que no s’aconseguí a les urnes. A en Carod Rovira no li convenia fer coalició
amb una CIU forta, que acabava de guanyar unes eleccions, que també tenia un electorat nacionalista. Aquesta era l’opció més intel·ligent i convenient per a
Catalunya però, per a segons qui només són vàlides les raons del propi poder, i pactà amb un PSC debilitat amb el que se sentia més còmode.
En els darrers temps hem assistit a situacions vergonyoses, en altres ridícules, de comèdia surrealista, però el Tripartit segueix. Ningú no vol baixar del poder.
Es barallen, es contradiuen, però no els queda altre remei que entendre’s i ho fan sense que els importi el més convenient per a Catalunya. Ells volen seguir,
munten el seu petit teatret davant dels seus electors i continuen com si res no passés. No hi pensen en Catalunya; pensen, sobretot, en cadascun d’ells. Resistim
a les Maragallades, a les declaracions intempestives d’en Carod i els líders del PP, amb les seves respostes, el posen més amunt que estava. Li atribueixen un pes
especíﬁc en la política nacional que no té i els seus electors es refreguen les mans, però Catalunya pateix una pèrdua de credibilitat i les vendes de les empreses
catalanes se’n van ressentint. Però tan sols importa el protagonisme, l’ambició personal.
Capítol a part mereix la discussió i aprovació de l’Estatut. Assistim a una mena de baralla de barri baix en què tots voldrien apropiar-se del catalanisme, encara
que alguns sense baixar-se de l’espanyolisme. CIU ha mantingut des del primer moment una línia clarament deﬁnida. Va lluitar ﬁns al límit per conceptes tan
emblemàtics com el de “nació” i ha tingut molt clar que la pedra angular de l’acord era aconseguir un major ﬁnançament. No importa la denominació de l’acord
a què s’arribi, però cal aconseguir que la diferència entre el disponible per a un ciutadà basc en educació i sanitat no sigui el doble del disponible per a un
ciutadà de Catalunya.
Durant el període de renovació de l’Estatut, ER va tenir una actuació molt poc ortodoxa. Avui acordava una rebaixa amb el PSC mentre que CIU es mantenia
ferma en les seves aspiracions. Si l’opinió dels mitjans, els comentaris del carrer eren favorables a la posició de CIU, ER rectiﬁcava a l’endemà, això sí, amb un
petit matís que el diferenciés. La impressió ha estat que amb un ull guaitava l’actuació de CIU i amb l’altre estava atent a l’opinió dels seus possibles votants.
Catalunya no era prioritària.
El problema del PSC és que es deﬁneix com un partit català, però els seus votants són del PSOE i el seu missatge en el Parlament és un, i un altre, molt diferent,
en els despatxos del carrer Ferraz. Maragall no va tenir altre opció que acceptar la posició de l’Artur Mas, però amb el convenciment que més tard el seu propi
partit s’encarregaria de rebaixar-lo.
Ara esmentaré l’Artur Mas perquè és l’artífex de l’acord ﬁnal de l’actual proposta d’Estatut, inferior al desitjable però inﬁnitament superior al que s’hauria aprovat
sense mitjançar la seva tossuderia, la seva infrangible voluntat de no abaixar encara més el llistó. Els seus discursos, en el Parlament primer i en el Congrés dels
Diputats més tard, l’han revelat com un gran estadista, com un hàbil orador, com l’home de més gran futur polític a Catalunya. Res no queda ja d’aquell home de
qui se’n parlava només del seu cabell o vestit. Per a mi no, però per a molts ha constituït una sorpresa o revelació, una vertadera troballa política.
Mercè Salazar i Fliquet, presidenta d la secció local de CIU

TANT DE BÓ FOS: TAL DIT, TAL FET.
D’ençà que L’ A.I.V. té coneixement del projecte
de fer una nova Escola Bressol, ens hem
preocupat de que els materials que s’utilitzin
per la seva construcció siguin respectuosos
Agrupació Independent Vallalta
amb el medi ambient i, principalment, amb la
salut d’infants tant petits (0-3 anys). El desembre del 2004 vam presentar una
moció al respecte que fou aprovada per majoria absoluta.
Un cop, com a regidors de l’oposició, se’ns va proporcionar el projecte dut a
terme per l’arquitecte de l’ajuntament, vam encarregar una auditoria per tal
que un tècnic pogués conﬁrmar-nos que, tal i com s’havia acordat en el Ple
Municipal esmentat anteriorment, no hi haguessin materials nocius per la
salut dels infants.
Segons l’auditoria, en el projecte hi ha molts materials amb risc tòxic tant per
la salut com pel medi ambient. Materials que tenen una alternativa ecològica
al mercat. Aquesta auditoria pot ser consultada per qualsevol ciutadà que ens
ho demani. També tenen una còpia cadascun dels partits amb representació
a l’ajuntament.
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, en el Ple del 22 de desembre de 2005
demanem, amb una nova moció de censura, que mantinguin el compromís
acordat en el Ple del 27 de desembre de 2004 de no utilitzar materials poc
saludables.
Tant de bo estiguem a temps de fer les modiﬁcacions adients al projecte, ja
que amb la salut no hi hem de jugar, i menys amb la dels infants.
A.I.V.
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Visió de futur.
Així hem volgut titular aquest article, perquè creiem que ha de ser una constant de la tasca de govern del nostre Ajuntament.
Com sabeu, el lloc de construcció de la nova escola bressol es trobava inicialment dins del que ara és el camp de futbol. Aquesta era l’opció que
defensava el partit dels socialistes de Catalunya i teníem fet, ﬁns i tot, el projecte bàsic. Recordareu que l’havíem de presentar el setembre del
2004. Aquesta opció ens permetia guanyar uns 8000m2 planers per a noves instal·lacions esportives i ens hauríem estalviat el retràs que estem
patint en la construcció de l’escola bressol per culpa del soterrament de la línea elèctrica.
PSC - PM
En canvi, la majoria de l’equip de govern van considerar mes adient dur l’obra en el lloc on ara es farà, allà per on passa la línea elèctrica.
La pregunta ara és: quin espai queda per instal·lacions esportives? Podem evitar els problemes d’espai? Algun dia voldrem fer una piscina, o una pista de tenis i, on la
farem?
Aquestes preguntes no es varen contestar, la falta de visió de futur comportarà tenir 8000m2 sense poder utilitzar i, per l’altre costat, tenir mancances d’espai.
Al nou pla general Urbanístic (POUM) li cal la participació de tota la gent. És, sens dubte, un esdeveniment de futur que dibuixarà com ha de ser el nostre poble en els
propers 20 anys. Hem de créixer urbanísticament? Volem indústries al bell mig de la muntanya? Turisme rural? Nous accessos als barris? Més equipaments? Habitatge
pels nostres joves?
Són moltes les preguntes i des d’aquestes ratlles us instem a contestar-les. No us quedeu a casa, perquè aquells que només tenen interessos econòmics en la construcció
i en la requaliﬁcació sí que es mouran.
Cal la participació des d’una opció no vinculada al creixement i al interès econòmic de la construcció, la participació de la gent que simplement vulgui el millor pel seu
poble, no per la seva butxaca.
Està a les mans de tots. Els ciutadans i les ciutadanes del nostre poble en sou també responsables, no només els partits polítics.
Finalment volem desitjar a tots els cebrianencs i cebrianenques, en nom dels socialistes un bony any
Agrupació socialista de Sant Cebrià de Vallalta (PSC-PSOE)

ICV

Des d’ERC no podem crear massa pressió, perquè la nostra representació és petita. Ara bé, podem opinar lliurament i amb independència de criteri.
A l’ajuntament de Sant Cebrià, només hi ha un regidor en representació d’ERC. Malgrat aquesta poca presència, la nostra aportació és important i
necessària: hem fet possible que el poble participi en els actes de la Primavera de les Arts, i de Viu el Parc; hem convidat l’actual Premi Nacional de les
Arts Visuals de la Generalitat de Catalunya, Perejaume, a presentar-nos el seu llibre Obreda; hem organitzat diferents concerts d’estils diversos: jazz,
clàssic; hem presentat diferents espectacles infantils i pel·lícules. Fem possible que el Punt Jove funcioni i doni servei a molts infants i joves. Apostar
ERC - AM
per una tècnica en joventut va ser un gran encert. La idoneïtat del local ha permès presentat conferències o debats de temes interessants i variats:
els Sants Metges, la meteorologia, el franquisme, etc. A més, la Regidoria de Cultura dóna suport a la iniciativa de crear un grup de teatre a Sant Cebrià.
Com ja és tradició, hem organitzat el Carnaval, l’Arrossada, la Sardinada, la Festa Major, la Castanyada, la Festa dels Reis.
Pensant en el futur, hem de dir que ara ja tenim el Pla d’Acció Cultural de la Vallalta acabat. Serà útil per a nosaltres i per a les properes legislatures. Aquest nou pla el tindrem
molt en compte, i crearem una comissió per parlar-ne i començar a executar-lo.
Malgrat no correspon a la nostra àrea, insistim molt des de la regidoria, que cal resoldre qüestions bàsiques i urgents com el clavegueram de les urbanitzacions o la construcció excessivament massiﬁcada. Aquests temes ens preocupen, i creiem que s’ha de gestionar sense perdre més temps. Recordem que des de la Generalitat s’han aixecat
veus d’alarma perquè el Maresme està dintre de les zones contaminades, i massa urbanitzades: en els últims vint-i-cinc anys s’ha construït més que en tota la nostra història,
dels orígens ﬁns ara.
Pel que fa a la política general de la nació catalana, des d’ERC creiem que el nou estatut aprovat pel Parlament de Catalunya representa un avenç molt important pel que fa
al tractament del món local. Partint de l’Estatut de 1979, en el qual els ajuntaments no existien, per primera vegada se’ls dóna el reconeixement institucional que mereixen. El
nou Estatut trenca la falsa dicotomia que ens volia fer creure que un poder municipal i un govern de la Generalitat forts eren incompatibles. Des del municipalisme nacional
que representa ERC celebrem aquest pas endavant, tot i que hauríem volgut anar més enllà a l’hora de deﬁnir les competències exclusives en matèria de règim i ﬁnançament
locals. D’altra banda, ERC demana als ajuntaments que afegeixin el nou domini .cat als llocs webs municipals.

MÉS IMPOSTOS I MÉS CARS

Un any més, i al igual que anys anteriors, aquest Ajuntament ha decidir tornar a
apujar els impostos. Pel que sembla, no tenen prou i han decidit crear una nova
taxa denominada “Entrada i sortida de vehicles”“Gual”. El més llastimós de tot això
es que, amb l’afany recaptatori, han oblidat que per posar una taxa han de donar un servei a canvi i, en
aquest cas, sembla que serà una mica difícil donar aquest servei ja que no tenen grua per retirar el vehicle
que no et deixa sortir del gual que estàs pagant. Esperem que no ens posin una nova taxa per entrada i
sortida de persones.
Si tot això servis per millorar el poble, per tenir autobús, per tenir un nou accés a Castellar d’Índies i per
fer tantes i tantes millores que el poble necessita, no ho criticaríem. Però, en lloc d’això, veiem com el
diners desapareixen en Festes Major amb despeses exagerades, amb pintades de carreteres que desprès
s’asfalten, etc, etc.
Per altre banda, volem demanar a la gent que prengui part activa en el nou Pla General que aviat es començarà
a elaborar, perquè tots tenim dret a opinar i escollir com volem que sigui el poble pels nostres ﬁlls.
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Butlletí Municipal

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

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

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
SER VEI DE PODOLOGIA: Casal d’Avis
DIMARTS .................................................................................................................... de 16 h a 20 h
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