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A l’Ajuntament de Sant Vicenç no hi ha
temps per perdre: cal tenir els carrers
nets, tapar els forats, pagar les factures,
vigilar el trànsit, recollir les escombraries,
atorgar llicències, supervisar les obres,
demanar subvencions, subvencionar les
entitats, fer activitats, assistir les
persones... Tot això i moltes més coses
que l’Ajuntament ha de fer dia a dia, i que
l’equip de govern té l’obligació d’impulsar.
La realitat imposa la seva agenda i cal
donar respostes, encara que sovint
els mitjans de què disposem no
són suficients.
L’equip de govern, en tot moment,  ha
pres, amb valentia, les decisions que
calia prendre, sense ambigüitats, sense
indeterminacions, dient les coses pel seu
nom, sense mitges veritats. I és que
aquest és l’autèntic lideratge, el que pren
decisions en els moments difícils. En els
moments de bonança, l’únic que cal és
gestionar, que és molt diferent que liderar.
Per això, des de la responsabilitat que
m’atorga l’Alcaldia, hem pres moltes
determinacions que afecten el curt termini,
però també moltes altres de llarg abast.
Estem governant el present, però amb la
mirada posada en el futur, defensant els
interessos de Sant Vicenç allà on faci
falta, amb diàleg i negociació, però també
amb fermesa i contundència si cal.
‘’Anem per feina’’ és el lema que l’equip
de govern es va imposar a l’inici
d’aquesta legislatura, però volem que
aquesta voluntat d’anar per feina es
traslladi a tothom, perquè cal que tots
plegats pensem com volem que sigui el
nostre poble, fem propostes, i en la
mesura de les nostres possibilitats,
col·laborem a dur-les a terme.

Cada any, a l’inici del curs, tothom es
fa nous propòsits de cara als propers
mesos.  A més a més, quan estem a
un pas d’encarar el final de la
legislatura, aquest  exercici és encara
una mica més important.
A partir d’ara començaran a finalitzar-se
els projectes en els quals l’Ajuntament
ha vingut treballant ja  fa temps, i s’haurà
de continuar posant fil a l’agulla en aquells
altres que no han avançat  tant de pressa.
No parlem només d’obres de gran
envergadura, sinó que també s’ha de
posar una atenció especial, sobretot en
la situació econòmica actual, en aquells
serveis l’objectiu dels quals és posar als
ciutadans com a protagonistes. Cal
prioritzar les necessitats, maximitzar els
recursos i executar el pressupost de la
millor manera possible.
Explicar i donar a conèixer en què
s’estan invertint els diners públics és un
bon exercici de qualitat democràtica,
que millora  la transparència de la gestió
pública i permet que la ciutadania
valori el grau de compliment dels
compromisos assolits.
El 2010 no ha estat l’any de les grans
obres ni dels projectes magnificents
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la zona. Es començarà la urbanització
del Ps. de Sant Joan, una demanda
històrica dels veïns i veïnes.  Els  carrers
Josep Brunet i Maregassa també
canviaran d’imatge. Altra de les
actuacions per aquesta tardor és la
reparació de les voreres de
Montaltpark i de Can Boada-Can Ripoll.
També es faran noves actuacions de
tancament d’àrees de recollida de
residus a la riera del Gorg i al c/ Ginesta,
entre d’altres, i es portarà a terme la
canalització d’aigües del llac del parc
dels Germans Gabrielistes perquè
donin servei de reg als horts municipals.
Amb relació als equipaments
municipals, també hi ha obres en
perspectiva. Així, al Camp Municipal
de Futbol  es construiran nous vestidors,
i el magatzem de la Brigada Municipal
comptarà amb un cobert i nous
contenidors per a la gestió dels residus.
Són moltes les mancances que a nivell
d’infraestructures i serveis té el
poble, però les actuacions que us
hem detallat són un indicador de la
voluntat decidida del consistori
municipal per anar avançant en
la línia de renovació i millora.

Parc del Terral

però sí que s’han invertit molts diners
en actuacions diverses que han tingut
un objectiu clar: millorar la qualitat de
vida  dels santvicentines i santvicentines.
La remodelació de l’Av. Toni Sors i de
l’entorn de la zona esportiva, la posada
en marxa del nou mercat setmanal
dels dissabtes, la millora de carrers  i de
zones verdes, el tancament d’àrees de
recollida de residus, el cobriment de la
pista annexa al pavelló, la millora i
ampliació del servei de transport urbà,
en són uns quants exemples.
Així doncs, durant el 2010 s’han fet realitat
obres que han servit per fer de Sant
Vicenç un poble més habitable, i també
s’han engegat projectes que han servit
per guanyar en qualitat ambiental i
generar estalvi de recursos públics, com
el canvi de l’enllumenat, malgrat que
quedi   molt  de camí per recórrer.
En aquest sentit, hi ha un conjunt  d’obres
que seran realitat en el decurs del mesos
vinents. Aquest mes d’octubre s’iniciarà
la remodelació del parc del Terral,
amb l’ampliació de voreres, l’adequació
d’un pipi-can, la creació d’un parc de
jocs infantils, l’asfaltat de l’àrea
d’aparcaments i l’enjardinament de tota
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Vine al pavelló a fer esport... Fes salut!

Aquesta tardor, pluja d’activitats a la bibliteca

 Posem-hi fre!

La Regidoria d’Esports vol
promocionar l’esport per a tothom,
com a recurs per a millorar la
qualitat de vida. En aquesta línia
ha dissenyat un programa
d’activitats físiques i esportives per
al curs 2010-2011, que ha rebut
una excel·lent acollida entre els
infants, principals destinataris de
l’oferta.  Així, prop de 150 infants
venen practicant esport al pavelló
des de l’inici de curs. En aquest
sentit, val la pena destacar que
l’Escola de Gimnàstica Artística
acapara la major part de les
inscripcions, amb 100 participants.
Pel que fa a la resta d’inscripcions,
queden repartides entre l’Escola
de Ball i el judo, amb una vintena
de participants per activitat.

Però, el pavelló també ofereix
una programació regular
d’activitats esportives i de
manteniment adreçades als
adults. Ara, us proposem fer
aeròbic, ioga, Bollywood o judo.
Si voleu fer salut de manera
amena i divertida i sense sortir de
Sant Vicenç, trobareu el vostre
espai al pavelló.
Aquestes activitats, com la majoria
de les que oferta la Regidoria
d’Esports, ofereix uns preus
especials per a les persones
empadronades a Sant Vicenç
-quota mensual de 25 euros-.
Per a la resta, el preu és de 29
euros/mes.  La quota d’inscripció
és de 21 euros en tots els casos.
Us hi podeu inscriure al pavelló.

Aeròbic
dimarts i dijous

de 21 a 22h
Ioga

dilluns i dimecres
de 15.30 a 16.30h

Bollywood
dilluns i dimecres

de 20 a 21h
Judo

dilluns i dimecres
de 20 a 21h

Un nou cicle de L’hora del conte
està a punt de començar a la
Biblioteca de Sant Vicenç. Es tracta
d’un espai adreçat al públic infantil i
conduït per un grupet de persones
expertes en relatar històries que
fan treballar la fantasia i imaginació
dels més menuts i menudes de
casa. El cicle, que comença el
dimecres 6 d’octubre, tindrà
periodicitat setmanal i es portarà a
terme fins al proper mes de juny
tots els dimecres a les 17.30h. En
el cas que algun dia no hi pugueu
assistir, us recordem que Ràdio
Santvi s’ocupa d’emetre en directe
L’hora del conte.
Però aquest octubre, no només
els infants podran gaudir amb els
contes de La Muntala, ja que també
hi ha prevista una sessió de contes

per adults, que s’emmarca en el
Festival Multipolar que impulsen
les biblioteques del Maresme i
l’Associació de Narradors
Professionals. Així doncs, el dia
22 d’octubre a partir de les 9
del vespre, Albert Estengre
s’ocuparà de relatar-nos històries
sobre  nits de morts, esperits i
altres pors.
Una altra de les activitats,
adreçada a públic adult, que
torna aquest mes d’octubre són
les Rounds Tables, tertúlies
d’idiomes –francès, anglès,
alemany i català-, on els
participants i els conductors/es de
l’espai, mantenen converses
sobre temes ben diversos. Les
sessions es porten a terme
els divendres a les 7 de la tarda,

seguint un calendari, que aquest
octubre queda de la següent
manera:  el dia  8, Round Table en
anglès i el dia 15, en francès.
Ja per acabar, us volem destacar
dues activitats que també tindran
com a escenari La Muntala. D’una
banda, la tertúlia literària amb
l’escriptora Care Santos, que se
celebrarà el dia 29 d’octubre a les
7 de la tarda; i d’una altra banda,
la inauguració de l’exposició ’’Menja
bé, tu hi guanyes’’ el dia   30
d’octubre a les 13h, amb
l’assistència de la Sra. Dolores
Gómez, presidenta-delegada
de l’Àrea de Salut Pública i Consum
de la Diputació de Barcelona.
L’exposició romandrà oberta fins
al 15 de novembre a la Biblioteca
Municipal La Muntala.

Grup de Round Table

El degoteig continu d’actes de vandalisme i d’incivisme fa que la factura que ha de pagar el
consistori i, de retruc la ciutadania, pels danys produïts continuï augmentant. A la fotografia
podem veure l’aspecte que presenten les cistelles de bàsquet  que hi ha instal·lades al Ps. del
Pins, després que la Brigada Municipal hagi retirat els taulers per poder reparar els desperfectes
causats pel vandalisme.
La gestió dels residus és un altre dels àmbits que suporta amb major mesura l’incivisme d’algunes
persones. Així, no resulta gens difícil trobar deixalles llençades fora de lloc, com per exemple
bosses de brossa amagades en un parterre públic, restes de jardineria abandonades, andròmines
al carrer, o restes d’olis industrials en els contenidors d’olis domèstics.
Us recordem que mantenir el poble net és feina de tothom. Els carrers, places i parcs de Sant
Vicenç també són casa nostra, casa de tots els santvicentins i santvicentines i els hem de tractar
amb la mateixa cura què tractem les nostres llars.

Més de 200 persones, adolescents,
nens petit, avis i fins i tot famílies
senceres es van donar cita el passat
5 de setembre a la zona esportiva per
participar en la Pedalada popular
que, any rere any, ve organitzant
el Club Ciclista Xurribikers.

Hora del conte

Recordeu: tots els
dissabtes de 8 a 14h,

mercat setmanal a
l’Av. Toni Sors.
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Millores al transport públic i la mobilitat de Sant Vicenç

Arriba una nova edició del Correllengua
a Sant Vicenç. Serà el dia 16 octubre i vol
reivindicar l’ús de la llengua catalana.
La cita és a les 6 de la tarda a la plaça
del Poble, on es durà a terme la lectura
del Manifest 2010 per part del regidor
de Cultura, Amadeu Clofent. Tot seguit,
hi haurà ballada de gegants i se servirà
una xocolatada als assistents.

Sant Vicenç continua creixent i ja compta amb 5.891 habitants

Torna el
Correllengua

La Regidoria de Cultura i l’Escola d’Idiomes
Wellington ofereixen un nou curs d’anglès per a
viatjar -nivell II-. L’objectiu del curs és
proporcionar eines bàsiques de comunicació a
les persones que viatgen a l’estranger ja sigui
per plaer o per motius professional. Les classes
s’impartiran al Centre Cívic El Gorg els dilluns
de 15:15 a 16:45h, entre el 4 d’octubre de 2010
i el 20 de juny de 2011.

Nou curs d’anglès
per a viatjar

Ajut als més
desfavorits
L’Ajuntament de Sant Vicenç, mitjançant la
Regidoria de Benestar Social, va obrir el passat
mes de setembre una convocatòria
extraordinària de beques de menjador
destinades a nens i nenes inscrits/es a ĺ Escola
Bressol Municipal Els Garrofers. A l’ajut s’hi
podien acollir les famílies amb una renda familiar
per membre de la unitat de convivència igual o
inferior a 6.000 euros/persona/any.

La Regidoria de Mobilitat instal·larà 15 aparcabicicletes –de sis places cadascun- en diferents punts del municipi, en el
marc de la campanya de millora de la mobilitat a Sant Vicenç. Les tasques de col·locació d’aquests suports per aparcar
bicicletes, que aniran a càrrec de la Brigada Municipal de Serveis, s’iniciaran en els carrers on hi ha centres educatius
–a tocar de l’institut i de les escoles Sant Jordi i Sot del Camp-. Les altres zones que comptaran en breu amb aquest nou
mobiliari urbà són: Ps. Marquès de Casa Riera, Montaltpark, AV. Verge de Montserrat -a tocar de l’Espai Jove-, Av.
Toni Sors -al costat del pavelló i de la Seu d’Entitats Esportives-, zona d’aparcament del c/ Ginesta i també a la Riera
del Gorg -al costat del Centre Cívic-. Amb la col·locació dels aparcabicis es dóna resposta a les peticions dels col·lectius
d’usuaris de bicicletes, que demanaven punts on poder deixar les bicis.
Dins d’aquesta mateixa campanya i coincidint amb l’inici del curs escolar, s’han instal·lat  quatre noves marquesines,
dos de les quals donaran servei als usuaris que hagin de fer ús del transport públic per anar a les escoles Sot del Camp
i Sant Jordi i a l’institut. Les altres dues marquesines s’han col·locat a l’alçada del Centre Cívic  i a Montaltpark. Aquesta
actuació s’ha finançat amb una subvenció de l’AMTU. La instal·lació de les noves marquesines a prop dels recintes
escolars juntament amb les modificacions introduïdes en el recorregut del bus urbà el passat mes de juny, han servit
per acostar els servei de transport urbà als equipaments educatius i millorar les comunicacions dins del municipi.
En aquest mateix sentit, la Brigada Municipal ja ha enllestit, amb la instal·lació d’unes pilones de protecció, el camí
peatonal que transcorre pel Camí del Padró, entre la Ctra. de Sant Vicenç i el pont de l’autopista. Tanmateix,
L’Ajuntament ha demanat a ACESA, concessionària de l’autopista, que  porti a terme un estudi que aporti solucions i
millores en la mobilitat dels vianant pel pont, com per exemple l’ampliació de les voreres.

El passat mes de setembre, la població de Sant Vicenç va arribar als 5.891 habitants, dels quals 2.998 són homes i 2.893, dones. Segons dades
del Padró Continu d’Habitants, a 1 de gener de 2010 el municipi comptava amb 5.777 habitants, per tant en nou mesos s’ha registrat una variació
absoluta de 114 persones i relativa de l’1,97%. Aquesta evolució anual manté la tònica del creixement demogràfic iniciat a Sant Vicenç a partir
de l’any 2002. Es tracta d’un creixement que és equiparable a l’experimentat en els darrers 3 anys però sensiblement inferior al que va viure
Sant Vicenç entre els anys 1995 i 2001. Si parlem de creixement vegetatiu, fins al moment és lleugerament negatiu ja que des de l’1 de gener de
2010 s’han registrat 23 naixements i 24 defuncions.
Pel que fa a la distribució de la població per trams d’edat, els menors de 15 anys representen el 21,81% del total de població; els de 15 a 29 anys, el 12,17%;
i els de 30 a 49 anys, el 35,2%. Els adults entre 50 i 64 anys suposen el 18,23% del total de població; i els majors de 65 anys, el 12,6%.
La població estrangera se situa en 551 habitants, 272 homes i 279 dones, xifra que representa el 9,35% del total de la població. Si bé a Sant Vicenç hi ha
representades més de 40 nacionalitats diferents, la població que predomina és la de ciutadans de la Unió Europea –França, Itàlia i Alemanya principalment-
ja que representen el 43,59% de la població de nacionalitat estrangera i el 3,83% de la població total. El segon lloc l’ocupa la població d’Amèrica
Central i del Sud que representa el 34,32% del total de la població estrangera.
La migració ha tingut un pes determinant en l’evolució demogràfica del poble i en la seva
configuració social actual. Al voltant del 85% de la població ha nascut fora de Sant Vuicenç,
ja sigui en altres municipis de Catalunya, de la resta de l’Estat espanyol o en països
estrangers. Més de la meitat de la població no nascuda a Sant Vicenç (69%) ha arribat al
poble durant els últims 15 anys, la qual cosa resulta important per arribar a entendre les
noves dinàmiques i les imatges emergents del poble. L’elevat pes d’aquesta població contrasta
amb el 15,82% que dóna compte de la població arribada en els 80 i la primera meitat dels 90.
Aquestes dades mostren que la població de Sant Vicenç està formada per una generació de
nouvinguts, que, conjuntament amb els santvicentins i santvicentines de tota la vida,
representen el futur de Sant Vicenç, un municipi que vol créixer però sense deixar de ser
un poble tranquil i alhora modern, respectuós amb la seva gent i el seu entorn, tot afrontant
el repte del creixement amb un clar objectiu: la cohesió social, econòmica i urbana.
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NOTÍCIES
BREUS

   Com cada tardor, aquest
mes d’octubre els consultoris
mèdics de Sant Vicenç
posaran en marxa la
campanya de vacunació de
la grip. Per sol·licitar la
vacuna, cal demanar dia i
hora de visita trucant al telèfon
902 111 444 o a través de la
web www.gencat.cat/salut
Per a més informació, us
recordem els telèfons dels
consultoris del municipi:
93 791 11 09 (Nucli Antic) i
93 791  29 00 (Montaltpark)

    La matinada del
diumenge 31 d’octubre,
començarà a regir l’horari
d’hivern i, per tant, caldrà
endarrerir el rellotge una
hora a les 3 del  matí, que
passaran a ser les dues.

   En el butlletí del passat
mes de setembre us
informàvem que Marc
Chornet, patinador del Club
de Patinatge Artístic de
Sant Vicenç, s’havia
classificat per participar en
el Campionat d’Espanya
Infantil que se celebrarà els
dies 1 i 2 d’octubre a
l’Aldea (Tarragona). Doncs
bé, a causa d’una baixa de
darrera hora, ha estat
repescada una altra
patinadora santvicentina, la
Maria Vaquero que,
gràcies a la 9a posició
aconseguida al Campionat
de Catalunya, també tindrà
l’oportunitat de disputar el
Campionat d’Espanya.

   Sant Vicenç compta
amb un nova formació
política d’àmbit local, 9 Sant
Vicenç (9SV), que farà la
seva presentació pública el
dia 16 d’octubre, a les 18h
al Centre Cívic El Gorg.

Sabíeu que...? Sabíeu que...? Sabíeu que...?
... L’Ajuntament i l’ONCE han signat un conveni  mitjançant el qual l’Organització
de Cecs es compromet a facilitar les adaptacions al lloc de treball necessàries per tal
que la persona amb discapacitat que l’Ajuntament contractarà -en pràctiques- pugui
portar a terme les seves tasques. L’ONCE proporcionarà el material necessari i el
suport tècnic per tal de realitzar l’adaptació al lloc de treball i es farà càrrec del seu cost
econòmic, així com de la instal·lació del material proporcionat. Tanmateix, en el cas
que sigui necessari realitzar alguna intervenció per a treballar la mobilitat a l’entorn
de treball, l’ONCE facilitarà el suport del personal tècnic. Amb aquesta contractació,

l’Ajuntament de Sant Vicenç dóna compliment a la llei que estableix que les administracions públiques  han de cobrir el 2% de
plantilla amb persones amb discapacitat.

... El passat 11 de setembre, 26 entitats de la vila es van sumar als actes
commemoratius de la Diada Nacional de Catalunya. La celebració va consistir
en un acte institucional i una ofrena floral al monòlit  situat a ĺ Av. Onze de
Setembre, que va comptar amb la presència de la corporació municipal i la
participació de l’Orfeó Parroquial El Delme i la Colla de Geganters. La matinal
es va tancar amb una audició de sardanes i un vermut popular. Ja a la nit, Toni
Albà s’ocupà de baixar el teló dels actes commemoratius  d´enguany al Centre
Cívic El Gorg amb la representació del seu espectacle ’’Audiència i-Real’’.

... L’alcalde de Sant Vicenç, Miquel Àngel Martínez i Camarasa, ha
efectuat un recorregut pels centres educatius de la vila amb l’objectiu
de copsar com havia arrencat el nou curs escolar que, malgrat les novetats
que presentava en quant a l’avançament de l´inici de les classes, s’ha
dut a terme amb total normalitat i sense cap incidència. L’alcalde ha visitat les
diferents aules dels centres i ha desitjat un bon curs 2010-2011 als
respectius equips docents i administratius i als alumnes de les escoles Sant
Jordi i Sot del Camp, de l’institut i de l’Escola Bressol Municipals Els Garrofers.

... El Centre Cívic  es va omplir de gom a gom  el passat 18 de setembre  per
retre homenatge a l’alpinista Toni Sors, coincidint amb el 25è aniversari de
l’ascensió catalana a l’Everest. A l’acte, hi van assistir la mare i la germana d´en
Toni Sors, Sres. Trini Ferrer i Trini Sors, que van estar acompanyades de
familiars i amics. Una àmplia representació del consistori, encapçalada per
ĺ alcalde, van seguir un acte carregat d’emotivitat, acompanyats de Josep
Montmany, exalcalde de Taradell, municipi agermanat amb Sant Vicenç a
través del mateix Toni Sors i de la Colla de Geganters. En el transcurs de l’acte
es va projectar un audiovisual, obra de l’Associació Excursionista MontalTrek,
que va donar peu a diverses intervencions de companys de joventut d’en Toni
Sors, que es van ocupar d’anar desgranant vivències compartides amb el seu amic. En acabat, la comitiva d’assistents,
encapçalada per la Colla de Geganters, es va desplaçar fins al Pavelló Municipal Toni Sors, on la mare i la germana del
desaparegut alpinista van descobrir una placa en la qual s´hi poden llegir unes paraules d´en Toni Sors. L’alcalde va
obsequiar la Sra. Trini Ferrer amb una reproducció de la placa dedicada al seu fill i un ram de flors.

... L’Ajuntament de Sant Vicenç ha volgut agrair públicament a la família
Buch la cessió del Pou d’en Ventura. En aquest sentit, el passat 18 de setembre,
l´alcalde, després d’obsequiar a la Sra. Angelina Tornés amb una ceràmica que
mostra diferents indrets del poble, va descobrir a tocar del parc infantil de
l´Av. Toni Sors una placa commemorativa de la cessió. Les aigües del pou
actualment donen servei per al reg dels equipaments esportius municipals i
també als parterres de la riera del Gorg.




