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Des del primer dia en què vaig
començar la meva feina com a
alcalde, ho vaig fer amb la convicció
que un municipi no es governa
només als despatxos, sinó també, i
sobretot, des del carrer.
Com a alcalde, i posant-me en
primera persona com a veí, dedico
cada dia vàries hores a recórrer
els carrers de Sant Vicenç, a veure
com estan les obres, a parlar amb
els veïns sobre el que pensen i
necessiten.
Sense sortir al carrer no es pot
veure ni saber el que succeeix i el
que s’ha de millorar al municipi.
Malauradament no tinc l’oportunitat
de trobar-me ni puc arribar a parlar
amb tothom  que voldria.
Afortunadament, les noves
tecnologies permeten ampliar les
possibilitats i la immediatesa de
contacte amb el ciutadans.
A títol personal, internet em permet
contactar amb centeners de
persones, a les quals escolto i
demano idees, inquietuds...
propostes per millorar el poble.
Aprofito l’ocasió, doncs, per donar-vos
a conèixer els canals a través dels
quals podeu contactar amb mi de
manera més immediata, i us demano
que els feu servir per fer-me arribar
les vostres opinions i propostes. Em
podeu trobar a: alcaldia@svmontalt.cat
o a l’espai L’Ajuntament més a prop
de la web municipal.
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Miquel Àngel Martínez i Camarasa
Alcalde de Sant Vicenç de Montalt

L’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt,
a través de la Regidoria de Comerç,
inaugurarà el  nou mercat setmanal el
proper dia 25 de setembre, amb una
festa per a tothom.
Aquesta actuació es portarà a terme
situant les noves parades a l’Av. Toni
Sors, la qual cosa permetrà ampliar
considerablement el nombre de
parades per donar cabuda a més
marxants amb productes poc o gens
representats. El nou mercat constitueix
un nucli comercial de proximitat, que
neix amb l’objectiu d’evitar que els
santvicentins hagin de marxar fora del
poble per comprar a les poblacions
veïnes i per cohesionar la societat.
És en aquest sentit que el nou mercat
oferirà importants avantatges als seus
usuaris: proximitat, bona comunicació,
millor oferta comercial, espai de jocs per
als més menuts, zones d’aparcament
-gratuït per als residents-, etc.
Així doncs, a partir del proper 25 de
setembre, Sant Vicenç comptarà amb
un nou mercat setmanal. En concret,

aquest se celebrarà cada dissabte
de 8 del matí a 2 del migdia i agruparà
una quinzena de parades -xifra que
es pot ampliar fins arribar a 23- que
s’instal·laran a l’Av. Toni Sors. Parades
que oferiran des de productes
alimentaris com fruites i verdures fins
a articles de regal, complements,
roba, pollastres a l’ast, terrissa...
L’actual mercat de la plaça del Poble
acostumava a comptar amb tres
parades i no es pot dir que fos ben bé
un mercat. De tota manera, atenent
les peticions dels seus paradistes,
l’Ajuntament ha optat per mantenir-lo i,
per tant, a banda dels dissabtes, els
veïns de Sant Vicenç també podran
continuar fent les seves compres els
dijous al mercat de la plaça del Poble.
La implantació del nou mercat  setmanal
forma part de les mesures resultants
del ‘’Quadern de debat familiar d’en
Xurri’’. En aquest sentit, un 84,9%
de les persones que van respondre
el qüestionari manifestava que fa la
compra ‘’grossa’’ a Arenys-Mataró-

Llavaneres i un 80,8% indicava que
sortia a comprar fora principalment per
tres motius: les petites dimensions, la
manca de sortit del mercat de la plaça
del Poble i la incompatibilitat amb l’horari
laboral, ja que es fa en dijous. Tanmateix,
un 67,2% dels enquestats palesava
la seva predisposició a fer la compra a
Sant Vicenç, en el cas que s’ampliés el
mercat i l’oferta de productes a la venda.
L’anàlisi feta també deixava constància
de l’opinió majoritària respecte a canviar
la ubicació i el dia del mercat. Així, un
57,1%  dels enquestats es decantava
per dissabte a l’hora de triar el millor dia
per a fer la compra ‘’grossa’’ i un 40,4%
optava per l’Av. Toni Sors com a lloc
idoni per acollir un futur mercat.
Paga la pena destacar que la ubicació
del nou mercat, a l’Av. Toni Sors, fins fa
pocs mesos era un espai sense asfaltar
que s’ha convertit ara en el centre
neuràlgic del municipi. Un espai que ha
de servir per impulsar i cohesionar el
poble i ser una de les puntes de llança
del desenvolupament de Sant Vicenç.

alcaldia@svmontalt.cat
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Diari de Sessions
Acords presos pel Ple municipal, celebrat el 29 de juliol de 2010

  Proposta de reducció de les retribucions dels càrrecs electes amb dedicació exclusiva (S’aprova per unanimitat)
  Acceptació de la subvenció atorgada per la Generalitat per al funcionament de l’Escola Bressol Municipal (S’aprova per unanimitat)

Propostes presentades per alguns membres de l’oposició
  Extinció de la dedicació exclusiva del regidor Amadeu Clofent Rosique (S’aprova per majoria absoluta: 7 vots a favor i 6 en contra, tot i

    que l’acord queda en suspens fins a l’emissió del corresponent informe de Secretaria i la posterior ratificació de l‘acord pel Plenari)
  Suspensió de les contractacions de personal, contractes de serveis,  modificacions salarials, promocions internes, lliures designacions de

    funcionaris i treballadors municipals i convocatòria de consursos-oposició sense autorització del Plenari (A petició de 7 regidors/es es
    requereix un informe de Secretaria. El fons de l’assumpte se suspèn fins a l’emissió de l’esmentat informe)

  Tramitació del Pla Local d’Habitatge i suspensió de la tramitació del POUM i declaració de caducitat de l’expedient (A petició de 7 regidors/es
    es requereixen dos informes de Secretaria, un sobre la caducitat de l’expedient, i un altre sobre la sol·licitud del Pla d’Habitatge).

  Donar compte de la diagnosi del Pla Local de Joventut (El regidor de Joventut proposa treballar conjuntament amb l’oposició el Pla per tal
    de consensuar-lo i després obrir un procés de Participació Ciutadana)

  Encomanar als serveis tècnics d’esports l’elaboració d’un Reglament de funcionament del Pavelló Municipal Toni Sors (El regidor d’Esports
    informa que ja s’està treballant en la redacció del reglament i que així que estigui enllestit es farà arribar a tots els regidors/es)

La Diada Nacional de Catalunya a Sant Vicenç
El proper 11 de setembre, Sant
Vicenç de Montalt celebrarà la
Diada Nacional de Catalunya
amb dos actes, un, oficial al matí,
i l’altre, lúdico-cultural a la nit.
Seguint la tradició, a les 12 del
migdia la comitiva formada per
la Colla de Geganters, els
gegants i tothom que es vulgui
sumar a la concentració, farà
la seva entrada a l’avinguda
11 de Setembre, on es
realitzarà l’acte central de la
Diada, la lectura del Manifest,
per part de l’alcalde, i l’ofrena
floral, amb la presència de les
autoritats, i tot aquell que vulgui
ser-hi present.

Els primers en fer l’ofrena floral
seran els representants de
les diverses entitats i
associacions del municipi.
Posteriorment, ho farà cada
grup polític i, per acabar,
es realitzarà l’ofrena de
l’Ajuntament a mans de
l’alcalde de Sant Vicenç,
Miquel Àngel Martínez i
Camarasa, i el regidor de
Cultura, Amadeu Clofent.
Tot seguit, els  presents
entonaran ‘’Els Segadors’’,
l’Himne Nacional de Catalunya,
amb l’acompanyament de
l’Orfeó Parroquial El Delme.
Clourà l’acte matinal de celebració

un vermut popular i una audició
de sardanes.
Ja a la nit, Toni Albà es
convertirà en rei ocasional
de l’escenari del Cívic per fer-
nos passar una bona estona
amb ‘’Audiència i-Real’’, un
espectacle que ens permetrà
participar com a públic-premsa
en una insòlita roda de
premsa en la qual podrem
preguntar al monarca el què
volem saber... En aquest cas,
la cita és a les 10 de la nit. Les
entrades es posaran a la
venda, al preu de 15 euros,
del   6 al 10 de setembre, de 9
a 13h  a l’Ajuntament.

Sant Vicenç dirà adéu a mossèn Vicenç Roig

La parròquia de Sant Vicenç
acollirà, dissabte 4 de setembre,
una missa ben especial. Es
tracta d’un acte de comiat i
agraïment de la vila de Sant
Vicenç de Montalt al capellà
que fins ara ha estat al
capdavant de la parròquia:
el rector, mossèn Vicenç Roig i
Simó. Tot un reconeixement
per haver estat durant 12 anys
treballant per la vila, fins ara
que li ha arribat l’hora de
jubilar-se de la seva feina.
Serà una missa concelebrada
que començarà a les 8 del
vespre.
El nou rector de Sant Vicenç de

Montalt serà mossèn Vicenç
Mira i Massaguer.
Mossèn  Vicenç Roig va néixer
a Torrelles de Llobregat  l’11
de maig de 1931 i fou ordenat
sacerdot  el 17 de desembre
de 1955. Tot i que la seva
primera tasca com a sacerdot
el va portar l’any 1956 a  la
Parròquia de Sant Just
Desvern, on va ser exercir
de vicari, gairebé tota la seva
tasca sacerdotal ha estat
vinculada     al Maresme. Així,
l ’any 1957 va arribar a
Mataró, després de ser
nomenat vicari de la Basílica
Parroquial de Santa Maria, on

hi va ser fins l’any 1962.
Posteriorment i fins al 1965 va
exercir de vicari de la Parròquia
de la Verge de Gràcia i Sant
Josep de Barcelona. Aquest
mateix any, va ser nomenat
primer rector de la Parròquia
de la Mare de Déu de
l’Esperança de Mataró, darrer
destí de mossèn Vicenç Roig
abans de prendre possessió de
la Parròquia de Sant Vicenç el
27 de setembre de 1998.
L’any 2005, el rector va celebrar
les seves Noces d’Or sacerdotals
en companyia dels feligresos  als
quals ha servit i ha brindat la
seva amistat tots aquests anys.
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L’àvia Encarna, 100 anys i un somriure  als llavis

S’estableixen tres
períodes de vacances
escolars, que queden
configurats de la
següent manera:  del
23 de desembre de
2010 al 6 de gener
de 2011, ambdós
inclosos (Nadal); del
28 de febrer al
4 de març, ambdós
inclosos; i del 18 al
25 d’abril, ambdós
inclosos (Setmana
Santa).
Pel que fa als dies
festius de lliure
disposició, els centres
escolars han triat
l’11 d’octubre, el 7
de desembre i el 23
de maig.

d’Educació aprofita els mesos
de vacances per portar a
terme tasques de manteniment i
posada a punt a totes les escoles
del municipi. En aquest sentit,
s’han adequat patis, instal·lat
aires condicionats i megafonies,
netejat  talussos, i també s’han
fet diversos treballs de fusteria,
lampisteria, electricitat i jardineria.
Com actuacions a destacar, en
citem les següents: el formigonat
de l’entrada de l’escola Sot del
Camp, que s’ha finançat amb una
subvenció del FEOSL, i la
construcció dels col·lectors del
servei de clavegueram per a la
futura construcció del nou edifici
de l’IES de Sant Vicenç i la
propera instal·lació de tres
aparcabicis a  tocar dels CEIPs i
de l’institut, ambdues actuacions
finançades amb fons propis.

Arrenca un nou curs escolar amb moltes novetats

Retall del sou de l’alcalde

El 3 d’agost, la senyora Encarna Colomer i Clarà va rebre les
felicitacions de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt  i la Generalitat
de Catalunya pel seu aniversari 100. Nascuda al barri de Sant Andreu
de Barcelona, des de fa més de 3 anys viu a la Residència Vora-Balís.
Encarna, que està perfectament de salut i continua cultivant les seves
aficions: conversar, llegir i pintar, va celebrar la festa en companyia de
la seva família, els seus companys i els treballadors, personal sanitari
i directiu de la residència.
Com cada vegada que una persona de Sant Vicenç fa els cent anys,
representants de l’Ajuntament la visiten i li lliuren un ram de flors. En
aquesta ocasió, el regidor de Benestar Social, Miquel Pujol, es va
acostar a la residència per felicitar l’àvia i donar-li aquest obsequi.
Va assistir també a la celebració Laia Bonet, en representació del
Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat, que ha ofert
la medalla de la Generalitat a l’àvia centenària.

Voluntariat

El sou que percep l’alcalde de l’Ajuntament de Sant Vicenç
de Montalt -que ha estat congelat els darrers anys- sofrirà una
retallada d’un 6%, segons va acordar al Ple ordinari celebrat el
passat 29 de juliol. S’apliquen així les recomanacions fetes des de
les federacions municipalistes, tot i que l’aplicació de la reducció dels
sous dels càrrec electes locals no està expressament prevista
per cap precepte del Reial decret-llei 8/2010, de 20 de maig, pel
qual s’adopten mesures extraordinàries per la reducció del
dèficit públic i que suposen la reducció dels sous de les
persones que treballen a l’administració pública. En aquest
sentit, indicar que des del passat mes de juny, la nòmina dels
treballadors de l’Ajuntament ja contempla la reducció -un 5% de
mtjana- que estableix l’esmentat Reial decret-llei.

Sobre rodes
El passats dies 31 de juliol i
1 d’agost, Marc Chornet,
patinador del Club de
Patinatge Artístic de Sant
Vicenç, va aconseguir a Lleida
la classificació per al proper
Campionat d’Espanya Infantil
que se celebrarà els dies 2 i 3
d’octubre al municipi de
l’Aldea (Tarragona).
L’Ajuntament vol felicitar al
jove esportista i desitjar-li
molta sort en la competició.

Vacances més curtes a l’estiu i una
setmana de descans al febrer-
març. Són algunes de les novetats
que incorpora el nou calendari
escolar. D’aquesta manera, el curs
2010-2011 les classes a les
escoles i instituts de secundària
començaran el dia 7 de setembre,
una setmana abans del que fins
ara ha estat habitual, escurçant
una mica les vacances d’estiu.
Aquest canvi es compensa amb
una setmana de vacances a finals
de febrer, just en mig del període
més llarg de l’any sense festius.
Al final, el nombre de dies de
classe seran els mateixos, 176,
però repartits de forma diferent.
L’últim dia de classe serà el 22 de
juny però en les últimes setmanes
del curs les escoles ja no podran
fer horari intensiu.
Tot i ser xifres provisionals, a falta

de la possible incorporació de
nous alumnes, un total de 958
nens i nenes, 73 més que el curs
passat, iniciaran les classes a les
aules de Sant Vicenç. D’aquests,
650 corresponen als centres
d’educació infantil i primària -270
al CEP Sant Jordi i 380 al CEIP
Sot del Camp-, mentre que seran
208, els alumnes que iniciaran el
curs a l’institut. Pel que fa a l’Escola
Bressol Municipal Els Garrofers,
hi assistiran 100 infants. En total el
número de matriculacions ha
augmentat un 8,5% respecte
del curs anterior.
La tornada a l’escola de Sant
Vicenç serà per a molts escolars
l’inici d’un nou curs amb noves
instal·lacions, com és el cas
de l’institut que estrena dos
nous mòduls, o amb instal·lacions
millorades, doncs la Regidoria

Les classes a l’escola bressol començaran el 7 de setembre i
finalitzaran el 19 de juliol. La reunió informativa d’inici de curs es

farà el dia 1 de setembre a 2/4 de 8 al Centre Cívic El Gorg.

En bona companyia. Així  anirà
la part de l’alumnat  de  l’IES
de Sant Vicenç que hagi de
desplaçar-se fins al pavelló de
Caldes per portar a terme les
activitats esportives del proper curs.
La proposta va sorgir del director
de l’institut, i la Junta Directiva dels
‘’Xurravins’’ l’ha fet extensiva als
seus socis amb l’objectiu de trobar
voluntaris que vulguin dedicar
petites estones del seu temps a  fer
d’acompanyats. L’altra part de
l’alumnat de l’IES farà esport al
pavelló de Sant Vicenç.
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NOTÍCIES
BREUS

   A partir del dia 22
de setembre, l’Ajuntament
també obrirà les tardes dels
dimecres. Així, l’horari
d’atenció al públic serà de
dilluns a divendres, de 9 a 14h,
i els dimecres, de 16 a 19.30h.

     Amb l’objectiu de facilitar
el xipat  dels animals
de companyia, l’Ajuntament
 de Sant Vicenç, en
col·laboració amb el Centre
Veterinari ‘’Quatre Potes’’,
subvenciona una part del cost
d ídentificació dels animals.
Així, fins al 13 de setembre,
podreu xipar la vostra mascota
per 35 euros (cost habitual
51 euros). Abans però, caldrà
que demaneu cita: 93 791 36 32 -
93 791 25 24 - 663 04 22 47.
Un cop xipats, haureu de
censar-los a l’OAC
de l’Ajuntament.

   Podeu consultar les actes
del plens municipals, un cop
aprovades, a la web
municipal. Els plens
municipals es retransmeten en
directe per l’emissora municipal
Ràdio Santvi (107.4 FM).

   L’Escola Municipal de
Música L’Oriola obre una nova
tanda de matriculacions per al
proper curs 2010-2011. Es
faran els dies 3, 6, 7 i 8 de
setembre, de 18 a 20h, a
l’escola (edifici del CEIP Sant
Jordi al carrer Escoles, 10).

   El Club de feina, un servei
impulsat per la Regidoria
de Promoció Econòmica,
reprendrà la seva activitat
habitual a partir del 15 de
setembre. Les sessions es
duran a terme tots els dimecres
de 10 a 13h al Telecentre del
Centre Cívic El Gorg.

MontalTrek fa cim a l’Atles

Toni Sors, un santvicentí al sostre del món
Antoni Sors i Ferrer va néixer el dia 22 d’octubre de 1949 a Sant Vicenç de Montalt. Fuster
de professió, l’any 1970 es va fer soci de l’Agrupació Científico Excursionista de Mataró.
Els seus primers reptes alpinístics el portaren dels Pirineus als Alps, i dels Alps... a les
muntanyes de més alçària del món. El 1975 va ser l’any de la seva primera expedició
extraeuropea: l’expedició als Andes del Perú. No va aconseguir fer el cim però, un any més
tard ja com a cap de l’expedició Whakan 76, va coronar el Noshaq (Afganistan) de 7.492 m.
El repte següent, fer un cim de més de 8.000 m, el portà, l’any 1981, amb l’expedició catalana,
al cim del Broad Peak (Pakistan) de 8.047 m. La mort del seu company i amic Enric Pujol,
després de coronar-lo en una primera cordada, va estroncar el camí d’en Toni Sors cap al
seu primer vuit mil.
L’estiu de 1983, va formar part de la primera expedició Caixa de Barcelona a l’Everest, que
en aquest primer intent no va aconseguir arribar a dalt del tot. Poc després, l’any 1984, va
marxar cap a l’Himalàia del Nepal, però, malgrat tots els esforços, tampoc va poder fer el
cim del Lhotse Shar de 8.398 m. Com a premi al seu treball i esforç, el dia vint-i-cinc d’agost
de 1985, formant part de la segona expedició Caixa de Barcelona a l’Everest, en Toni va
petjar el cim de la muntanya més alta del món, juntament amb l’Òscar Cadiach, en Carles
Vallès i tres xerpes.
El vint-i-set de setembre de 1987, mentre ascendien el Lhotse Shar, un allau a més de set
mil metres d’altitud s’emportà per sempre la vida d’en Toni Sors, en Sergi Escalera, en
Francisco Porras i l’Antonio Quiñones. Però la fatídica i enorme esllavissada no va poder
acabar amb el seu ideari i els seus somnis, i així l’any 1990 una cordada formada per en
Manu Badiola i en Carles Vallès va aconseguir fer el cim del  Lhotse Shar seguint el
projecte i la logística de Toni Sors.
L’Ajuntament  de Sant Vicenç de Montalt,  coincidint  amb les celebracions del 25è aniversari
de la primera ascensió catalana a l’Everest, ha previst un acte d’homenatge a la figura de
Toni Sors, que es portarà a terme el proper 18 de setembre. La Sra. Trini Ferrer, mare del
desaparegut alpinista, serà la convidada d’honor d’un acte que s’iniciarà a les 7 de la tarda
al Centre Cívic El Gorg, amb l’estrena d’un audiovisual sobre la figura d’en Toni Sors,
tindrà continuïtat  al Pavelló Municipal, on es descobrirà una placa commemorativa, i
clourà  a l’Av. Toni Sors, amb un refrigeri popular i una ballada de gegants.

Una expedició de l’Associació Excursionista de Sant Vicenç de
Montalt (MontalTrek), encapçalada per Sisku Calopa, ha coronat
tres cims de més de 4.000 metres a l’Alt Atles, al Marroc.
L’expedició santvicentina va sortir de Sant Vicenç el passat
9 d’agost i va assolir el seu objectiu el dia 16 d’agost,
després d’haver ascendit als cims del Toubkal (4.167 m)
-el punt culminant del Marroc-, del Ras (4.083 m) i
del Timesguida (4.088 m). La ruta de trecking pel Marroc,
també ha dut els excursionistes de MontalTrek a les Dunes
de Merzouga, a les Gorgues del Todra i al desert.
Paga la pena destacar que alguns membres del grup, com
és el cas d’en Sisku Calopa i en David Subirón, acumulen
una important experiència en aquest tipus d’expedicions
de trecking -de llarg recorregut- i junts ja han coronat
gairebé tots els 3.000 metres dels Pirineus, així com la
Serralada de l’Himalàia.

La Regidoria d’Educació de
l’Ajuntament de Sant Vicenç ja té a punt
un nou curs de llengua catalana per al
curs 2010-2011, organitzat
conjuntament amb el Consorci per a la
Normalització Lingüística. Enguany
s’ofereix el nivell de Suficiència.
El curs s’impartirà a partir del 4 d’octubre
al Centre Cívic El Gorg, els dilluns i
dimecres de  19 a  21h.
Les proves de col·locació i les
inscripcions d’antic alumnat es faran el
15 de setembre, i el 22 de setembre es
podran inscriure els alumnes nous;
en ambdós casos, de 19 a 21h a la
Biblioteca Municipal La Muntala.




