
Sant

dels Hortsç21

Millorem 
Sant Vicenç 
dels Horts

Re
vi

st
a 

M
un

ic
ip

al
 |

 F
eb

re
r -

 M
ar

ç 
20

16

Ciutadania, entitats i Ajuntament decideixen el futur del 
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Diàleg i treball en equip

El 29 de desembre vaig accedir al càrrec d’alcaldessa 
en substitució d’Oriol Junqueras. Agafo el relleu d’un 
projecte polític que creu que la construcció d’un món 
millor ha de començar, necessàriament, pel nostre 
entorn més proper. I aquest entorn destaca per la 
seva diversitat i riquesa cultural, que ens fa créixer 
com a persones i com a poble amb les aportacions 
de totes i tots.
 
El govern que encapçalo treballa des del primer dia 
per assolir els valors de justícia social. La democràcia i 
la participació ciutadana, que donen veu a tots els col-
lectius del municipi, són les eines per assolir aquest 
objectiu primordial. És per aquest motiu que vull des-
tacar la importància del procés participatiu per donar 
forma al Pla d’actuació municipal (PAM), el full de ruta 
que ha de guiar les actuacions del govern a mig i llarg 
termini. Durant aquests mesos, vicentins i vicentines 
de totes les edats i condicions estan fent  aportacions 
a un document que plasmarà el Sant Vicenç del futur 
i que aviat aprovarem al Ple. És així, amb diàleg i tre-
ball en equip, com aconseguirem superar els grans 
reptes, que passen per assolir un nivell de vida òptim 
per a tots els vicentins, sobretot per als qui estan pa-
tint més directament la crisi econòmica i social.
 

Per fer-ho, compto amb un equip de regidors il-
lusionats, que treballen cada dia perquè tota la co-
munitat se senti representada. També compto amb 
els treballadors de l’Ajuntament, que esmercen tots 
els esforços a garantir el benestar de la ciutadania. 
Destaco, també, la gran aportació de la resta de regi-
dors del consistori, als quals estenc la mà perquè tots 
som aquí per treballar pel poble i perquè l’oposició 
té un paper democràtic importantíssim: sumar des 
de la dissensió política, enriquir l’acció de govern des 
de la diferència de criteris. La veritat no n’és una, de 
sola, la construïm entre totes i tots. Per això, desitjo 
encetar una nova etapa en la qual els ponts de diàleg 
siguin un fet habitual. Segur que els trobarem.
 
Aprofito aquestes línies per convidar tothom a gaudir 
de la Setmana Santa vicentina, un referent cultural 
que va més enllà del nostre poble i que, precisament, 
aplega diferents sensibilitats artístiques, culturals i re-
ligioses. Des d’aquí agraeixo públicament l’empenta 
de les dues entitats organitzadores: la Cofradía del 
Santísimo Cristo de la Salud y de Nuestra Señora de 
la Soledad i el Cos de Portants del Sant Crist. Les enti-
tats sou un dels grans motors del nostre estimat Sant 
Vicenç dels Horts.

Maite Aymerich Boltà
Alcaldessa
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Notícies Nou cartipàs

Maite Aymerich Boltà és la nova 
alcaldessa de Sant Vicenç dels 
Horts des del 29 de desembre 
passat, quan va substituir en 
aquest càrrec Oriol Junqueras, 
actualment vicepresident del Go-
vern. Maite Aymerich, que fins 
llavors ha estat primera  tinenta 
d’Alcadia, compaginarà el càrrec 
públic amb la seva feina de docent 
i fonamentarà la seva gestió en la 
proximitat i la identitat vicentina, 
així com en la defensa dels valors 
democràtics i republicans.
“Agafo el relleu d’un projecte po-
lític que creu que la construcció 
d’un món millor comença pel nos-
tre entorn més proper. Sant Vi-
cenç dels Horts és un espai on la 

diversitat no és un problema, sinó 
una riquesa, i ho hem d’aprofitar”, 
manifesta Maite Aymerich, qui 
també ha destacat que vetllarà 

“perquè en la gestió del bé comú 
hi guanyin les persones i treba-
llaré per les llibertats democràti-
ques.”

Maite Aymerich Boltà, nova alcaldessa
de Sant Vicenç dels Horts

Llicenciada en Filosofia i Cièn- 
cies de l’Educació, Maite Ayme-
rich Boltà (Sant Vicenç dels 
Horts, 1964), compagina el càr-
rec d’alcaldessa amb el de psico-
pedagoga de l’Equip d’Assesso-
rament Psicopedagògic de Sant 
Vicenç dels Horts. Fins ara ha 
estat presidenta del Centre d’Es-
tudis Locals. També ha treballat 
com a docent en diferents nivells 
educatius: educadora social en 
centres de menors, pedagoga 
en equips d’atenció a la infància i 

adolescència en situació d’un alt 
risc social i formadora de l’Insti-
tut de Formació de la Fundació 
Pere Tarrés, entre d’altres. “En-
tenc la política com un servei, no 
com una feina. Sóc aquí de pas 

i més endavant hi haurà unes 
altres persones al capdavant 
del projecte, però mentre hi si-
gui dedicaré tot el meu esforç a 
acomplir aquest encàrrec”, expli-
ca l’alcaldessa.

Vocació política
i docent



Sant

dels Hortsç 5

N
ot

íc
ie

s

Sant

dels Hortsç 5

N
ot

íc
ie

s
N

ot
íc

ie
s

Nou cartipàs

El Ple de febrer va aprovar un cartipàs municipal nou, amb 
canvis en la distribució de regidories. Els canvis es produ-
eixen després que Maite Aymerich accedís a l’Alcaldia el 
29 de desembre i s’incorporés, al gener, un nou regidor, 
Miquel Àngel Camacho. Camacho s’encarrega de la Re-
gidoria de Cultura, de la d’Educació i de la de Solidaritat, 
Cooperació i Voluntariat. A més, Georgina González passa 
a ser la 2a tinenta d’Alcaldia i s’encarrega de Nova Ciuta-
dania, que se suma a la Regidoria de Serveis Socials que 

ja tenia atorgada. Per últim, el regidor Fran Infante s’en-
carrega de Consum, a més de Salut Pública i de Serveis 
Municipals. 
Georgina González passa del 57% al 65% de dedicació i 
Miquel Àngel Camacho en té un 95%. En aquest sentit, la 
despesa de sous dels regidors de govern i del càrrec de 
confiança s’incrementa en 43.200 euros, fins a 349.500 
euros. No s’incrementa, però, la partida d’aquest concep-
te, amb una previsió de 363.000 euros, que no s’esgotarà.

El Ple aprova el nou cartipàs municipal, amb una 
nova distribució de regidories

Miquel Àngel Camacho s’ha incorporat com a nou 
regidor del govern. De 2007 a 2016, ha estat mestre 
de l’Escola Mare de Déu del Rocio com a especialista 
d’Educació Física, tasca que ha anat combinant amb 
els càrrecs de director, cap d’estudi i coordinador 
del Pla català de l’esport a l’escola.
Membre del grup de treball de mestres d’educació 
física, ha participat en projectes com l’Activitat en el 
medi aquàtic a les escoles o les Jornades d’Atletis-
me, entre d’altres. Ha estat voluntari a entitats del 
poble, bé com a entrenador, bé com a àrbitre dels 
Jocs Escolars i monitor de casals esportius. També 
ha treballat en el món del disseny gràfic durant 12 

anys i ha impartit classes de formació i reciclatge per 
a adults a l’Escola de Formació Professional Antoni 
Algueró de Sant Just Desvern.

Miquel Àngel Camacho s’incorpora com a nou regidor 
d’Educació, Cultura i Solidaritat
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L’Escola Joan Juncadella va acollir el  
13 de febrer passat la jornada par-
ticipativa del Pla d’actuació munici-
pal (PAM), on vicentins i vicentines, 
distribuïts en diversos grups de 
treball, van aportar diferents pro-
postes d’actuació al municipi. Se-
gons el PAM, que preveu  l’acció del 
govern de Sant Vicenç dels Horts 
durant el període 2015-2019, s’han 
estructurat  eixos d’acció en 7 àm-
bits: inclusió social; formació, des-
envolupament econòmic i ocupa-
ció; sostenibilitat i espais naturals; 
infraestructures, mobilitat i trans-
port públic; urbanisme; qualitat de 
vida i participació i transparència. 

L’Ajuntament ha habilitat també 
un espai virtual perquè vicentins i 
vicentines puguin consultar a tra-
vés d’Internet (veure codi QR) els 
principals eixos i prioritats del Pla 
d’actuació municipal i opinar-hi 
fins al 10 de març. Alhora, durant 

el febrer, es van 
celebrar diver-
ses sessions 
part ic ipat ives 
a les Taules de 
Cultura, Igualtat, 
Esports i Barris, als Casals de Gent 
Gran de La Vinyala, Can Costa, Can 
Ros i El Turó, al Consell Escolar i al 
Consell Econòmic i Social i a diver-
ses entitats del municipi.
Mitjançant aquest procés participa-
tiu, l’Ajuntament pretén contrastar i 
debatre amb els vicentins i vicenti-
nes els diferents àmbits d’actuació 
municipal que es duran a terme en 
aquest mandat.

Revista municipal | www.svh.cat

N
ot

íc
ie

s
Pla d’Actuació Municipal | Millorem Sant Vicenç dels Horts

Un cop recollides les múltiples 
aportacions de vicentins i vicen-
tines a través dels diversos es-
deveniments programats i dels 
diferents canals habilitats per 
l’Ajuntament, s’analitzaran les 
idees i propostes i les actuacions 

que es considerin viables jurídi-
cament i tècnica s’inclouran al Pla 
d’actuació municipal. El proper 
pas serà convocar una audiència 
pública per retornar a la ciutada-
nia els resultats del procés par-
ticipatiu i explicar quines actua-

cions s’hi incorporen. Entre els 
mesos d’abril i maig del 2016, es 
presentarà el document final per 
aprovar-lo de forma definitiva en 
el Ple municipal. Un cop en mar-
xa, el PAM se sotmetrà a meca-
nismes d’avaluació i seguiment.

Audiència pública per retornar a la ciutadania el resultat del procés participatiu

La ciutadania debat sobre el futur de Sant Vicenç en 
diferents jornades participatives
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L’equip de govern ha proposat tres 
prioritats al PAM, les qual s’han 
posat a debat entre la ciutadania. 
Són les següents:

1. Promoure el desenvolupa-
ment econòmic i contribuir a la 
reducció de l’atur, a través de:
a) La dinamització comercial, amb 
un gran eix cívic, comercial i de 
serveis que anirà des dels antics 
Salesians fins a l’església de Sant 
Josep i que connectarà, així, Vila 
Vella amb aquestes dues zones.  
b) La modernització dels polígons 
industrials, al voltant de la carrete-
ra BV-2005 (Barruana) i de la car-
retera N-340 (Molí dels Frares).
c) La promoció exterior de la ciu-
tat, amb la creació i difusió  de 
la marca Sant Vicenç dels Horts 
per fidelitzar el consum cultural, 
comercial i d’oci dels vicentins al 
municipi i per atraure població de 
l’entorn.

2. Incrementar la cohesió i el 
benestar socials, amb:
a) Un pla de xoc social i contra la 
pobresa, per evitar talls de llum, 
aigua i gas i disposar de beques 
menjador, ajuts al lloguer i al pa-
gament d’hipoteques, entre altres  
situacions. També se seguiran im-
pulsant plans locals d’ocupació.
b) La construcció d’equipaments 
cívics i socials, com ara l’Hotel 
d’Entitats de l’antic Juncadella, el 
Centre Cívic de La Guàrdia, la re-

sidència i centre de dia per a gent 
gran, l’espai dels antics Salesians i 
una nova escola bressol.
c) Un pla per garantir l’èxit escolar, 
continuant amb el treball en xarxa 
que ens ha permès assolir un ín-
dex d’èxit escolar i de no abando-
nament del sistema educatiu per 
sobre de la mitjana de Catalunya.

3. Continuar amb la regenera-
ció urbana del municipi, amb:
a) La transformació de la carretera 
de Sant Boi en eix ciutadà i comerci-
al, amb la construcció d’una variant 
per darrere del Centre Comercial La 
Vailet, perquè deixi de ser una bar-
rera física entre la vila i les zones del 
Parc Agrari i el riu.
b) La finalització de les obres de 
la carretera de Torrelles, amb 
l’execució de la 3a fase de millora 
d’aquesta via a l’últim tram que ar-
riba fins al carrer dels Fundadors.
c) Vertebració del municipi amb 
projectes i obres a l’espai públic, 
per oferir un nivell de qualitat si-
milar a tots els llocs de la ciutat, 
i actuacions perquè esdevinguin 
espais amb una funció urbana i 
cívica.

Les tres prioritats 
del PAM

Fruit de l’acord de govern de l’actual 
mandat, que així ho explicitava, hem 
iniciat l’elaboració del Pla d’Actuació 
Municipal (PAM), un full de ruta pel 
nostre municipi que recull els objec-
tius i les actuacions que es posaran 
en marxa fins el 2019. 
Fer-ho és important per posar ordre 
a les idees i aprofundir en el treball 
en xarxa tant internament entre les 
diferents àrees de l’Ajuntament, com 
externament amb els agents socials. 
Alhora, també permetrà que, un cop 
aprovat, la ciutadania pugui fer un 
control exhaustiu de l’execució de les 
actuacions gràcies a les comissions 
de seguiment i a les audiències públi-
ques que realitzarem.
Creiem en una ciutadania vigilant i 
activa que s’implica en les qüestions 
col·lectives, i és per això que el PAM 
no tindria sentit sense un procés par-
ticipatiu previ. Al llarg d’aquests me-
sos hem engegat múltiples mecanis-
mes de participació per garantir que 
tothom que vulgui aportar ho pugui 
fer. El debat i les noves aportacions 
milloraran el text final i ens serviran 
per actuar amb consens i tenint en 
compte tots els punts de vista.
Consens que també volem fer ex-
tensiu als grups polítics de l’oposició, 
amb els qui hem engegat una ronda 
de trobades que esperem sigui fruc-
tífera i ens doni acords per treballar 
tots a una.

Arnau Mata
Regidor de Participació 
i Convivència
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L’Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts ha signat un conveni 
de col·laboració amb les entitats 
Col·lectiu de Cultura Popular (Funda-
ció Maria Auxiliadora), Bayt Al-Tha-
qafa, Centre Diari Sant Josep i Centre 
Obert El Quijote per donar suport 
als diferents programes d’aquestes 
amb l’objectiu de contribuir a la mi-
llora de l’èxit escolar, dels proces-
sos de transició escola- treball i de 

la cohesió social i a la reducció de 
l’abandonament escolar prematur. 
El treball en xarxa incideix en els 
alumnes més enllà de l’àmbit esco-
lar, incrementant el temps d’atenció 
rebut i l’efectivitat de les accions. 
Destaquen actuacions com els ta-
llers d’estudi assistit, els patis oberts, 
el projecte Aprenents, la Unitat 
d’Escolarització Compartida o el pro-
jecte Kausays, entre d’altres.

Entitats i Ajuntament signen un conveni 
per millorar l’èxit escolar i la cohesió social

Treball educatiu en xarxa

Fa temps, al Col·lectiu de Cultura 
Popular vam veure la necessitat 
de donar resposta a la situació 
de desocupació en què es troba 
un allau constant de joves que no 
fa res. Amb aquesta finalitat, vam 
dissenyar un projecte adaptat a les 
seves característiques individuals . 
Així va ser com va néixer el projecte 
Kausay.
Us preguntareu d’on ve aquest 
nom i què significa. Buscàvem una 
paraula que englobés la idea del 
que nosaltres volíem per als nos-
tres joves i vam adoptar i adaptar 
del quítxua el significat de les pa-
raules sumak, que fa referència 
a la realització ideal; i kawsay que 
significa vida, una vida digna i en 
plenitud.
Aquest és un projecte pensat i 
dissenyat per a joves d’entre 16 i 
30 anys, sense formació i que es 
troben sense fer res. Amb aquest, 
pretenem ajudar aquests joves a 
descobrir, aprendre i millorar les 
seves competències tècniques i 
transversals. Com els ajudem a 
descobrir-se? Doncs, oferint-los 
formació i orientació a través de 
tallers professionalitzadors i tuto-
ries individuals i grupals. Procurem 
oferir-los la formació que els pugui 
semblar més interessant i que els 
desperti la curiositat i alhora la ne-
cessitat de continuar formant-se.

Magalí Montmany Canut
Fundació Maria Auxiliadora

Carrer de Linares, 2
93 656 18 06
http://www.ccp.cat
direccio@ccp.cat

Carrer de Jaén, 18-20
93 656 38 70
http://www.bayt-al-thaqafa.org

Carrer de Burgos, 70
93 672 31 36
http://centrediarisantjosep.blogspot.com.es 
centrediari@yahoo.es

Carrer d’Alacant, s/n
93 672 31 32
http://cijelquijote.blogspot.com.es/
elquijote.cij@gmail.com

Fundació Maria Auxiliadora

Bayt Al-Thaqafa

Centre Diari Sant Josep

Casal Infantil i Juvenil El Quijote
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Nova edició del projecte dels patis 
oberts de les escoles

Primera llavor dels horts escolars

L’Ajuntament va engegar aquest febrer una nova edició 
d’aquest projecte, adreçat a famílies i infants d’educació 
infantil i primària. Enguany, als patis oberts de les esco-
les Sant Josep i Mare de Déu del Rocío, que disposen 
d’aquest servei des de fa ja uns anys, s’hi han afegit els 
dels centres educatius Joan Juncadella, La Guàrdia, Sant 
Antoni i Sant Jordi. Els patis de les dues primeres escoles 
es van obrir amb la posada en marxa del Pla Educatiu 
d’Entorn, fruit entre d’altres de la necessitat de cobrir la 
mancança d’espais lúdics per a infants i joves al barri.
La finalitat del programa és promoure temps de convi-
vència entre infants i joves i pares i mares, tot facilitant-los 
que puguin gaudir dels espais i les activitats properes al 
seu barri, amb independència del fet que siguin o no 
alumnes i famílies de l’escola. Es pretén així que gaudei-
xin conjuntament d’activitats i espais compartits al seu 
entorn més pròxim: el barri.

Educar en la sostenibilitat ambiental i alimentària és 
un dels objectius principals del nou projecte educatiu 
d’horts escolars, impulsat per la Regidoria d’Agricultura. 
Durant la Mostra Comercial i Agrícola, cada escola de 
Sant Vicenç dels Horts va plantar un hort amb l’ajut d’un 
pagès i, després d’exposar-los, els horts ja són a les esco-
les respectives. 
El projecte preveu la implicació de diferents actors, com 
restauradors i pagesos vicentins que treballen l’agricul-
tura ecològica. També hi participa la Biblioteca Municipal 
Les Voltes amb el projecte De l’hort a la biblioteca, en què 
es proposen activitats relacionades amb la cuina i l’agri-
cultura de proximitat.
La distribució d’horts a les escoles és el primer pas per 
desenvolupar el curs vinent altres activitats per valorar el 
producte local i promoure un consum responsable i de 
proximitat.

Conèixer els centres educatius de primera mà és 
l’objectiu de les jornades de portes obertes que 
fan les escoles de Sant Vicenç dels Horts. Van co-
mençar el 23 de febrer amb els Salesians i s’allar-
garan fins al 4 de maig amb l’Institut Frederic 
Mompou. 
En aquestes visites, les famílies i els futurs alum-
nes poden veure les instal·lacions del centre, 
informar-se’n sobre el projecte educatiu i conèi-

xer-ne els equips docents. 
Per visitar cada escola hi ha un dia i un horari es-
tablerts, tot i que alguns centres d’infantil i primà-
ria també donen la possibilitat de concertar hora 
per telèfon. El calendari de portes obertes es pot 
consultar a www.svh.cat. 
Les jornades de portes obertes a les escoles bres-
sol municipals seran  el 9 d’abril a L’Alegria i el 14 
d’abril al Petit Mamut.

En marxa les jornades de portes obertes a les escoles
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El rebut de l’aigua s’apuja aquest any un 3,93%, tant a la 
quota fixa com a la variable. Per exemple, en el cas d’un 
consum trimestral de 30 m3, que és el que fa el 60% 
d’abonats de Sant Vicenç dels Horts, aquesta actualit-
zació de tarifes representa un increment d’1,12 euros 
al trimestre. Els usuaris ho notaran ja al rebut de març.
El motiu de l’increment de la factura és la necessitat de 
reduir el dèficit del servei d’aigua al més aviat possible. 
L’Àrea Metropolitana de Barcelona ha aprovat la tarifa 
de 2016 amb un dèficit de 86.620 euros, que sumat als 
desequilibris d’anys anteriors suposa un deute total de 
357.098 euros. L’increment final del 3,93% s’ha acordat 
després que l’Ajuntament fes correccions sobre les da-
des aportades per l’empresa concessionària. 
Tot plegat, ho van explicar en una audiència pública, el 
14 de gener passat, els regidors d’Economia i Hisenda, 
Manolo Ortega, i de Serveis Generals, Fran Infante.
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La zona blava torna amb novetats i preus reduïts

Revista municipal | www.svh.cat

La implantació i les tarifes de la zona blava de Sant Vi-
cenç dels Horts han estat redissenyades amb diverses 
novetats i preus més reduïts. Des del 20 de gener pas-
sat, els estacionaments més curts tenen una rebaixa 
del 60%. D’aquesta manera, per 15 minuts d’aparca-

ment es pagarà 0,10 € i per 30 minuts, 0,45 €. El preu 
d’una hora serà 0,95 € i el de dues hores, 1,90 €. En 
aquests casos, la tarifa s’ha abaixat un 10%. En aques-
ta  nova configuració de la zona blava s’han tingut en 
compte les propostes sorgides del procés de partici-
pació ciutadana per adaptar-la a les necessitats dels 
vicentins.
Entre altres novetats, els parquímetres antics han estat 
substituïts per expenedors nous, que incorporen tec-
nologia de darrera generació, com el pagament amb 
targetes sense contacte, la possibilitat d’introducció de 
números de matrícula a través dels teclats “capacitius” 
o el pagament a través d’una app que permetrà a l’usu-
ari pagar des del mòbil.
A més, s’ha reduït el nombre de places de zona blava 
al carrer del Comerç, entre els carrers del Pas del Llop i 
del Doctor Fleming, i al carrer del Doctor Fleming, entre 
la carretera de Sant Boi i el carrer del Comerç. També 
se n’han suprimit diverses places als carrers de Rafael 
Casanova, Mossèn Manel Gasset i  Barcelona.

Pujada lleugera del rebut de l’aigua a partir del març 
per reduir-ne el dèficit
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Comencen les obres del parc situat a l’illa de l’antiga
Escola Joan Juncadella
A principis de febrer van començar 
les obres del futur parc que s’ubi-
carà a l’illa de l’antiga Escola Joan 
Juncadella. La zona que ocuparà el 
parc quedarà delimitada entre la 
carretera de Sant Boi, el carrer del 
Comerç i el carrer d’Antoni Mam-
pel. El projecte, que inclou la cre-
ació de dues àrees de jocs infantils 
i una de salut per a la gent gran, 
preveu comptar amb tot l’espai 
verd possible i recorreguts que fa-
cilitaran el passeig entre els espais 
creats per a activitats lúdiques i 
d’estada. D’altra banda, s’hi  plan-
tarà vegetació autòctona que opti-
mitzarà la temperatura de confort 
tant a l’hivern com a l’estiu i  farà de 
barrera acústica. El projecte,  d’un 
import previst  d’1.088.931 euros, 
l’assumeix  l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i durarà aproximada-

ment sis mesos. 
Aquestes obres completaran l’actu-
ació que es va dur a terme l’estiu 
passat  a l’entorn de l’Escola Joan 
Juncadella per millorar els acces-
sos i la seguretat viària en aquesta 
àrea, on conflueix el trànsit de vehi-
cles amb la mobilitat de persones. 
En aquest cas, es van traslladar 

tres parades de bus a la mitjana 
entre la calçada central i lateral de 
la carretera BV-2002 i es va ampliar 
la vorera sud del carrer de la Mare 
de Déu de Núria.
En una tercera fase, es construirà 
en aquest espai un Hotel d’entitats, 
tal com es va recollir en el procés 
participatiu engegat l’any 2012.

L’Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts ha enllestit les obres que 
s’estaven efectuant al parc ubicat 

al costat de la plaça de la Creu. 
Aquestes obres suposen diverses 
millores a la zona de jocs infantils 

i els elements que l’envolten. Les 
actuacions que s’hi han fet han 
consistit a: reparar i pintar els dife-
rents jocs infantils i a reubicar-los a 
la nova zona d’impacte; posar sau-
ló a dins i fora de la zona d’impacte 
dels jocs per tal de garantir l’es-
morteïment dels possibles cops;  
substituir els bancs per uns altres 
de nous; instal·lar papereres no-
ves i una tanca que envolta el perí-
metre de la zona de jocs; enllestir 
una vorera nova i col·locar d’un 
cartell informatiu amb les normes 
d’ús del parc.

Finalitzen les obres de millora del parc proper a la plaça de la Creu
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La reurbanització de l’avinguda de 
Torrelles ja s’ha enllestit. Les obres 
s’han realitzat en dues fases: la pri-
mera, entre els carrers de la Baixada 
del Camp de Futbol i de Sant Joan, i la 
segona, entre Sant Joan i la plaça dels 

Països Catalans. També s’ha actuat a 
Sant Joan, entre l’avinguda de Torre-
lles i el carrer de Santander.
L’avinguda de Torrelles disposa d’una 
calçada amb un carril per a cada sen-
tit de circulació, amb estacionament 

en cordó en un costat i en bateria, en 
l’altre. La vorera oest està dividida en 
dos trams d’amplada variable amb 
alineació d’arbres i enllumenat públic 
i l’est té una amplada d’1,80 metres 
per fer l’itinerari accessible.

Gràcies al romanent de les arques 
municipals, l’Ajuntament està asfal-
tant diversos carrers del municipi. 
Fins ara, s’han millorat els carrers 

d’Almeria (barri de Sant Josep), de 
Tremp (Font del Llargarut), de Vila-
nova i la Geltrú (Can Costa) i de Lu-
cena (La Guàrdia) i el passatge de la 

Contraselva (Sant Antoni). En total, 
la despesa d’asfaltatge és de 62.000 
euros. Al llarg de 2016, es preveu 
asfaltar els carrers següents: Vic, 
Jaume I, Aranjuez, Roser, Mirador, 
Terol i mas Vila. 

Manteniment de carrers
A més, el Departament d’Urbanis-
me preveu aquest any fer el man-
teniment de carrers ja urbanitzats. 
La previsió és actuar als barris de 
Sant Antoni, La Guàrdia, Can Costa 
i Sant Josep, entre altres. 
Per informar-se de possibles talls 
i afectacions per obres als car-
rers, accediu a l’espai d’incidènci-
es a la via pública, a www.svh.cat/
actualitat.

Revista municipal | www.svh.cat

Finalitzen les obres de reurbanització de l’avinguda de Torrelles

L’Ajuntament destina 62.000 euros a asfaltar diversos carrers



Sant

dels Hortsç 13

N
ot

íc
ie

s

Sant

dels Hortsç 13

El molí fariner, datat de l’època 
medieval i en funcionament fins al 
segle XIX, es converteix ara en un 
equipament cultural i turístic que 
podran visitar famílies, escoles, es-
pecialistes i professionals. La inau-
guració va tenir lloc el 17 de gener 
i, durant l’acte, l’alcaldessa Maite 
Aymerich va assegurar que “a Sant 
Vicenç dels Horts hem d’estar molt 
orgullosos d’espais com aquest i el 
Forn Romà, al centre del poble, els 
quals ens ajuden a entendre d’on 
venim els vicentins i per què som 

com som.”
Amb la museïtzació d’aquest equi-
pament se’n potencia el valor arqui-
tectònic i històric i s’amplia l’oferta 
cultural i turística del municipi. A 
l’espai museístic hi ha projeccions, 

audiovisuals, maquetes i plafons 
explicatius que permeten conèixer 
l’estructura i el funcionament del 
Molí, la importància de l’aigua i el 
dia a dia de la feina dels moliners.
Aquest projecte s’ha dut a terme 
gràcies a una subvenció del Fons 
Europeu de Desenvolupament 
Regional i la col·laboració i partici-
pació de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i la Diputació de Bar-
celona. L’espai estarà obert tots 
els diumenges, de 10 a 13 h, fins 
a Setmana Santa. Després, s’obri-
rà només el primer diumenge de 
cada mes, de 10 a 13 h. A banda, 
es poden concertar visites guiades 
per a grups en diferents dies de la 
setmana.

Sant

dels HortsçSant

dels Hortsç

Al ple municipal del 21 de  gener  
es va aprovar per unanimitat sol-
licitar al Ministeri d’Hisenda prop 
de 2,5 milions d’euros per a  in-
versions al barri de Sant Josep 
durant els propers quatre anys, 
en el marc del Programa operatiu 
de creixement sostenible del Fons 
Europeu de Desenvolupament 
Regional (FEDER) 2014-2020. Si 
es concedeix aquesta sol·licitud, 
la inversió total seria de 5 milions 

d’euros, ja que la meitat de la des-
pesa l’assumiria l’Ajuntament.
Entre les actuacions planificades 
es preveu fer un pas soterrat per a 
la via del tren a  l’altura del  Polies-
portiu Municipal Sant Josep, fer un 
camí escolar, millorar el clavegue-
ram del carrer d’Albacete i fer una 
plaça, entre d’altres actuacions. 
Ara, el Ministeri d’Hisenda té un 
termini de sis mesos per resoldre 
la petició. En cas que es rebutgi, 

l’equip de govern es compromet 
a tirar endavant els projectes que 
ja estaven pressupostats per a 
aquest any, com instal·lar una 
caldera de biomassa al Polies-
portiu Municipal Sant Josep, fer 
un parc a l’espai que ara ocupen 
les pistes de petanca i traslladar 
aquestes a la part posterior de 
l’equipament esportiu esportiu i 
instal·lar un clavegueram nou al 
carrer d’Albacete.

Petició al Govern central de 2,5 milions dels fons europeus per a Sant Josep

Sant Vicenç dels Horts ja disposa de l’espai museístic del Molí dels Frares
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Conjunt de dos habitatges que destaca pel tractament 
unitari de les finestres de la segona planta, en què tro-
bem parelles de finestres amb arc de mig punt i mainell 
i barbacana com a element de coronament. Els baixos, 
molt modificats, mantenen encara un portal amb arc de 
mig punt adovellat. Al primer pis hi ha balcons, un de 
cantoner, amb llosana suportada per tornapuntes i bara-
nes de ferro treballat. Les obertures tenen brancals i llin-
des remarcats. Conserva, entre altres elements d’interès, 
els interiors de l’escala amb baranes de ferro forjat i ce-
ràmiques decorades. L’edifici, originàriament de planta 
més pis, es va modificar l’any 1945 tot  transformant-ne 
les obertures i elevant-ne la coberta.
L’edifici és interessant quant a l’aspecte arquitectònic  i 
perquè  l’any 1877, Joan Martí Trenchs  va establir-hi una  
farmàcia.
Joan Martí i Trenchs, a més d’exercir de farmacèutic,  es 
va dedicar a la literatura. Va publicar 11 obres i nom-
brosos articles en diaris de l’època. Va posar la ploma al 
servei del carlisme i de la propaganda catòlica. Enguany, 

al mes de maig, al IV Simposi d’Història del Carlisme or-
ganitzat pel Centre d’Estudis d’Avià, s’hi presentarà una 
ponència sobre la seva producció literària.

Roser Calpe Andreo
Arxivera municipal

DENOMINACIÓ: Cal Martí Trenchs
SITUACIÓ: carrer de Barcelona, 82 i 84
DATA DE CONSTRUCCIÓ: segle XIX, amb reformes del 1945

Arxiu
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Impuls 
Mesures per reactivar 
l’economia local 

Més informació a:
www.svh.cat/santvicencactiu

Ta-Tung, líder en el sector dels plats 
precuinats orientals, s’instal·larà a 
Sant Vicenç dels Horts (polígon de 
la Barruana) el segon semestre de 
2016. L’empresa, que ocuparà l’an-
tiga nau de Fercable, preveu crear, 
com a mínim, 75 llocs de treball di-
rectes a curt i mitjà termini, els quals 
es cobriran amb persones del mu-
nicipi. A més, també es preveu un 
impacte positiu en les empreses de 
l’entorn,  proveïdors potencials de 
Ta-Tung, per exemple, en temes de 
logística, transport o serveis a les 

indústries (mecanització i manteni-
ment de maquinària industrial, ser-
veis de neteja, etc).
Ta-Tung ha rebut distincions com el 
Premi a la innovació de la fira Alimen-
tària 2010 o el Premi al Producte de 

l’Any 2016 en la categoria de produc-
tes preparats. L’empresa té una gran 
projecció, amb una facturació de 8 
milions d’euros i un ritme de crei-
xement del 20% anual en els últims 
anys.

L’empresa de menjar oriental Ta-Tung s’instal·la a Sant 
Vicenç dels Horts, on crearà 75 llocs de treball directes

L’Ajuntament ha engegat diverses 
mesures per atreure al municipi 
inversió privada i generar ocupa-
ció. Així, per exemple, es bonifica 
el 50% de l’impost de la plusvàlua 
per promoure la venda de naus 
buides, que estan inactives i no 

generen riquesa ni ocupació al 
municipi. Un dels requisits per-
què el propietari pugui accedir a 
la bonificació és que el compra-
dor sigui una empresa amb un pla 
de viabilitat sòlid i que tingui ga-
ranties de creixement i de creació 

de llocs de treball, com ha demos-
trat Ta-Tung. A més, l’Ajuntament 
també promou amb diverses aju-
des que les empreses contractin 
persones aturades de Sant Vicenç 
dels Horts per un període mínim 
de 12 mesos ininterromputs.

Mesures per atreure inversió privada i generar ocupació
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De les 83 persones desocupades 
que han estat contractades al llarg 
d’aquest any, 41 d’elles, a més a més 
d’estar a l’atur, es trobaven en una 
de les situacions que donaven dret 
a una línia addicional d’ajut, és a dir, 
tenien menys de 45 anys, eren do-
nes o portaven més d’un any a l’atur.
D’altra banda, cal destacar que 32 
persones contractades durant l’any 
2014 han continuat treballant al 
llarg del 2015 a les mateixes empre-
ses. D’aquesta manera, cada una 
d’aquestes empreses cobrarà un to-
tal de 3.000 € per cada un d’aquests 

treballadors contractats  a jornada 
completa i com a indefinits.
La dotació total d’aquestes dues líni-

es de subvencions, la de prolonga-
ció del contracte inicial i la de noves 
contractacions, és de 276.440 €.

Un total de 83 persones van trobar feina al llarg de 2015 gràcies 
a diverses ajudes impulsades per l’Ajuntament

L’Àrea d’Empresa de l’Ajuntament 
ha ofert al llarg de vuit mesos un 
programa formatiu en exportació 
per a petites i mitjanes empreses 
del territori. El disseny i la posada en 
marxa d’aquesta trajectòria formati-
va va néixer a l’empara d’un projecte 
singular de la Diputació de Barcelo-
na i ha permès donar el suport su-
ficient a les empreses interessades 
per adaptar les seves estructures 
internes i enfocar-les a l’exportació.
Els  avantatges que les empreses 

poden trobar en l’exportació són 
múltiples. Des de “desestacionalit-
zar” les seves temporades de venda 
o allargar la vida dels seus produc-
tes fins a  emprar nous sistemes de 
cobrament més avantatjosos per als 
seus interessos. Pel que fa a l’interès 
general, l’exportació a  les empreses 
locals suposa nous llocs de treball, i 
més especialitzats. El programa for-
matiu s’ha efectuat  quinzenalment i 
ha tractat  aspectes com la selecció 
de mercats, el transport internaci-

onal, els incoterms, l’adaptació de 
l’empresa i la selecció de programes 
per a l’exportació. 
Després va sorgir la possibilitat de 
realitzar la seva primera missió co-
mercial a la Fira Big Five a Dubai, 
una de les més importants del sec-
tor de la construcció a l’Orient Mit-
jà. La tasca de l’Ajuntament va ser 
la de classificació i aprofitament 
dels recursos que, des de diversos 
àmbits institucionals, es posaven a 
disposició de les PIMES per expor-
tar. Cada una de les cinc empreses 
participants en aquesta missió (Sol-
play, I-Aroma, Playforaply, Cortiland 
i Nemhi) van obtenir una subven-
ció de 870€ de les borses de viat-
ge d’ACCIÓ, i també es va aprofitar 
aquest viatge per sumar sinergies 
que sorgeixen entre empreses que 
viatgen en grup.

Foment de l’exportació de les empreses vicentines
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De 2016 a 2019, l’Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts rebrà un total de 5,8 milions d’euros per part 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Aquests 
diners es destinaran, d’una banda, a polítiques socials 
per continuar afrontant les greus conseqüències de la 
crisi econòmica, i de l’altra, a inversions per crear o re-
modelar equipaments, parcs o infraestructures, entre 
d’altres necessitats. Això suposa un increment de més 
d’un milió d’euros respecte el mandat  anterior (2012-
2015), quan l’AMB va invertir a Sant Vicenç 4,7 milions.
Els números es van aprovar el 26 de gener passat al 
Consell Plenari de l’AMB, i ara caldrà concretar les ac-

cions que es volen dur a terme en cada àmbit. Pel que 
fa a les polítiques socials i la lluita contra la pobresa 
energètica, l’Ajuntament disposarà de 790.344 euros, 
un 19% més que al mandat anterior. Pel que fa a in-
versions, Sant Vicenç rebrà 5,1 milions, que suposa un 
increment del 21,43%.
A l’hora d’atorgar les ajudes, enguany l’AMB ha tingut 
més en compte l’índex de la renda disponible de la po-
blació, a més del número d’habitants de cada municipi.

En el marc del Pla metropolità de suport a les polítiques 
socials municipals, subvencionat per l’Àrea Metropoli-
tana de Barcelona, l’Ajuntament ha contractat aquest 
mes de febrer tres persones que estaven a l’atur per 
donar suport a  actuacions educatives, socioculturals 
i d’atenció a la gent gran del municipi. Concretament, 
l’Ajuntament ha obtingut, com a perfils professionals, 
una tècnica de Participació durant un any, una d’Edu-
cació per a nou mesos i una treballadora familiar, que 
exercirà com a tal durant set mesos. 
Amb la contractació de la tècnica de Participació es 
pretén fomentar la participació sociocultural municipal 

dins el Programa de polítiques públiques municipals i 
donar a conèixer a la població els agents socioculturals 
de Sant Vicenç dels Horts. D’altra banda, amb la tècni-
ca d’Educació, es vol contribuir a incrementar l’èxit aca-
dèmic, potenciar el treball i l’aprenentatge en xarxa de 
tots els agents educatius del territori i, alhora, enfortir 
la participació en activitats i espais de convivència de 
l’entorn escolar. Finalment, la inclusió de la nova tre-
balladora familiar permetrà detectar  situacions de risc 
de persones grans del municipi i intervenir-hi. S’oferirà, 
així,  una bona qualitat en els serveis d’atenció a domi-
cili i de teleassistència.

Sant Vicenç rebrà 5,8 milions de l’AMB 
per a polítiques socials i inversions

Es reforcen les actuacions en matèria educativa, sociocultural i 
d’atenció a la gent gran amb un nou pla d’ocupació

 Txus Cruz
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S’ha posat en marxa la 3a edició 
del Concurs d’Idees Emprene-
dores i Projectes Empresarials i 
Comercials convocat per l’Ajunta-
ment. L’objectiu és consolidar ini-
ciatives innovadores que contribu-
eixin a generar llocs de treball. 

El concurs té dues categories: ide-
es emprenedores que s’han de 
desenvolupar a Sant Vicenç dels 
Horts i projectes empresarials o 
comercials innovadors iniciats a 
Sant Vicenç dels Horts durant el 
2015. Per a cada categoria hi ha 

un primer premi de 3.000 euros 
i un segon de 1.500 euros, a més 
de l’assessorament de SECOT en 
ambdós casos. Les candidatures 
es poden presentar fins al 31 de 
març. Les bases del concurs es 
poden consultar a www.svh.cat.

Les idees emprenedores tenen premi

L’Ajuntament ha posat en marxa 
diversos cursos de formació ocu-
pacional en què es duran a terme 
diverses accions formatives, sub-
vencionats  pel Consorci per a la 
Formació Contínua de Catalunya 
i adreçats tant a persones que 
ja treballen  com a persones en 
atur. L’Ajuntament, a més, preveu 
altres accions formatives més en-
davant.
D’altra banda, per a aquest 2016, 
l’Ajuntament preveu realitzar 
altres accions formatives per a 
la millora de l’ocupabilitat dels 
vicentins i vicentines, mitjan-
çant la participació en el recull 

d’activitats per als Serveis Lo-
cals d’Ocupació de la Diputació 
de Barcelona, les quals estan 

subvencionades per la mateixa 
Diputació i l’Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts. 

Oferta anual de formació ocupacional

Cursos ja en marxa Hores

Prevenció de riscos laborals. Nivell bàsic
(2 accions formatives)

30

Comptabilitat informatitzada 40

Nòmines i seguretat social 30

Gestor de comunitats en línia 50

Comerç electrònic i botiga virtual 30

Neteja de superfícies 30

Propers cursos Hores

Una imatge val més que mil paraules 8

Com trobar ofertes de treball 8

Competències clau en el mercat de treball 15

Transferir les teves competències a noves feines 16

Tinc més de 45 anys i no tinc feina, què faig? 15

Buscar feina per internet quan no hem nave-
gat mai per la xarxa (2 accions formatives)

16
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Mostra i Festa Major d’Hivern

Més de 60 associacions i entitats de Sant Vicenç dels Horts van participar del 22 al 24 de gener en la 32a Mostra Comercial i Agrícola

L’esport va ser un dels protagonistes de La Mostra: el 22 de gener els nens van gaudir de partits de bàsquet 3x3, i el 24 de gener es 
va organitzar la tradicional bicicletada familiar per la llera del riu.

La mostra d’època Era del Baró, que compta amb la col·laboració 
de l’AV de Vila Vella, va ambientar la plaça de Sant Jordi durant 
els tres dies de La Mostra

L’Ajuntament i Somosclicks van convocar el III Concurs de Di-
orames Ràpids de Playmobil que es va celebrar entre el 22 i 
el 24 de gener
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Mostra i Festa Major d’Hivern

En el marc de la Nit Vicentina de La Mostra es va realitzar el 22 
de gener un acte en reconeixement del comerç i l’agricultura 
del municipi

Les escoles vicentines van engalanar el 22 de gener el carrer de Barcelona 
amb planters en el marc de la mostra d’horts escolars

La vessant gastronòmica va ser un dels plats forts de la 32a Mostra i el cicle Cuina en Directe va ser tot un èxit d’assistència

Xerrada sobre l’origen de la cuina catalana i vicentina a 
càrrec del Vicepresident del govern i historiador Oriol 
Junqueras, i del cuiner i Creu de Sant Jordi Josep Llado-
nosa
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Els cuiners vicentins van rebre un homenatge en l’acte de clo-
enda de La Mostra 2016 el 24 de gener

El 24 de gener, l’Ajuntament i la Federació d’Associacions de Veïns van 
retre un sentit homenatge a les persones fundadores de les associa-
cions veïnals de Sant Vicenç dels Horts

L’Escola de Musica va rebre la felicitació de l’Ajuntament pel 
seu 40è aniversari durant el concert d’Ingrid Morral i Terra 
Blava

Premiats i jurat de l’edició d’enguany del Festival Internacional San-
tiago Arizón de Curtmetratges en l’acte de lliurament de premis del 
23 de gener

Pepe Motos va presentar el 30 de gener al Centre el seu darrer disc, 
Kódigo Flamenco, elaborat amb la col·laboració especial de Mayte 
Martín i Diego Carrasco

La tradicional Mostra Hortofrutícola va reunir la millor expo-
sició de productes de proximitat dels pagesos de Sant Vicenç 
dels Horts, a la Biblioteca Municipal Les Voltes
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Èxit del Carnestoltes el 7 de febrer amb la multitudinària rua amb comparses, el ball 
de la Disfressada, el sorteig de premis i el Dimecres de Cendra

La Coral Diadema, la Coral Ferran Sors, el Cor Creixent i la 
Coral Contrapunt van participar el 14 de febrer en la XXXI Mu-
sicoral del Baix Llobregat FCEC al Centre

La mostra “Espais de sempre, mirades noves. Patrimoni arqui-
tectònic de Sant Vicenç dels Horts” s’ha pogut veure al Forn 
Romà del 15 al 27 de febrer

El grup vocal Swingfònic del barri de Gràcia de Barcelona va 
oferir un concert el 14 de febrer en el marc del XII Cicle de 
Veus a La Vicentina

Els vicentins Jordi Marcè i Sergi Bosch, de la secció de voleibol 
del FC Barcelona, van rebre el 20 de febrer un reconeixement 
a la Casa de la Vila pels èxits assolits aquesta temporada

Del 15 de gener al 24 de febrer, el Forn Romà ha acollit l’exposició 
commemorativa dels 40 anys del Club Excursionista Sant Vicenç

La Vicentina va acollir aquesta una nova marató de donació de 
sang, amb l’organització del Banc de Sang i Teixits i la implicació 
d’Ajuntament, Associació de Donants dels Baix Llobregat i Socie-
tat Cultural La Vicentina

El 2 de febrer es va saber que Espanya 
participarà al certamen d’Eurovisión amb 
Barei i la cançó Say Yay!, composada pel 
vicentí Víctor Púa o “Jae Cruz”, Rubén Villa-
nueva i la pròpia cantant
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Entitats

La sala polivalent del Camp Municipal de La Guàrdia és 
la seu des del  mes de desembre passat de la nova enti-
tat esportiva de Sant Vicenç dels Horts, el Club de Boxa 
El Guante de Oro.
L’entitat, que ja compta amb una seu a Viladecans, està 
dirigida per l’exboxejador olímpic Óscar Palomino, pro-
fessor titulat per la Federació Espanyola de Boxa i  co-
ordinador actual de detecció de talents de la Federació 
Catalana de Boxa Amateur. 
El Club de Boxa El Guante de Oro Sant Vicenç dels Horts 
obre  els dimecres i divendres a la tarda i ofereix classes 
de formació a tots els nivells amb  professorat qualifi-

cat. A més a més, s’hi fan  entrenaments de defensa 
personal, de boxa de manteniment sense contacte, de 
boxa professional i amateur de competició i de boxa 
professional de competició. 
Palomino, conegut com  “La batedora de Gavà”, va par-
ticipar als Jocs Olímpics de Barcelona 92 en la categoria 
de pes lleuger, i  al seu currículum, com a amateur, a 
més de la cita olímpica, hi destaquen els quatre títols 
de campió de Catalunya, els tres de campió d’Espanya, 
i una plata i un bronze en competicions internacionals. 
Com a professional, va ser campió d’Espanya, campió 
intercontinental, campió transcontinental i, sis vegades, 
campió mundial hispano.

Nova entitat esportiva a Sant Vicenç dels 
Horts, el Club de Boxa El Guante de Oro

El Festival de Jam Sessions ideat i re-
alitzat des del Jazz Club La Vicentina, 
de la Societat Cultural La Vicentina, va 
rebre el segon premi a la Creativitat 
Artística dels XXVI Premis Ateneus 

2015. Aquests guardons reconeixen la tasca duta a ter-
me per les més de 700 entitats i associacions federades 
al llarg de l’any en diverses categories. D’aquesta mane-
ra, el Jazz Club La Vicentina, que s’encarrega de l’organit-
zació del Festival, enguany ja amb la 7ena edició, ha vist 
reconeguda la seva aposta per aquest Festival, pensat 
per a la participació d’alumnes i professors d’escoles de 

música moderna i jazz. Cal recordar que les escoles que 
hi participen des del 2010 són algunes de les més reco-
negudes a casa nostra com l’ESMUC, Conservatori del 
Liceu, ESEM Taller de Músics, Conservatori de Bellaterra 
“El Musical”, Escola Superior Jam Session,  i en les prime-
res edicions l’Escola de Música Moderna Sant Vicenç, 
Escola Big Band, Escola Creu Alta de Sabadell, Escola 
Municipal l’Olesa de Montserrat, Acadèmia Amadeus, i 
alguna més. Un Festival patrocinat per la Generalitat de 
Catalunya en la primera edició i per  l’Ajuntament dels 
Horts en les edicions posteriors i que compta sempre 
amb la col·laboració de l’Escola de Música Sant Vicenç.

El Festival de Jam Sessions de La Vicentina, guardonat als sisens Premis Ateneus
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Aquest any 2016, l’Agrupament Es-
colta i Guia Roc d’Oró celebra el 
seu  55è aniversari. Es diu aviat! Són 
molts anys plens d’històries amb els 
joves, treballant per deixar  un món 
millor que el que hem trobat. Des 
d’aquell 1961 en què vam fer la pri-
mera Festa de Passos al peu del Roc 
d’Oró, al Berguedà, hem passat per 
diferents espais en què sempre ens 
hem sentit acollits i hem constatat 
que és possible un teixit de suport 
entre les diferents entitats del poble.
Per commemorar aquesta efemè-
ride, estem preparant un seguit 
d’actes que es duran a terme al 
llarg d’aquest 2016. En primer lloc, 
el diumenge 10 d’abril volem fer un 
petit homenatge al primer ascens al 
Roc d’Oró de l’agrupament amb  una 

multitudinària pujada a l’ermita de 
Sant Antoni, per fer-hi  una botifarra-
da festiva a la qual convidem tothom 
que ho desitgi.
A continuació, per al dissabte 18 de 
juny estem preparant un gran sopar 
amb l’objectiu de reunir  el màxim 
nombre de persones que han tingut 
relació amb l’Agrupament al llarg de 
la seva història i, per això, des d’aquí 
les animem a participar-hi. Ens agra-
daria moltíssim compartir aquest so-
par amb tantes persones com sigui 
possible per recordar els moments 
més especials de la nostra història. 
I, en un àmbit més festiu, durant la 
Festa Major d’Estiu tenim la intenció 
de promoure una baixada d’andrò-
mines com a activitat alternativa per 
col·laborar  en aquesta  setmana fes-

tiva dels vicentins.  Per últim, el mes 
d’octubre celebrarem un concert de 
tancament d’aquest any commemo-
ratiu, del qual donarem més infor-
mació a mesura que avanci l’any.
Com diu un vell lema escolta: “Com-
partir és viure” i, per això, volem 
compartir el nostre aniversari amb 
tots vosaltres. Esteu tots convidats 
a celebrar amb nosaltres aquests 55 
anys d’escoltisme a Sant Vicenç!

Gats del Carrer es una asociación 
sin ánimo de lucro formada por un 
grupo de voluntarios que se fundó 
en verano del 2012 en Sant Vicenç 
dels Horts. Este año hemos estado 
una vez más en la Mostra d’Entitats 
de Sant Vicenç dels Horts. Hemos 
hecho divulgación de nuestra labor 
entre la gente del pueblo y hemos 
presentado algunos de los gatos 

que aún buscan un hogar definiti-
vo. Queremos agradecer al Ajunta-
ment de Sant Vicenç la oportunidad 
que nos ofrece cada año de poder 
dar a conocer nuestra actividad.
En Gats del Carrer nos dedicamos 
a controlar las colonias de los gatos 
de la calle, a rescatar a los enfermos 
o heridos y a promover la adopción 
de los gatos de la calle que son so-

ciables o que pueden socializarse.
Para más información puedes con-
tactar con nosotros en nuestra 
página de Facebook o por mail en 
gatsdelcarrer@yahoo.es. También 
a través de nuestra página web 
http://gatsdelcarrer.wix.com/gats-
delcarrer y de nuestra página para 
adopciones 
http://www.gatsdelcarrer.org/

El Cau fa 55 anys

Gracias por ayudar a Gats del Carrer

Agrupament Escolta i Guia Roc d’Oró
Cau

Equip de Gats del Carrer
Associació protectora d’animals
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Coproduïm?

Un paso adelante hacia el derecho a una vivienda digna

Caso Fercable y derecho a la discrepancia

Comencem a veure els resultats dels dos grans processos participatius del mandat anterior. D’una ban-
da, s’ha començat a construir el parc que s’ubicarà a l’antiga Escola Joan Juncadella i, de l’altra, l’Ajunta-
ment està licitant la contractació d’un servei d’educadors per a joves del barri de Sant Josep. Si la partici-
pació ciutadana no fa canviar les coses, senzillament no serveix per a res. Per a nosaltres, la participació 
no consisteix només en què la ciutadania demani i l’Administració proveeixi. L’Administració no ho és 
tot i en certs àmbits el teixit social ho fa millor. Per això hem habilitat partides pressupostàries perquè 
diversos serveis socioeducatius s’ofereixin a partir d’ara des d’entitats del municipi. També hem engegat 
un pla d’ocupació a través de Solidança, entitat del tercer sector, que podrà donar més oportunitats a 
les persones contractades. I fent-ho no renunciem a la nostra responsabilitat com a govern local, sinó 
que facilitem un espai de trobada entre tots els agents per coproduir polítiques públiques a tots els ni-
vells. En aquest sentit, us encoratgem a prendre part en el procés participatiu del PAM, el full de ruta del 
mandat que marcarà la realitat local per molts anys. Continuem la feina amb la mateixa determinació de 
sempre, però amb canvis a l’equip. L’Oriol Junqueras ens ha ajudat com a alcalde i ens seguirà ajudant 
des de les seves noves responsabilitats. Donem la benvinguda al nou regidor Miguel Ángel Camacho, 
que treballa a ple rendiment des del primer dia. I finalment, manifestem tot el nostre suport a la nova al-
caldessa, la Maite Aymerich, que està demostrant ser una persona altament compromesa i competent, 
a l’altura de l’encàrrec que ha assumit.

Como bien saben los ciudadanos de Sant Vicenç, la precaria situación de la vivienda, tanto a nivel estatal 
como municipal, sigue vigente. Sin embargo, nos podemos felicitar de los grandes avances que se han 
conseguido durante estos dos últimos meses. 
Desde el departamento de Vivienda Social presentamos a la Mesa por el Derecho a la Vivienda (una mesa 
formada por el Ayuntamiento, los partidos políticos, asociaciones y entidades de la sociedad civil) una pro-
puesta de bases para ayudas al alquiler, cuyo objetivo es facilitar el acceso a una vivienda a las familias que 
siguen sin llegar a fin de mes. Tras varias reuniones puliendo el documento, la Mesa dio el visto bueno por 
unanimidad. Así que podemos anunciar que en corto plazo se pondrán en marcha estas lineas de ayudas. 
Además, el departamento de Vivienda Social ha elaborado un censo de pisos vacíos de las entidades ban-
carias, lo que nos permitirá sancionarlas si no ponen estos pisos en alquiler social. 
A raíz de esto hemos realizado una serie de reuniones con los bancos del municipio para exponerles 
que con la ley en la mano, tienen que colaborar con el Ayuntamiento para solucionar el problema de la 
vivienda en el pueblo. Si deciden no colaborar, tenemos las herramientas para obtener recursos de una 
forma u otra, es decir, ya sea a través de la cesion de los pisos vacíos para alquiler social o bien mediante 
sanciones. Tendrán que entender que el bien común esta por encima a su “derecho” a tener un piso vacio.

El equipo de gobierno municipal tiene un problema de intransigencia. No tolera que haya opiniones 
distintas a las suyas. El último ejemplo lo hemos tenido con el caso Fercable: han perdonado el 50% del 
impuesto de la plusvalía por la venta de la nave que ocupaba esta empresa.
Nosotros, que compartimos la preocupación por el paro en Sant Vicenç y la necesidad de reactivar la 
economía vicentina, hemos puesto dos dudas encima de la mesa. Por una parte, no vemos claro que 
la empresa que recibe la ayuda económica (cerca de 500.000€) sea la empresa que se va. Estamos de 
acuerdo con ayudar a empresas y comercios que ya están en Sant Vicenç y que pasan dificultades y a 
las nuevas empresas que vengan, pero no a perdonar impuestos a las que se van!
Por otra parte, hemos mostrados nuestras dudas éticas sobre el hecho de que la primera empresa que 
se acoge a esta nueva norma sea Fercable, empresa en la que trabaja el concejal de economía y haci-
enda del Ayuntamiento. Vemos demasiadas sombras en esta operación. Por eso nos hemos opuesto.
Otra discrepancia que tenemos con el principal partido del gobierno está en el futuro de las líneas de 
P3 en nuestro municipio. Nosotros votamos a favor de una moción pidiendo que no se cierren líneas de 
P3 en Sant Vicenç y que se bajen ratios para mejorar la calidad de la educación. ERC – JxSVH no la votó 
a favor, recurriendo a la excusa de la bajada de la natalidad. Poca defensa de la educación pública hará 
un partido que no es capaz de votar en contra del cierre de líneas.
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En el pasado pleno municipal se aprobó por unanimidad una moción  presentada por CIUTADANS C’s 
donde incluíamos un protocolo educativo de actuación contra la transfobia y acoso escolar por identi-
dad de género.  Nuestra voluntad de frenar estas problemáticas ante los casos de acoso que se suceden 
dentro del ámbito escolar, hizo que CIUDADANOS C’s elaborara y facilitara las herramientas necesarias 
para que se presente este protocolo de actuación al Consell escolar y los centros docentes que com-
ponen nuestro municipio, dotándolos de una base clara para trabajar su inclusión como una de las 
prioridades en el Pacto por la Educación. C’s tiene la certeza que los grupos municipales que estamos  
dentro de los ayuntamientos, aunque no formemos parte del equipo de gobierno y nos encontremos 
en la oposición, tienen LA OBLIGACIÓN de llegar a acuerdos con el máximo consenso, en todos aquellos 
temas que puedan mejorar la vida de nuestra ciudadanía.  
La regeneración de la política es necesaria y debemos devolver la confianza a la sociedad con hechos 
que demuestren que la administración está para dar soluciones y no para crear conflictos entre nu-
estros vecinos. Una muestra de crear problemáticas fue la presentación de una moción en el pleno 
municipal donde se pedía la adhesión de Sant Vicenç dels Horts a la resolución 1/XI del Parlamento 
de Catalunya, para la desconexión con el estado Español. CIUDADANOS C’s reclamo la retirada de esta 
moción por estar suspendida por el tribunal constitucional. CIUTADANS C’s nos negamos a votar una 
moción que pretende saltarse las leyes y dividir a nuestra sociedad.

A les sessions plenàries del 29 de desembre, el grup municipal d’ICV-EUiA va decidir anunciar la fi del 
pacte de governabilitat que tenia signat amb el  govern actual de Sant Vicenç dels Horts, format per Junts 
x SVH i SVH Sí Puede, i renunciar a la delegació del conseller metropolità.
El motiu pel qual vam decidir signar aquest acord de governabilitat era poder incidir directament en la 
presa de decisions del govern i aplicar el programa electoral amb què ens vam presentar a les eleccions 
municipals del maig de 2015. Un programa social que plantejava , per damunt  de tot, propostes o polí-
tiques fetes amb les persones i destinades a les persones.
Malauradament, durant aquests mesos del nou govern, el diàleg no ha existit i no hem pogut aplicar 
cap dels nostres compromisos electorals. Per contra, hem vist com el consistori actual segueix afavorint 
la contractació de multinacionals (SABA en la gestió de les zones blaves n’és un bon exemple), elabora 
ordenances fiscals fetes a mida de les grans empreses del municipi (tot i que això perjudiqui la petita 
i mitjana empresa), no té cap problema a augmentar el cost de subministraments bàsics com l’aigua…
Per aquests motius, hem decidit acabar amb el pacte de governabilitat i començar a fer oposició de 
debò. Entenem que les persones que van dipositar la seva confiança en nosaltres no es mereixien el 
tracte que estàvem rebent del govern actual . Tot i amb això, hi ha coses que no canviaran mai. Segui-
rem fent el que sabem fer millor que ningú: treballar amb la gent i per a la gent. I, com sempre, ens hi 
deixarem la pell.

Amb l’elecció del nou president de la Generalitat comença la que, n’estem convençuts, és l’etapa de la 
desconnexió i del nou país. Aquest president ple d’empenta i decisió ha de ser qui lideri el canvi que 
tant esperem i desitgem. Carles Puigdemont, des d’aquí et demanem decisió, fermesa i, principalment,  
idees clares per fer la feina encomanada pel poble que ens ha de portar a un estat millor, més just, 
més social i, sobretot, independent. A pesar de totes les calamitats que passaremi tot el que ens caurà 
a sobre, no defalleixis! I sobretot lidera un govern decidit que està  ple de persones capaces de portar 
les seves conselleries pel camí adequat per aconseguir la fita marcada.
Com dèiem, el país que desitgem ha de ser més social i just, però mentrestant el govern i els consellers 
actuals han de treballar de valent. El puntal principal de tot govern és l’àrea d’ Economia i Hisenda. I 
aquests primers mesos, el govern de la Generalitat, encara autonòmic, ha de gestionar aquesta àrea 
molt bé, eficaçment i des del primer dia. Ara mateix, estem segurs que ben aviat s’activaran mesures 
socials com tornar a oferir ajuts a la dependència, evitar talls de subministrament en situacions de 
pobresa energètica i d’altres. A més, totes les prestacions aprovades que depenen de la Generalitatese 
satisfaran d’immediat.
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Acaba el pacte de governabilitat

La nova etapa catalana

Sempre amb seny, siempre con sentido común
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En el pleno municipal de enero en Sant Vicenç dels Horts se aprobaron dos mociones presentadas por la regidora no 
adscrita sobre el apoyo a los enfermos de Fibromialgia y Síndrome de fatiga crónica, y la incorporación de Criterios So-
ciales a los contratos municipales. En una de ella se solicitaba al consistorio el apoyo a los afectados por Fibromialgia y 
Síndrome de fatiga crónica en sus reclamaciones. La segunda moción proponía al ayuntamiento incorporar cláusulas so-
ciales en los contratos municipales que primen las proposiciones que generen empleo especialmente para atender a los 
colectivos más desfavorecidos como parados de larga duración, discapacitados y colectivos en riesgo de exclusión social, 
favoreciendo así que la contratación pública se convierta en una herramienta al servicio de la igualdad de oportunidades, 
la justicia social y la inserción socio-laboral. Fue apoyada por todos los partidos, menos por Ciudadanos y el Concejal no 
adscrito en el ayuntamiento, que se abstuvieron.

Susana Martín

Trabajando por y para el pueblo

ESPAI REGIDORS NO ADSCRITS

Queremos transmitiros a todos los que nos habéis apoya-
do en un momento tan difícil lo agradecidos que estamos 
por estar presentes en la despedida de nuestro hijo y her-
mano Mario. Lo recordaremos siempre, de corazón. Estos 
días han sido y están siendo muy difíciles para nosotros y 
no lo soportaríamos sin el apoyo de todos vosotros. Por 
eso queremos daros las gracias. 
Gracias a la familia tan grande que tenemos, por su apoyo 
incondicional. Os queremos muchísimo. A los vecinos y 
amigos de toda la vida, muchas gracias, sobre todo a vo-
sotros, amigos de Mario, que seguro que lo echaréis de 
menos tanto como nosotros. 
Gracias a los profesores y compañeros de clase, que 
acompañasteis a Mario en su andadura académica, desde 
sus primeros logros hasta esta última etapa de la que tan-
to Mario disfrutaba. Gracias a los integrantes, a la directi-
va y a los jugadores de los clubes de fútbol, por vuestros 
minutos de silencio y por todo lo que estáis haciendo en 
honor a Mario. 
Gracias al equipo médico del Hospital de Bellvitge; sabe-
mos que Mario estuvo en buenas manos hasta el último 
momento. Gracias a los trabajadores de los servicios fune-
rarios Altima; sabemos que lo que hicisteis iba más allá de 
vuestra labor profesional y os lo agradecemos de corazón.
Gracias a mis compañeros del Hospital de Sant Joan de 
Deu de Esplugues. La pérdida de mi hijo Mario es lo más 
doloroso que una madre pueda soportar y sé que cuento 
con vuestro apoyo. Mi vuelta aún se me hace dura, pero 
pronto espero estar con vosotras.
Gracias a mis compañeros del Ajuntament de Sant Vicenç 

dels Horts, por hacerme la vuelta más llevadera. Es muy 
duro saber que no podré volver a disfrutar de la compañía 
de mi hijo Mario, que para mí siempre fue un ejemplo de 
fuerza y valentía.
Gracias, compañeros de Mercadona, por estar a mi lado en 
estos momentos tan duros. La pérdida de mi hermano, mi 
mano derecha, está siendo un duro golpe. Fue mi ejemplo 
de lucha. La vida lo puso a prueba muchas veces y el podía 
con todo con la mejor de sus sonrisas.
Gracias a todos los que, ya sea personalmente o a través 
de las redes sociales, nos habéis transmitido toda vues-
tra fuerza y consuelo. Por vuestras palabras y muestras de 
amor y cariño, que aún hoy nos seguís aportando.
Mario, nuestro hijo y hermano, era una excelente persona. 
Siempre tendiendo una mano a quien lo necesitara y vivi-
endo la vida plenamente, nos enseñó a todos una lección 
de lucha y amor, y nos sentimos muy orgullosos de saber 
que su marcha deja huella en cada uno de vosotros que lo 
conocisteis. Sabemos que la pérdida de Mario os entris-
tece a todos tanto como a nosotros y que siempre estará 
presente en vuestras vidas. Por ello, de todo corazón, gra-
cias.
Mario, allá donde estés siéntete muy orgulloso de tu corto 
pero intenso paso por esta vida, porque nosotros lo es-
tamos de ti. Tu cariño lo llevaremos siempre en nuestros 
corazones y aunque muchas veces será inevitable llorar 
tu ausencia, tendremos que aprender a vivir sin ti y seguir 
adelante. Te prometemos que viviremos la vida intensa-
mente tal y como tú hubieses querido.
Un beso enorme de tus padres y hermano. Te queremos.

Mario, te queremos

Mario, Rosario y Toni

Sant Vicenç opina
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El camí complicat i valent que ha emprès Catalunya cap a la 
seva llibertat i realització plenes demana gestos també valents 
i agosarats. Convergència i Junts per Sant Vicenç van presentar 
al ple del dia 21 de gener, una moció conjunta per adherir-se a 
la resolució 1/XI del Parlament de Catalunya, d’inici del procés 
constituent, aprovada al Parlament el 9 de novembre de 2015, 
tal com han fet i faran molts consistoris del nostre país. 
Però, oh sorpresa, tot i que un dels regidors clarament contrari a 
la proposició va abandonar el ple, l’abstenció d’un dels regidors 
que presentava la proposició no va permetre que s’aprovés. 
Una sorpresa i una llàstima que l’Ajuntament de Sant Vicenç i 

concretament, el grup majoritari que el governa, no hagi estat a 
l’alçada del que demanaven les circumstàncies. 
Una falta de càlcul de voluntat política o d’empenta? No ho 
sabem, però els resultats són els que són i ens mantenen en 
aquest espai de penombra i indecisió que també es manifesta 
en altres demandes que l’ANC últimament hem presentat: car-
tells que mostrin l’adhesió a l’AMI, estelada a l’entrada del poble, 
etc. 
La política és l’art de la negociació i del possibilisme, però per 
avançar calen gestos i decisions hàbils i agosarats. 
On són a Sant Vicenç?

Ara és l’hora de ser valents i anar endavant

Sant Vicenç dels Horts per la Independència

Envieu les vostres cartes i articles a premsa@svh.cat
Sant Vicenç dels Horts publica opinions, suggeriments, queixes, etc. sobre temes d’interès públic local, sempre que es faci amb respecte 
i dins els paràmetres lògics de la formalitat. La llargada dels textos no superarà els 1.500 caràcters amb espais. La revista, però, es 
reservarà el dret de publicar els textos que arribin a la redacció així com el de resumir-los si superen el nombre de caràcters. És impres-
cindible que els textos estiguin signats amb noms i cognoms i que l’autor/a hi anoti l’adreça, el telèfon i el número de DNI o 
passaport. L’autor/a podrà demanar la publicació de la seva peça sota pseudònim, però la revista es reservarà el dret de publicar 
aquest escrit i, en tot cas, la direcció de Sant Vicenç dels Horts haurà de tenir accés a la identitat real de l’autor/a.
La revista Sant Vicenç dels Horts no comparteix necessàriament les opinions de les cartes i els articles signats.

Les aules del Servei Local de Català són un punt de troba-
da de persones amb cultures i llengües diverses amb un 
objectiu comú: aprendre català, la llengua de cohesió en-
tre els nostres alumnes. Per celebrar el Dia Internacional 
de la Llengua Materna i prendre consciència tots plegats 
de la importància de preservar les llengües maternes, vam 
demanar-ne a alguns la traducció a la seva llengua familiar 
de la reflexió següent de D. Crystal: “El món és un mosaic 
de visions i cada visió és explicada per una llengua. Cada 
vegada que desapareix una llengua, desapareix una visió 
del món.”La traducció a algunes de les llengües d’alumnes 
que tot just han començat a estudiar català i que tenen 
dificultats per entendre’l ens la va facilitar l’ONG CEHDA 
Ghana, a la qual pertanyen. Gràcies a la seva col·laboració 
i a la de tot l’alumnat, vam poder descobrir la gran riquesa 

lingüística que conviu a les nostres aules. Per fer visible 
aquesta diversitat de llengües vicentina, del 17 al 22 de fe-
brer, els alumnes van deixar constància de la seva llengua 
materna escrivint-ne el nom sobre unes boques dibuixa-
des en uns cartells exposats al vestíbul de Ca l’Aragall. A 
més, hi va haver una petita mostra de les traduccions a 
algunes de les llengües maternes de l’alumnat (urdú, àrab, 
twi, wòlof, doila, guaraní…) i breus presentacions de cadas-
cuna.

Espai coordinat pel Servei Local de Català

La riquesa lingüística vicentina: 
del carrer a les aules dels cursos 
de català

Collita pròpia



D’aquest espai, volem re-
comanar-vos-en una obra 
de la Isabel-Clara Simó: 
T’imagines la vida sense ell? 
Un text on la protagonista, 
la Mercè, posa veu al silenci 
dels maltractaments amb 
un llenguatge senzill, direc-
te i poètic alhora. Li volem 
retre homenatge per la 
seva qualitat i per la relle-
vància de la lectura i l’au-
toformació que es duu a 
terme dins una biblioteca?.

Els més menuts han estat 
llegint i compartint una au-
tora de rellevància pels va-
lors transmesos a les seves 

històries: Anna Manso. L’úl-
tim violí és un dels títols que 
us recomanem, adreçat a 
majors de 7 anys. L’Octavi, 
un nen entusiasmat per 
l’ofici de lutier del seu pare,  
podrà viure i reflexionar 
sobre la malaltia d’aquest, 
l’oferiment de quantitats 
econòmiques astronòmi-
ques de la Sibil·la i en Sígfrid 
i el que realment és impor-
tant a la vida. 

Dins L’ogre i l’àvia Lola, una 
història per poder ser lle-
gida en companyia a partir 
de 5 anys, la visió de la vi-
olència té un caràcter ben 
inesperat. A través  d’una 
tranquil·la i sàvia iaia es 
mostren les necessitats no 
alimentades d’un ogre re-
fredat i marginat. Dimarts 
15 de març, a les 17.30h,en 
podreu conèixer l’autora i 
aquest i altres llibres seus a 
l’acte que se celebrarà a la 
Biblioteca.

La propera recomanació 
està vinculada estretament 
al projecte “De l’hort a la 
biblioteca” que Sant Vicenç 
dels Horts i uns altres 12 
municipis de la comarca 
duran a terme conjun-
tament aquest 2016. Els 
objectius principals són 
la promoció del cultiu i el 
consum de productes de 
temporada, de proximitat i 
ecològics. La Biblioteca pre-
tén ser un punt d’informa-
ció de referència d’aquest 
projecte per a usuaris, 
consumidors, productors 
i restauradors. Un dels lli-
bres de referència, d’Ester 
Casanovas, és Pagesos de 
ciutat, un manual il·lustrat 
per fer hort urbà amb un 
aprofitament màxim dels 
espais de què es disposa a 
qualsevol llar. L’obra és un 
exemple clar de com n’és, 
de possible i viable, sem-

brar, fer créixer i obtenir 
fruit a testos i jardineres de 
balcó.

I finalment, en relació amb  
la celebració del 8 de març, 
Dia Internacional de les Do-
nes, volem fer referència a 
Mujeresgeneraciónsándwich, 
de Milagros Álvarez Gortari. 
El subtítol és ben il·lustratiu 
del contingut: “con la familia 
a cuestas : manual de su-
pervivenciacuandopadres 
e hijosreclaman tu ayuda”. 
Amb ell volem posar èm-
fasi en una de les preocu-
pacions més destacables 
actualment: la dificultat de 
conciliació de vida laboral 
i familiar. Aquest i altres tí-
tols formaran part  de l’ex-
posició que durant el mes 
de març ocuparà el replà 
de la segona planta de Les 
Voltes. Recordem: tots ells, 
disponibles en préstec.

Sant
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Va de Voltes Espai coordinat per la Biblioteca 
Municipal Les Voltes

Les Voltes continua el projecte ‘M’agrada llegir!’

Contacte:
T. 93 656 06 63
lesvoltes@svh.cat

Horari d’hivern: 
Tardes: De dilluns a divendres de 
15.30 a 20.30 h.

Matins: Dimecres i dissabtes de 10 
a 13 h.
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Del 3 al 18 de març,

7a edició d’Aula dial
Tornen els informatius escolars a Ràdio Sant Vicenç.

6 de març,

3r Open Provincial BTT + 
Kids Cup
Cita important amb el ciclisme de muntanya a Sant 
Vicenç dels Horts de la mà del refundat club històric, 
el Club Ciclista El Trèvol – Bikesports.

5 de març
21 h Sopar i ball
Preu: 18 euros Venda d’entrades els dimarts al local 
d’ICV (c. Nou, 31)
Lloc: Baix Bowling Centre Comercial La Vailet
Dones amb Iniciativa

7 de març
19.30 h Fotofòrum. Com ho fas per conciliar la teva 
vida familiar i social?
Lloc: Sala Narcís Lunes de la Biblioteca Municipal Les 
Voltes. Associació de Dones Dóna’t Vida

8 de març
A la pl. de la Vila:

17 h CO??ESPON: A casa teva, qui dóna respos-
ta? Sensibilització a favor de la coresponsabilitat 
adreçada a la ciutadania vicentina i activitats per a la 
infància i la joventut. Centre Diari Sant Josep.

18 h Pilar de Dones a càrrec de la Colla Carallots

18.15 h Lectura del manifest del 8 de març a 
càrrec d’Eva Giménez, de l’associació Asdent, mare 
d’un nen amb la malaltia de Dent i protagonista de la 
pel.lícula El reto de Eva

A la Sala Narcís Lunes de la Biblioteca Les Voltes:
18.30 h Pel·lícula documental El reto de Eva. Pre-
sentació del film a càrrec d’ella mateixa. ASDENT.

Exposició “Malabarismes femenins”
Tot el mes de març. Biblioteca Municipal Les Voltes

Més informació a www.svh.cat/igualtat

6 de març,

XXXV Caminada de Primavera
Organitzada pel Club Excursionista Sant Vicenç 
amb la col·laboració de la regidoria d’Esports, es-
trenarà nou recorregut de 13,5 km.

Del 18 al 25 de març, 

Setmana Santa
El programa d’activitats està organitzat entre 
l’Ajuntament, el Cos de Portants del Sant Crist i 
la Cofradía del Santísimo Cristo de la Salud y de 
Nuestra Señora de la Soledad.

7 i 8 de març,

Trobades de Jocs del Món
Jornada lúdico-esportiva organitzada pel Consell 
Esportiu del Baix Llobregat 

De l’1 al 31 de març,
al Forn Romà (pl. de Catalunya, 6-8)

Exposició
De dilluns a divendres, de 17 a 20 h
Dissabte, de 10 a 13 h

Cos de Portants del Sant Crist
Sant Vicenç dels Horts

COFRADÍA DEL CRISTO DE LA SALUD
Y NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD
EN COMPAÑIA DE LA BUENA GENTE

 

 
2016

Més informació a 
www.svh.cat/cultura

Presentació oficial el 18 de març 
a les 20 h, al Molí dels Frares
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Fins al 31 de març,

Inscripcions al Concurs d’Idees 
Emprenedores i Projectes Em-
presarials i Comercials
Podeu consultar les bases a www.svh.cat

Fins al 22 d’abril, al Servei Integral d’Atenció al 
Ciutadà (SIAC), a la planta baixa de la Casa de la Vila.

Inscripcions per a
l’homenatge de les noces d’or
Totes les parelles empadronades a Sant Vicenç dels 
Horts que puguin acreditar que aquest 2016 
compleixin cinquanta anys de matrimoni o con-
vivència poden participar en aquest homenatge a 
les noces d’or

27 de març,

Pas de la Volta Ciclista a Catalunya
Sant Vicenç dels Horts acull un esprint intermedi 
de la 96a edició de la Volta Ciclista a Catalunya.

5 d’abril,

Passis dels curts finalistes del Festival 
Internacional Santiago Arizón de Curt-
metratges
Podeu consultar els horaris i la programació a la 
web municipal www.svh.cat

3 d’abril,

XXVII Campionat Comarcal de 
Ciclisme del Baix Llobregat
Organitza el Club Ciclista Penya Bons Amics amb el 
suport de la Federació Catalana de Ciclisme, amb un 
circuit per La Barruana i La Vinyala.

19 d’abril, a les 19 h.

Carme Via presenta el seu llibre 
que ha guanyat el Premi Delta
L’escriptora vicentina presenta La modista i altres do-
nes a la Biblioteca Municipal Les Voltes, amb la qual 
va guanyar la vuitena edició del Premi Literari Delta 
de narrativa escrita per dones.

Més informació al web municipal www.svh.cat

Del 30 de març al 7 d’abril,



Cos de Portants del Sant Crist
Sant Vicenç dels Horts

COFRADÍA DEL CRISTO DE LA SALUD
Y NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD
EN COMPAÑIA DE LA BUENA GENTE
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Presentació oficial el 18 de març 
a les 20 h, al Molí dels Frares


