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Compte enrere per a poder gaudir del
nou parc de l’antic Joan Juncadella

Sant Vicenç dels Horts

L’espai, que s’obrirà al públic a mitjan octubre,
esdevindrà un nou pulmó verd per al municipi
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Ros per a evitar 
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EL MÉS VIST A LES 
XARXES MUNICIPALS

L’Ajuntament organitza una jornada de portes 
obertes al parc nou de 
@bomberscat voluntaris bit.ly/2cFSdV3

Bona Diada a tots i a totes! 
#SantVicençdelsHorts 
#diada2016 #11S #11setembre 
#catalunya #igerscatalunya 
#baixllobregat #bcnmoltmes

Ajuntament SVH
@AjuntamentSVH

Diumenge comencen les obres per eliminar la via 
0 de l’estació de Can Ros. Aquesta actuació està 
recollida al Pla d’Actuació Municipal i busca acabar 
amb els sorolls i vibracions que pateix el veïnat.

De l’1 d’agost al 23 de setembre

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
AjuntamentSVH

ajuntamentsvh
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Sant Vicenç dels Horts està d’enhorabona. Des del mes 

d’octubre, i gràcies al treball conjunt de l’Ajuntament, 

la ciutadania i les entitats, ja disposem d’un nou pul-
mó verd al municipi: el parc ubicat a l’espai de l’antic 
Joan Juncadella. Aquest parc és fruit de l’empenta dels 

vicentins i les vicentines que, des del 2012, heu anat apor-

tant el vostre gra de sorra per decidir, primer, què volíem 

construir en aquest espai i, segon, com volíem que fos. Els 

resultats del procés participatiu culminaran l’any vinent, 

quan es comenci a construir l’edifi ci d’entitats que aca-

barà de donar vida a la zona.

Aquesta actuació simbolitza la manera de fer de tot 
un poble, capaç d’arribar a amplis consensos per gua-
nyar en qualitat de vida. Això ens anima a continuar tre-

ballant per la millora de la via pública i dels espais naturals. 

Atenent la demanda ciutadana, l’Ajuntament ha aprovat 

recentment un paquet de mesures de 8,6 milions d’euros. 

L’objectiu: fer més amables, accessibles i efi cients els car-

rers i places de Sant Vicenç. Es crearà, per exemple, un nou 

parc al carrer de Barbastre i es rehabilitaran els parcs de 

Joan Prats i Escala i de la plaça de Miquel Julià, entre d’al-

tres. També s’asfaltaran carrers i se substituiran nombrosos 

punts de llum de diversos carrers per estalviar energia i re-

duir la contaminació lumínica. Són només algunes de les 

actuacions que es desenvoluparan en els propers mesos, 

primers resultats d’un projecte que és ambiciós i que 
pretén transformar l’espai públic en un lloc de trobada 
de tota la ciutadania, un lloc per a viure’l i fer-lo comú i 

propi. Sant Vicenç dels Horts es mereix el millor i esmerça-

rem tots els nostres esforços perquè així sigui.

Aquesta renovació la fem extensiva al format de la revis-

ta municipal. Com haureu pogut comprovar, la publicació 

s’adapta als temps que corren amb major presència gràfi -

ca i amb més espai per a l’expressió ciutadana, incloent-hi 

les xarxes socials. També aquí volem construir un discurs 

col·lectiu, amb la integració de tantes veus com sigui pos-

sible per esdevenir una revista plural i representativa de la 

diversitat que ens defi neix com a poble.

Renovem
Sant Vicenç dels 

Horts 

Atenent la demanda ciutadana, 
l’Ajuntament ha aprovat

un paquet de mesures de
8,6 milions d’euros

Maite Aymerich Boltà 
Alcaldessa
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El parc de l’antiga escola Joan 
Juncadella, nou pulmó verd de 

Sant Vicenç dels Horts

Hi ha zones de joc infantil, una àrea de salut
per a la gent gran i una àmplia zona verda



  SETEMBRE-OCTUBRE 2016 Sant Vicenç dels Horts   5  

El parc situat a l’illa que ocupava l’antiga escola Joan 

Juncadella ja és una realitat. Des de mitjan octubre, el 

veïnat pot gaudir del nou espai, que compta amb zones 

de parc infantil, una àrea de salut per a la gent gran i 

una àmplia zona verda. Pel que fa a la vegetació, s’hi ha 

plantat un nou arbrat que optimitzarà la temperatura de 

confort tant a l’hivern com a l’estiu i que farà de barrera 

acústica.

A més, s’hi ha instal·lat un enllumenat de làmpades 

d’halogenurs als carrers perimetrals i fl uorescents a 

l’interior del parc, una instal·lació efi cient i de baix im-

pacte lumínic. La construcció del parc s’ha fi nançat amb 

recursos de l’Ajuntament (685.956,28 €, un 63%) i l’Àrea 

Metropolitana (402.975,12 €, 37%), amb un cost total de 

1.088.931 euros.

Punt d’unió entre tres barris 

A més a més, el parc servirà com a punt d’unió entre la 

carretera de Sant Boi, el carrer del Comerç i el carrer d’An-

toni Mampel, convertint-se així en un punt estratègic per 

als barris de Vila Vella, Can Ros i el Serral. S’ha construït 

una plataforma única al carrer i passatge de Comerç que 

hi augmenta la superfície per als vianants.

Després d’un any, es culmina aquest espai per a l’oci de 

tot el veïnat i que, a més, permet millorar els accessos i 

la seguretat viària en aquesta àrea, on confl ueix el trànsit 

de vehicles amb la mobilitat de persones.

Edifi ci d’entitats 

Un cop fet el parc, la següent actuació serà construir-hi 

l’edifi ci d’entitats. La previsió és que les obres comencin 

en un any, un cop aprovat el projecte i els pressupostos 

de construcció. Tot i això, el parc estarà disponible per a 

la ciutadania vicentina mentre s’hi construeixi l’edifi ci, a 

excepció de la zona més propera a les obres. 

L’Ajuntament ha tornat a obrir el diàleg amb la ciuta-

dania per a acabar de consensuar el projecte de l’edifi ci 

d’entitats. Durant la trobada entre ciutadania, entitats 

● El nou espai, 
fruit d’un procés 
participatiu, 
s’obrirà al públic 
a mitjan octubre.

● S’hi ha plantat 
un nou arbrat 
que optimitzarà 
la temperatura 
de confort tant 
a l’hivern com a 
l’estiu i que farà 
de barrera 
acústica.

● L’enllumenat, 
de làmpades 
d’halogenurs als 
carrers perimetrals 
i fl uorescents 
a l’interior del 
parc, és efi cient i 
de baix impacte 
lumínic.

● La construcció 
s’ha fi nançat 
amb recursos de 
l’Ajuntament (63%) 
i de l’AMB (37%) i 
ha costat un total 
de 1.088.931 euros.

DESTAQUEM
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i equip de govern, que va tenir lloc el 21 de setembre 

passat, es van proposar canvis en l’estudi inicial sorgit 

del procés participatiu per estalviar despeses i millorar la 

distribució de l’espai. Les modifi cacions implicaran una 

reducció d’espai en vestíbuls i zones de pas, per dedi-

car-ne més a altres usos.

L’edifi ci comptarà amb una sala polivalent gran, una 

sala petita, sales itinerants per a les entitats, magatzems, 

i la resta d’espais que es van aprovar en Ple municipal.  

També s’han creat i ampliat alguns espais, com bucs 

d’assaig, i s’hi afegeix una aula-cuina i l’Espai Jove.

Consulta per a batejar el parc 

A la trobada participativa també es va començar a valo-

rar possibles noms per a l’edifi ci d’entitats. La Comissió 

de Participació, recentment constituïda, decidirà com es 

tria el nom del nou parc.

Aquest serà un dels últims passos en un procés partici-

patiu que va començar a la 28a Mostra Comercial i Agrí-

cola, el gener del 2012, per decidir què es construiria a 

l’espai de l’antiga escola Joan Juncadella. ●

La previsió és que en un 
any es comenci a construir 

l’edifi ci d’entitats

Hem convertit la pèrdua de l’antic 
Juncadella en una oportunitat. Amb un 
procés participatiu sense precedents a Sant 
Vicenç, ciutadania i entitats van repensar 
l’espai des de zero. La participació fa que 
passin coses: ja tenim el parc i aviat tindrem 
un nou equipament de primera!

Arnau Mata
Regidor de Participació Ciutadana
 i Convivència
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L’Ajuntament ha fet millores a la zona infantil del parc del barri 

de Can Sàbat. S’hi han instal·lat bancs i un gronxador nou i se 

n’ha rehabilitat el tobogan. També s’ha reforçat la zona d’impacte 

per millorar la seguretat dels infants. A més a més, a la plaça del 

carrer de Salvador Allende s’han habilitat màquines per a poder 

gaudir d’un espai de gimnàs a l’aire lliure, amb una bicicleta 

estàtica, una el·líptica i una màquina per a exercitar els braços. ●

La construcció d’aquest espai és una proposta que vol fomentar 

l’esport per a totes les edats i la vida saludable en comunitat, 

tot gaudint de l’entorn vicentí. El gimnàs es troba al parc entre 

el carrer de Cadis i d’Aragó i consta d’una bicicleta estàtica, una 

el·líptica i una màquina per a fer estiraments de cames. Les 

persones que el facin servir, a més a més, gaudiran d’una vista 

privilegiada: des del gimnàs es veu una panoràmica de gran 

part de Sant Vicenç dels Horts. ●

RENOVACIÓ DELS PARCS DEL 
BARRI DE CAN SÀBAT

GIMNÀS A L’AIRE LLIURE AL 
CARRER DE CADIS

S’INICIA LA REHABILITACIÓ 
DE DIVERSOS PARCS 
INFANTILS

L’Ajuntament ha començat a rehabilitar alguns dels parcs 

infantils que s’havien quedat antiquats. Així doncs, es 

rehabilitarà la zona infantil dels dos parcs de la plaça Miquel 

Julià i de la plaça Joan Prats i Escala i, a més, el parc del carrer 

d’Àngel Guimerà s’habilitarà per poder gaudir d’un nou gimnàs 

a l’aire lliure. Al parc del carrer de Barbastre s’inicia una reforma 

integral per a canviar mobiliari de joc, bancs i reforçar el terra. ●

Es farà una reforma integral del parc 
del carrer de Barbastre

Gimnàs a l’aire lliure a la plaça del 
carrer de Salvador Allende

S’hi han instal·lat bicicletes estàtiques, 
el·líptiques i màquines per a fer 
exercicis de cames
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Inici del curs escolar 2016-2017
a Sant Vicenç dels Horts

Enguany s’han matriculat als centres educatius 
municipals un total de 4.716 alumnes

Els centres escolars de Sant Vicenç dels Horts han iniciat 
aquest setembre el nou curs escolar 2016-2017 amb 
normalitat. El curs ha començat amb 110 alumnes a les 
escoles bressol municipals; 2.590 alumnes de 2n cicle 
d’educació infantil (P3, P4 i P5) i primària, i 1.232 alumnes 
d’ESO, encara que aquestes dades variaran al llarg del 
curs, ja que es preveuen, com cada any, incorporacions 
després d’haver-se iniciat el període lectiu o algunes 
baixes. Enguany, s’han matriculat un 4% menys d’alum-
nes en educació infantil i primària respecte de l’any pas-
sat i quasi un 2% més d’alumnes d’ESO respecte al curs 
anterior. 

Les classes han començat també per als alumnes de 
batxillerat, amb 226 matriculats, i de Cicles Formatius, 
amb 558 matriculats. Com a novetat, enguany s’ha creat 

la Unitat de Suport d’Educació Especial, que s’ubicarà a 
l’escola Joan Juncadella.

Subvencions 
Amb l’objectiu d’afavorir la igualtat d’oportunitats dels 
infants i joves, l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts 
ha destinat diferents partides per a subvencions i ajuts 
econòmics. El consistori ha previst 30.000 euros en ajuts 
per a l’alumnat d’estudis postobligatoris durant el curs 
2016-2017 i a entitats que desenvolupen programes 
d’orientació i acompanyament en aquesta etapa, ja sigui 
programes de formació i inserció, batxillerat, cicles for-
matius o estudis universitaris. Els ajuts s’adrecen a joves 
que es trobin en una situació socioeconòmica desafavo-
rida que difi culti la continuació de la formació. A més, 
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l’Ajuntament mantindrà enguany en 20.000 euros la 

partida destinada a les beques esportives, adreçades a 

les famílies amb rendes econòmiques baixes. Les ajudes 

es destinaran a cobrir parcialment i/o totalment les des-

peses per a la pràctica d’activitats esportives ofertes tant 

per la Regidoria d’Esports com per les entitats vicentines. 

En paral·lel, la Regidoria de Serveis Socials ha destinat 

per a aquest curs 70.000 euros en beques d’ajut a l’esco-

laritat per a alumnes en situació socioeconòmica de vul-

nerabilitat i 140.000 euros en beques menjador comple-

mentàries, adreçades als alumnes que han rebut un ajut 

individual de menjador del Consell Comarcal. Aquestes 

subvencions s’han adreçat a l’alumnat de segon cicle 

d’educació infantil i de primària i secundària obligatòries 

dels centres públics del municipi. ●

L’Ajuntament renova els ajuts 
per als alumnes d’estudis 

postobligatoris i les beques 
esportives per a les famílies 

amb rendes baixes

Serveis Socials destina 
enguany un total de 210.000 

euros en beques d’ajut a 
l’escolaritat i en beques 

menjador complementàries

Des de la Regidoria de Serveis Socials seguim 
apostant per un model d’ajuts universalitzat 
basat en la igualtat d’oportunitats com a eix 
vertebrador de les nostres polítiques socials. 
La convocatòria, oberta a tota la ciutadania, 
d’ajuts complementaris a les beques 
menjador i de l’escolaritat n’és un exemple.

Georgina González 
Regidora de Serveis Socials 
i Nova Ciutadania
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Nou parc de bombers voluntaris 
de Sant Vicenç dels Horts
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INAUGURACIÓ OFICIAL DEL PARC. El 17 de setembre es va organitzar una jornada 
de portes obertes amb visites guiades per les instal·lacions, excarceracions de vehicles, 
simulacres i activitats per a totes les edats. El nou parc de bombers, que abans estava a 
Santa Coloma de Cervelló, implicarà una millora, ja que la nova ubicació permet una major 
rapidesa de resposta davant de qualsevol emergència. La inauguració va anar a càrrec 
del vicepresident de Catalunya i exalcalde, Oriol Junqueras, del conseller Jordi Jané i de 
l’alcaldessa Maite Aymerich.
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MILLORES A LES ESCALES 
DEL PARC DEL PI GROS
Han fi nalitzat les obres de reforma de les escales del 

parc del Pi Gros a l’accés de travessera Barcelona amb el 

camí de la Font de Sant Josep. Les obres s’emmarquen 

dins un pla de millora dels accessos al parc, on ja s’han 

renovat les escales de fusta del camí de la Font a la zona 

de grades i transformat en rampes des de la zona de 

barbacoes. ●

ENLLESTIDES LES MILLORES 
A LA CARRETERA BV-2002
La Diputació de Barcelona ha dut a terme diverses 

actuacions a la carretera BV-2002 a Sant Vicenç dels Horts: 

se n’ha millorat l’asfalt i s’han construït voreres als marges 

de la carretera a la sortida de Sant Roc, al tram entre el 

carrer de la Mare de Déu de Núria i el carrer del Llobregat 

i al semàfor per a accedir a Catalunya Plants. A més, s’hi ha 

fet una plataforma per a la parada del bus nocturn i una 

mitjana abans d’arribar a la Vailet. ●

HABILITADES LES ESCALES 
ENTRE EL CARRER D’ARAGÓ 
AMB EL D’ARANJUEZ
Es tracta d’unes escales que s’han millorat gràcies a la 

intervenció del Pla Local d’Ocupació subvencionat per 

la Llei de Barris i que connecten el barri del Turó i el de la 

Guàrdia. D’aquesta manera, es garanteix el pas segur dels 

vianants, sobretot pel que fa a l’alumnat de l’Escola La 

Guàrdia i l’Institut Gabriela Mistral. ●

RENOVACIÓ DE L’ENLLUMENAT 
DE SANT JOAN BOSCO

L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts ha renovat 

l’enllumenat del carrer Sant Joan Bosco, en el tram 

comprès entre els carrers Sant Miquel i Ribot. Amb 

la substitució d’aquestes lluminàries s’ha actualitzat 

l’enllumenat d’aquest carrer, que ja havia quedat obsolet, 

i s’ha reduït la potència dels llums una tercera part, sense 

perjudicar-ne en cap cas l’efi ciència lumínica. ●
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Les entitats visiten les 
noves instal·lacions del 
poliesportiu municipal 

de Sant Josep

S’hi han construït despatxos
per a les cinc entitats que

hi entrenen, una sala polivalent i 
un bar, s’hi han adaptat

els accessos per a persones 
amb mobilitat reduïda i se n’ha 

ampliat la recepció

Les obres d’ampliació del poliesportiu municipal de Sant 

Josep ja estan enllestides i el passat 23 de setembre l’al-

caldessa, Maite Aymerich, va lliurar les claus de la nova 

zona de despatxos a les entitats que normalment treba-

llen a les instal·lacions. Va ser una visita durant la qual 

els clubs i entitats esportives van poder veure els nous 

serveis de què disposaran i començar a plantejar la tem-

porada al nou espai. 

El Club Esportiu Go Dance, l’Handbol Sant Vicenç, el 

Club de Ball Esportiu Sant Vicenç, el Club Escola de Fut-

bol Sala Jordi Torras i el Bàsquet Joventut Sant Vicenç 

havien reivindicat aquestes millores i ara disposaran 

d’un espai amb despatxos, d’una sala polivalent amb 

projector on fer cursos i conferències i d’armaris per a 

guardar-hi material al passadís. Els accessos i els lavabos 

de la zona d’entitats estan adaptats per a persones amb 

mobilitat reduïda i, a més a més, s’hi ha construït una 

zona de cuina i bar que connecta amb la graderia. 

Instal·lacions esportives de qualitat 

A banda de la nova zona per a entitats, s’ha ampliat la 

recepció del poliesportiu, tot afegint-hi una sala d’espera 

annexa, i s’ha reformat la façana de l’edifi ci que dóna a 

l’avinguda Ferrocarril.

Tot i que està previst que els vestidors es millorin més 

endavant, també s’ha instal·lat una caldera de biomassa 

per poder garantir l’aigua calenta, una demanda reite-

rada per part dels esportistes. Alhora, s’ha construït una 

escala d’emergències per a evacuar la graderia. ●

Cada entitat disposarà d’un 
despatx, armari al passadís 
per a guardar-hi material i 
accés a la sala polivalent
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Es renovaran 108 
punts de llum per 
millorar l’estalvi 

energètic al 
municipi

L’Ajuntament de Sant Vicenç dels 

Horts renovarà nombrosos punts 

de llum dels carrers del municipi 

per millorar l’estalvi energètic i do-

nar compliment a les normatives vi-

gents de reducció de contaminació 

lluminosa. El projecte preveu ade-

quar els nivells d’il·luminació en fun-

ció de l’ús de cada via, reduir el fl ux 

lluminós i modernitzar el mobiliari 

urbà. Amb aquest fi , l’Ajuntament 

substituirà un total de 49 llums per 

lluminàries amb tecnologia LED, 

55 amb làmpada d’halogenurs me-

tàl·lics ceràmics i 4 més amb làmpa-

da de vapor de sodi. La reducció de 

potència instal·lada serà de 8.238 w 

(un 54,23%). El treballs es duran a 

terme als carrers Mn. Jacint Verda-

guer, Barcelona, Sant Miquel, Mn. Jo-

sep Duran, Sant Joan Bosco, Ribot, la 

Pobla, Mare de Déu de Montserrat, 

Anselm Clavé, Àngel Guimerà, Josep 

Carner, Rabal del Centre i passatge 

pista Francesc Macià. ●

Obres de millora per a 
la xarxa d’aigua potable 
del barri de Sant Josep

L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts preveu posar en mar-

xa unes obres de millora per a la reducció i estabilització de la 

pressió de l’aigua potable al barri de Sant Josep. El subministra-

ment d’aigua de la zona de Sant Josep disposa d’una xarxa de 

canonades de fi brociment que tenen una antiguitat de 40 anys. 

A més, l’orografi a del barri presenta una diferència de cotes en 

la zona que comporta variacions de pressió dins de la xarxa de 

subministrament. Per aquest motiu, l’Ajuntament ha encarregat 

a l’empresa concessionària UTE Aigües de Sant Vicenç dels Horts 

un estudi i la posterior execució de les actuacions per a renovar 

les canonades de fi brociment amb més índex d’avaries i contro-

lar de forma exhaustiva la pressió de l’aigua a la zona. La fi nalitat 

d’aquestes obres serà reduir les incidències continuades i garan-

tir el subministrament d’aigua potable a la població de forma 

continuada i estable. El pressupost d’aquestes obres de millora 

serà de 49.916,50 €. ●

L’Ajuntament preveu renovar les 
canonades antigues i estabilitzar la 

pressió de l’aigua

Aquestes actuacions permetran 
reduir les avaries i garantir el 

subministrament a la zona
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Renovació 
de la xarxa 
d’autobusos

Un cop aprovada la proposta 

al ple de juliol, l’Ajuntament ha 

adjudicat a l’empresa Soler i Sauret 

el contracte de gestió del transport 

públic a Sant Vicenç dels Horts, 

amb el qual es preveu renovar la 

xarxa d’autobusos i incrementar el 

seu grau d’efi càcia i sostenibilitat. ●

NOU PROGRAMA 
DE TALLERS I 
ACTIVITATS A 
L’ESPAI JOVE LA 
CAPELLA

Inscripcions al web https://
espailacapella.wordpress.com, 

als correus lacapella@svh.cat i 

espailacapella@gmail.com i al 

telèfon 93 676 97 80. També us hi 

podeu inscriure presencialment al 

carrer Albacete, 1-9, de dilluns a 

divendres de 17 a 21 h. ●

El veïnat de la zona blava 
ja pot aparcar més temps 

i més barat

La renovació dels parquímetres de la zona blava ha permès introduir 

millores progressives en la gestió del servei. Entre les més destacades 

hi ha les bonifi cacions al veïnat, ja que les persones que viuen en car-

rers on hi ha zona blava i tenen el vehicle radicat a Sant Vicenç dels 

Horts disposen de més temps d’estacionament a la zona blava del seu 

carrer a un preu simbòlic: mitja hora d’aparcament al dia per 0,10 eu-

ros. Per a la resta d’usuaris el preu és de 0,10 euros el quart d’hora. 

Nombrosos ciutadans ja fan servir aquest descompte sense que 

hagin necessitat fer cap tràmit: s’han introduït al sistema les matrícu-

les dels vehicles radicats als carrers que compten amb zona blava, de 

manera que el parquímetre detecta la matrícula del veïns bonifi cats i 

aplica el descompte automàticament.  

D’altra banda, és imminent la posada en funcionament de l’aplica-

ció que servirà per a pagar la zona blava mitjançant el telèfon mò-

bil. Entre altres facilitats, l’aplicació permetrà pagar pel temps exacte 

d’estacionament.

Més a prop dels vehicles elèctrics 

El primer punt per a carregar vehicles elèctrics arribarà aviat a Sant 

Vicenç dels Horts. L’Ajuntament busca ara l’espai més adient que per-

meti optimitzar el rendiment de la instal·lació. Ara per ara, el més pro-

bable és que la ubicació escollida sigui a prop de la plaça de la Vila. ●

Sant Vicenç dels Horts prepara el primer 
punt de càrrega de vehicles elèctrics
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Les obres per a treure
la via 0 de Can Ros i evitar 
molèsties al barri ja estan 

fi nalitzades Les obres van començar el passat 28 d’agost en ho-

rari nocturn atès que no es pot tallar el servei ferro-

viari de passatgers. L’objectiu d’aquesta actuació és 

acabar amb els sorolls i les vibracions que pateix el 

veïnat de Can Ros quan els trens S33 fi nalitzen el seu 

trajecte en aquest punt. Ara, els combois d’aquesta 

línia acabaran el trajecte a l’estació de Quatre Ca-

mins i la de Can Ros tindrà només dues vies. També 

s’ha enderrocat la passarel·la que transcorre paral·le-

la a aquesta via, incloent-hi els pilars de formigó, així 

com el passadís d’accés per al personal. Es tracta 

d’una actuació que ha subvencionat íntegrament 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i que, 

alhora, respon a un dels eixos previstos al Pla d’Ac-

tuació Municipal per millorar la funcionalitat de les 

xarxes de comunicació del municipi. ●

Ajuntament i veïnat al·leguen 
conjuntament contra la 

crema de més pneumàtics
a Ciments Molins Ciments Molins vol incrementar la crema de pneu-

màtics de 5.000 a 20.000 tones l’any. Atesa la infor-

mació contradictòria que existeix sobre l’impacte 

ambiental d’aquest increment, l’Ajuntament i el 

veïnat han al·legat conjuntament en contra de la 

llicència concedida per part de la Generalitat. Es 

demanen estudis fi ables que assegurin la millora 

de la salut ambiental de la zona, que històricament 

compta amb elevats índexs de contaminació atmos-

fèrica. Així, per exemple, se sol·licita una anàlisi de 

la relació de contaminants potencialment emesos 

pel nou combustible alternatiu i també es demana 

establir un període de proves abans de prendre una 

decisió defi nitiva.

L’Ajuntament va aconseguir prorrogar el termini 

d’al·legacions, que fi nalitzava a mitjan agost, per 

poder estudiar detalladament el cas. Les al·lega-

cions s’han preparat conjuntament amb els tècnics 

municipals, el veïnat i un advocat especialista en el 

tema. ●

A partir d’ara, la línia S33 
fi nalitzarà el seu trajecte a 
l’estació de Quatre Camins

Demanen estudis fi ables que 
assegurin la millora de la salut 
ambiental de la zona



Formació per 
a empreses 
per a millorar 
la direcció

El Molí dels Frares acollirà els 
dies 7, 14 i 21 de novembre, de 
16 a 21 h, la formació ‘Quadre de 
comandament integral’, amb la 
fi nalitat de millorar aspectes com la 
direcció i la gestió d’una empresa. 
Més informació: empresa@svh.cat 
o al 93 680 71 00. ●

ÈXIT DEL GRAU 
SUPERIOR 
D’INFORMÀTICA 
APLICADA A LA 
LOGÍSTICA

El Grau Superior de Desenvolupament 
d’Aplicacions Multiplataforma Adaptat 
a la Logística, que s’imparteix a 
l’Institut Gabriela Mistral, compta 
enguany amb 27 alumnes matriculats, 
un augment exponencial que 
refl ecteix la creixent demanda 
d’aquest curs, únic a Catalunya. ●

L’Ajuntament posa en 
marxa les subvencions 
per a nous autònoms

Fins al 31 d’octubre, es podran sol·licitar les subvencions per a nous 
autònoms, adreçades a persones de Sant Vicenç dels Horts que han 
sortit de l’atur decidint emprendre una activitat laboral com a autò-
noms (altes entre maig de 2015 i abril de 2016). Les ajudes subven-
cionen fi ns al 100% de les quotes d’autònom, per a un mínim de 6 
mesos i fi ns a un màxim de 1.000 euros. És la quarta edició d’aquests 
ajuts municipals, dels quals ja s’han benefi ciat una cinquantena de 
persones. 

Ajuts a empreses 
Paral·lelament, l’Ajuntament manté les ajudes per a totes les em-
preses de qualsevol municipi que contractin persones desocupades 
de Sant Vicenç dels Horts, per un període mínim de 12 mesos inin-
terromputs. El termini de sol·licituds fi nalitzarà el 30 de novembre. 
Aquesta subvenció constarà de 4 línies, fi ns a un màxim de 4.500 
€ en dos anys. El pagament és directe i és compatible amb altres 
bonifi cacions. 

Ajuts a comerços 
L’Ajuntament també atorga enguany les subvencions per a la moder-
nització i nova implantació d’establiments comercials a Sant Vicenç 
dels Horts. La sol·licitud (fi ns al 30 de novembre) podrà incloure una 
o més despeses subvencionables. Aquesta línia compta amb una do-
tació pressupostària de 40.000 €. 

Podeu ampliar la informació trucant al telèfon 93 680 71 00 o al 
web http://www.santvicencactiu.cat/ocupacio/politiques-acti-
ves/subvencions-contractacio. ●

Aquests ajuts s’afegeixen a les 
subvencions per a dinamitzar l’ocupació

i el comerç
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L’AJUNTAMENT IMPULSA 
L’OCUPACIÓ I LA FORMACIÓ 
A TRAVÉS DEL SERVEI 
LOCAL D’OCUPACIÓ

L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts ofereix, mitjançant 
el Servei Local d’Ocupació, un ampli ventall de serveis per 
a millorar la situació laboral de la ciutadania. Des del Servei 
Local d’Ocupació, s’impulsen diferents tipus de Polítiques 
Actives d’Ocupació a través de programes ocupacionals, 
convenis amb empreses d’inserció laboral, projectes integrals 
amb altres departaments i a través del Programa IPOS 
(Itinerari Personal d’Orientació i Seguiment). 

Les persones interessades poden accedir a tots aquests 
serveis a través del web www.santvicencactiu.cat: 
informació sobre ofertes de feina, formació, convocatòries 
de plans d’ocupació, suport a les persones emprenedores i 
informació de les línies d’ajuts, entre d’altres. Per accedir-hi, 
només cal registrar-se al web www.santvicencactiu.cat. 

Accions per a millorar l’ocupabilitat 
Aquest mes d’octubre, es posaran en marxa accions 
formatives per a la millora de l’ocupabilitat per tal d’afavorir 
l’entrada al món laboral de les persones que ho necessitin. La 
inscripció serà a través del web www.santvicencactiu.cat i 
per rigorós ordre de sol·licitud. ●

A l’octubre, es posen en marxa accions 
formatives per a millorar l’ocupabilitat

La Generalitat ha reduït el seu deute amb l’Ajuntament en un 
total de 700.000 euros. Al ple d’abril es va aprovar una moció 
per a reclamar al Govern de Catalunya que pagués el seu deute, 
de 3.222.857,41 € i que s’ha rebaixat a 2.530.755,15 €. Des 
del consistori s’insta també la Generalitat que negociï amb el 
Govern Central “per fi xar un nou pla de fi nançament autonòmic 
que serveixi per a resoldre els problemes de fi nançament que 
tenen les comunitats autònomes”. ●

ES REDUEIX EL DEUTE DE 
LA GENERALITAT AMB EL 
CONSISTORI

L’Ajuntament ha rebut pagaments 
pendents per un total de 700.000 euros

Les accions són les següents:
• Imatge (8 hores) 
• Majors de 45 (15 hores)
• Competències clau (15 hores)
• Buscar feina per internet (16 hores)
• Com trobar ofertes? (8 hores)
• Noves ocupacions (16 hores)
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LES ENTITATS VICENTINES ES FAN 
SEVA LA DIADA. La Marxa de Torxes i 
l’acte institucional van marcar l’Onze 
de Setembre a Sant Vicenç dels Horts. 

SANT
VICENÇ 

DELS 
HORTS

VIDA VICENTINA
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QUARTA QUINZENA DE LA 
SOLIDARITAT TERESA LOSADA. Entre 
les novetats d’enguany, s’ha organitzat 
per primer cop la Fira i la Caminada 
Solidària i les Jornades Teresa Losada 
‘Dona i Islam: més enllà del vel’.
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LA PASSEJADA CULTURAL PER A CONÈIXER 
LA PAGESIA VICENTINA. El 17 de setembre es 
donava el tret de sortida a la 1a Setmana de la 
Mobilitat amb activitats diverses.

LA PLAÇA DE NARCÍS LUNES ÉS LA NOVA 
UBICACIÓ DEL MERCAT DE PAGÈS. Tornen els 
productes frescos i de proximitat del Parc Agrari 
a Sant Vicenç dels Horts: fruites, verdures i 
hortalisses cada dissabte de 9 a 14 h.

PRIMERA COLLITA DEL PROJECTE 
‘TOMALIERS’. Els dotze joves que formen 
part d’aquesta iniciativa agrònoma han 
començat a recollir aquest setembre els 
primers fruits d’una feina que es començava 
l’estiu passat.
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ÀVIA CENTENÀRIA. L’alcaldessa, Maite 
Aymerich, i la regidora de Gent Gran, 
Paloma Tevar, van lliurar la medalla 
centenària a Paula Rodríguez Colio el 23 de 
setembre. Felicitats!

TALLER DE RISOTERÀPIA I XERRADA 
A LES VOLTES PEL DIA MUNDIAL 
DE L’ALZHEIMER. Enguany, des de 
l’Associació de Familiars de Malalts 
d’Alzheimer s’ha volgut reconèixer 
la funció i la importància de les 
persones cuidadores. 

NOVA TEMPORADA DE LA JUGATECA 
AMBIENTAL. Un espai per a gaudir en 
família del joc i de l’entorn natural del parc 
del Pi Gros que al setembre va engegar amb 
un taller per a fer sabó casolà.



  SETEMBRE-OCTUBRE 2016 Sant Vicenç dels Horts   23  

ALTAVEU CIUTADÀ, UN NOU 
CANAL D’OPINIÓ

L’Ajuntament ha obert un nou canal perquè 

la ciutadania opini, a través d’enquestes 

electròniques, sobre les necessitats del municipi. 

Inscripcions a www.svh.altaveuciutada.cat. ●

ENLLESTIDA LA NAU 
D’ENTITATS, SITUADA AL 
CARRER SANT DOMÈNEC

S’hi allotgen el Cos de Portants del Sant Crist, la Banda 

de Música, la Colla de Diables Àngels Diabòlics i la 

Colla de Gegants. Ha costat 420.997 € i consta d’espais 

diferents per a cada entitat, magatzems i una sala 

polivalent amb accés des de l’exterior. ●

L’emissora municipal té en marxa una nova temporada, 

la primera que comença als estudis de Ca l’Aragall. A la 

graella matinal es consolida La Coctelera, un programa 

musical estrenat a l’estiu i amb bona resposta del 

públic. La música també és la protagonista d’una 

altra novetat, L’Envelat, mentre que s’estrena a la 

graella un programa d’humor, Àrea 52. També s’ha 

estrenat Detrás del arte, sobre diferents disciplines 

artístiques, mentre que Torna-la a tocar se centra en 

les bandes sonores del cinema. La nova temporada 

recupera Recerques, amb els treballs de recerca més 

interessants que es fan als instituts vicentins. ●

Ràdio Sant Vicenç 
estrena temporada 

als estudis de
Ca l’Aragall

Música, art i el retorn de 
Recerques, entre les novetats



  24   Sant Vicenç dels Horts SETEMBRE-OCTUBRE 2016

SANT
VICENÇ 

DELS 
HORTS

ENTITATS

Carallots de bronze 
a la 1a jornada del 

Concurs de Castells

Els Carallots de Sant Vicenç dels Horts hem assolit la 

tercera posició a la primera jornada del Concurs de 

Castells.

En la nostra primera participació, només ens hem vist 

superats pels Castellers de Badalona i pels Castellers de 

Figueres.

Els Carallots hem igualat la nostra millor actuació, 

descarregant el 4d7 amb agulla, el 5d7 i el 3d7 amb 

l’agulla. Els taronja, però, no hem pogut amb el nou 

repte del 3d7 aixecat per sota, però segur que ben aviat 

el veurem a plaça.

Cap de setmana rodó, ja que el dissabte 24 de setembre 

vam compartir plaça amb una colla referent en el món 

dels castells, els Minyons de Terrassa, i una molt bona 

colla com són els Maduixots.

La cirereta ha sigut diumenge, que, en el pavelló Sant 

Jordi de Torredembarra, hem vist premiat el treball dels 

assajos.

Els Carallots hem tancat la nostra primera participació 

amb un crit que té gust de reclamació: “SOM CARALLOTS!”.

Per continuar fent història, els Carallots assagem 

dimarts de 19 a 21.30 i divendres de 20 a 23 hores a 

l’escola Sant Jordi.

US HI ESPEREM!! ●

Cap de setmana rodó per a la colla de Sant 
Vicenç dels Horts amb actuacions dels 
Minyons de Terrassa i la colla Maduixots

‘Gats del carrer’ 
canviem d’ubicació

Els gats i les persones animalistes de Sant Vicenç dels 

Horts estem aquests dies d’enhorabona. Estrenem nou 

local al nostre poble, al carrer Corunya, 19. La possibilitat 

de tenir un espai disponible tots els dies per a poder fer 

les jornades d’adopcions i les xerrades era una petició 

que havíem fet ja fa un temps. Finalment, aquesta 

petició ha estat escoltada pel nostre ajuntament, que 

sempre s’ha mostrat molt involucrat en la nostra tasca. 

Tots els dissabtes per a la tarda, de 18 a 20 h, fem 

jornades d’adopcions al nou local. També aprofi tarem el 

nou espai per a fer xerrades sobre la tinença responsable 

d’animals, el control de colònies de gats i per a qualsevol 

consulta sobre els gats del carrer. Esteu tots convidats a 

venir a conèixer-nos! Més informació a l’espai ‘Peluts’ del 

web municipal. ●

El nou espai permet fer adopcions tots 
els dies i fer xerrades de conscienciació
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EL TREN SOLIDARI ATERRA A SANT 
VICENÇ DELS HORTS

L’organització no lucrativa El Tren Solidari es constitueix el 

21 de gener del 2012 amb la intenció de realitzar activitats 

i moviments socials. L’associació és independent de tota 

ideologia política i religiosa i està al marge de qualsevol 

benefi ci econòmic. Des de fa un parell de mesos, hem 

obert una seu a Sant Vicenç dels Horts.

El Tren Solidari és una organització formada per 

voluntaris de diferents poblacions i també de socis i 

veïns de Sant Vicenç dels Horts. La nostra fi nalitat és 

obtenir fons econòmics que es destinaran a projectes 

d’estudi i/o cura de malalties minoritàries i a projectes 

de divulgació. Qualsevol soci o sòcia d’El Tren Solidari 

pot presentar una o diverses propostes de projectes 

d’estudis de malalties minoritàries infantils.

Algunes de les iniciatives de la nostra organització són:

• Jornada ludicoesportiva 2011 en benefi ci de 

l’Associació Catalana de Fibrosi Quística

• Jornades ludicoesportives 2012. Els fons recaptats es 

van destinar a la Síndrome d’Ollier.

• Concert benèfi c 2013 en benefi ci de la Síndrome X-Fràgil

• Partida Solidària d’Airsoft 2014 a l’Aquatic Park de 

Sitges en benefi ci de la Síndrome X-Fràgil

• Partida Solidària d’Airsoft 2015 al camp Egara de 

Terrassa en benefi ci de les malalties minoritàries infantils

• Festa solidària a les festes del barri del Paral·lel al 2015

• Festa solidaria a les festes del barri Paral·lel 2016

Enguany els socis van decidir unir forces per l’estudi 

de la malaltia minoritària síndrome de Dandy Walker. 

Cada any és un projecte nou. També s’ha decidit donar 

els diners a la malaltia que pateix una nena petita de 

cinc anys amb difi cultats en la mobilitat per causa del 

seu retard psicomotor (rigidesa muscular i facial), sense 

parla i sordera progressiva bilateral. El seu tractament 

està basat en el control dels moviments, en l’estimulació 

del balbuceig i en l’aprenentatge d’un sistema alternatiu 

de comunicació.  

La família no pot costejar un projecte d’investigació 

i nosaltres estem recollint fons per a poder-lo realitzar. 

Pots col·laborar amb nosaltres en el manteniment i 

desenvolupament dels nostres projectes, realitzant un 

donatiu o mitjançant el suport de voluntariat.

EL TREN SOLIDARI
ORGANITZACIÓ NO LUCRATIVA

INICIATIVES DE LA COMUNITAT ASSOCIACIONS, ENTITATS DEL TERCER SECTOR I 
EMPRESES AMB RESPONSABILITAT CORPORATIVA AL MUNICIPI

Aquí disposes del número de compte on pots ingressar 

o transferir la teva aportació.

(BANC SABADELL) Associació El Tren Solidari ES77 

0081 0183 0700 0122 5332.

La quota de soci és de 15 euros l’any destinats 

íntegrament a la realització de projectes. 

Puja al tren de les malalties minoritàries infantils. 

Ajuda’ns a ajudar-los.

Més informació: 

Associació El Tren Solidari / www.eltrensolidari.org

MOLTES GRÀCIES. ● 
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VOLEU DONAR A 
CONÈIXER LES VOSTRES 
OPINIONS SOBRE TEMES 
D’INTERÈS LOCAL? 

● Podeu enviar un escrit que 
no superi els 1.500 caràcters 
a comunicacio@svh.cat

● Aquest ha d’anar 
acompanyat del nom i 
cognoms, dades de contacte 
i número de DNI o passaport

● La revista no comparteix 
necessàriament les opinions 
expressades en els articles 
signats 

● Es reserva el dret a no 
publicar els textos que no 
compleixin els requisits 
establerts

SANT
VICENÇ 
DELS 
HORTS

OPINA

Estem a punt! 
Una altra Diada, i ja en van cinc, que una 
munió de gent hem sortit al carrer per ex-
pressar cívicament, joiosament, propositi-
vament, el nostre anhel d’independència. 

En qualsevol país demòcrata i civilitzat 
la política hauria de servir per a atendre i 
resoldre aquest clam que ja s’ha demostrat 
que està profundament arrelat en la nostra 
societat. Però potser l’Estat espanyol no es 
troba dins d’aquest selecte club i per això 
tenim tan clar que ens en volem deslligar. 

A més a més, un 80% de la societat ca-
talana vol que se l’escolti i que sigui un 
referèndum el que dirimeixi la situació, 
però d’altra banda només troba un silenci 
carregat de menyspreu i una amenaça fora 
de lloc. 

Trist i lamentable el país que substitueix 
la política pels tribunals fent més i més 
difícil qualsevol possibilitat de diàleg i de-
mostrant que l’única sortida és la Repúbli-
ca Catalana. 

Tristament un dels nostres companys, 
l’Àngel Ripoll, que des del primer moment 
ha estat participant activament en tot 
aquest procés, ens ha deixat i no podrà 
veure’n l’arribada. 

Però estem segurs que el seu esforç i 
entusiasme no seran de bades. Haurà es-
tat una gota més en el riu de la història del 
nostre futur. 

Per tu i per tants com tu seguirem llui-
tant per fer realitat el nostre somni.
Sant Vicenç dels Horts per la 
Independència (ANC)

Per un poble adaptat 
a les persones amb 
discapacitat funcional
ADISCAP (Associació de Discapacitat de 
Sant Vicenç dels Horts) és una associació 
de persones amb discapacitat funcional, 
més les seves famílies i col·laboradors pre-
ocupats per la nostra situació i el nostre 
futur. Volem crear i fomentar iniciatives a 
Sant Vicenç que millorin la qualitat de vida 
de tots i totes, ja sigui a l’hora de guanyar 
accessibilitat, reivindicar espais d’esbarjo o 
gaudir d’un millor transport adaptat.

L’associació es reuneix a l’AV El Trèvol i té 
diferents comissions de treball. La comissió 
de mobilitat treballa per millorar l’accessibi-
litat als vials públics. En aquest àmbit, s’està 
treballant amb l’app WheelMap (Android 
i IOS), que serveix per a crear un mapa on 
es destaqui l’accessibilitat al nostre poble. 
El treball es basa en la incorporació d’infor-
mació d’accessibilitat a OpenStreetMap i la 
seva visualització a través de WheelMap. 
Trobareu informació similar al Projecte En-
roda´t a Badalona.

La comissió de transports i serveis pú-
blics reivindica un millor servei del trans-
port públic (bus urbà, transports adaptats 
porta a porta...) així com espais amb serveis 
per a persones amb discapacitat funcional.

La comissió d’oci treballa per trobar es-
pais d’oci per a persones amb discapacitat 
i fomentar activitats. I la comissió de comu-
nicació explica a la ciutadania els avenços 
que es fan des de l’associació i elabora do-
cuments visuals per a sensibilitzar tothom 
de la difi cultat de viure en un poble que no 
està adaptat.
Participa-hi i ajuda’ns: 
adiscapsvh@gmail.com 
www.facebook.com/asociaciondedisca-
pacitadosdesantvicençdelshorts
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Aquest estiu, l’equip de govern hem aprofi tat per a fer més passejades pel municipi de les que 
el dia a dia habitualment ens permet. Volíem revisar l’estat de la via pública i hem pogut veure la 
degradació d’alguns espais, compartir opinions amb veïns i veïnes i constatar que cal un esforç 
especial per a regenerar aquests espais i millorar la imatge del poble.

Fa molts anys que ens condicionen unes infraestructures que ens divideixen, carrers i vore-
res estretes per causa d’un creixement desordenat i barreres arquitectòniques que difi culten 
l’accessibilitat. Moltes d’aquestes coses ja no tenen marxa enrere, Sant Vicenç s’ha fet així, però 
n’hi ha moltes altres que podem canviar. L’espai públic ha de ser lloc de trobada per als veïns 
i veïnes, lloc per a l’oci i la vida col·lectiva. Sabem que invertint en l’espai públic invertim en 
qualitat de vida i en cohesió social. Per això, al llarg d’aquest 2016, hem pres decisions per a 
millorar la qualitat de l’espai públic, invertint-hi 8,6 M€. Hem fet les obres per a crear un parc 
a l’antic Juncadella, seguint un procés participatiu. Hem demanat a la Diputació que millori la 
seguretat viària a la carretera de Sant Boi. Hem iniciat les obres de l’entorn de la Casa de la Vila, 
que permetran un millor accés a l’edifi ci. Ara renovarem quatre parcs infantils, canviarem part 
de l’enllumenat per fanals LED i asfaltarem o urbanitzarem una llarga llista de carrers.

Cal també millorar en jardineria i neteja i en el manteniment de l’entorn natural. En això redo-
blarem els nostres esforços, perquè els vicentins i les vicentines mereixem molt més.

 

Per un espai públic de qualitat

Arnau Mata

Miquel 
Comino

junts@juntsxsantvicenc.cat
     @JuntsxSVH       
     juntsxsantvicenc

LA VEU DELS GRUPS MUNICIPALS

santvicencdelshorts@socialistes.cat
     @PSCSVH
     PSC.SVH

Cuando la política es noble y los gobiernos trabajan al servicio de la ciudadanía, se produce una 
alianza imparable. Lamentablemente, en estos momentos los tres gobiernos que los vicentinos 
y vicentinas sufrimos están lejos de este ideal. En España, diez meses después seguimos con un 
gobierno en funciones presidido por Mariano Rajoy y en el que no pasa ni un día sin que conoz-
camos un nuevo escándalo. En Catalunya sí hay gobierno, pero como si no lo hubiera. Tenemos 
un poder legislativo que no elabora leyes que garanticen derechos a los catalanes y catalanas.

Y cuando los gobiernos español y catalán están en esos bajos niveles y mucha gente busca 
refugio en sus gobiernos municipales, en Sant Vicenç nos encontramos con un panorama de-
solador. Con una alcaldesa que no se ganó el cargo, sino que se lo regalaron sin pasar por 
las urnas, nuestro pueblo está como en sus peores tiempos: con una evidente falta de lide-
razgo político; con un espacio público indigno, abandonado, sucio y descuidado; con un 
gobierno municipal autoritario que no dialoga y utiliza el rodillo de su mayoría absoluta como 
método habitual; sin capacidad para resolver el abuso contra l@s trabajadores en empresas que 
gestionan servicios públicos; y con una extraña obsesión por mantener una sospechosa orde-
nanza que perdona impuestos a las grandes empresas (como Prysmian-Fercable) pero que 
es implacable con los ciudadanos y las ciudadanas de a pie. 

Se dice que después del verano se inicia un nuevo curso político, pero en Sant Vicenç dels 
Horts, lamentablemente, todo sigue igual.

En Sant Vicenç, todo sigue igual

El pasado domingo 18 de setiembre la Jugoteca Ambiental del Pi Gros retomó su actividad con éxi-
to gracias al Centro Infantil y Juvenil el Quijote. La Jugoteca es un espacio donde los más pequeños 
aprenden los valores de la sostenibilidad mientras realizan actividades lúdicas al aire libre. Estas 
actividades familiares, tales como aprender a hacer jabón casero, construir cajas nido para las aves 
o una visita guiada para descubrir la fl ora y la fauna del parque, se realizarán todos los domingos 
hasta el 27 de noviembre, así que animamos a todos y todas las vicentinas a participar en familia.

Por otra parte, se ha celebrado la Quincena de la Solidaridad en nuestro pueblo y no queríamos 
perder la oportunidad de agradecer la participación a todas las ONG y entidades vicentinas su co-
laboración con las actividades de la Quincena tales como la Feria de la Solidaridad o la recogida de 
alimentos para el Rebost Municipal. Además se han producido múltiples foros participativos don-
de cualquier ciudadano podía acudir para dialogar acerca de temas tan actuales como la relación 
entre la mujer y el Islam. Son materias que necesitan ser debatidas para normalizar la convivencia 
entre las vicentinas y vicentinos.

Por último, nos gustaría mandar un saludo y un abrazo a todos los bomberos voluntarios de 
Sant Vicenç dels Horts, que hace unos días inauguraron el nuevo Parque de Bomberos. Estamos 
seguros de que realizarán una excelente labor ayudando a todos los ciudadanos de Sant Vicenç y 
los municipios circundantes.

Retomando la actividad

Alejandro
Aparicio

svhsipuede@gmail.com
     Sant Vicenç dels Horts Sí Puede
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Somos muchos los ciudadanos que desde hace 5 años no participamos en las concentraciones 
que se realizan en Catalunya para celebrar la Diada del 11 de Septiembre, porque no queremos 
que se confunda nuestro orgullo de ser catalanes con el deseo de ser independentistas. Catalanes 
nacidos aquí, emigrantes que vinieron de fuera de Catalunya a formar una familia y trabajar en 
esta tierra junto con sus hijos y nietos, siempre habíamos participado y disfrutado de la Diada 
colgando la bandera catalana en nuestros balcones en ese día tan especial. Ahora esta fi esta se ha 
convertido en una reivindicación exclusiva para pedir la independencia de Catalunya y separarnos 
del estado español. Ahora, lo que se cuelga en los balcones e incluso en las farolas de nuestro pue-
blo no es la bandera catalana, que es la que nos representa a todos. Desde Ciutadans respetamos 
las ideologías de las personas, pero creemos que hay problemas que afectan a la ciudadanía mu-
cho más importantes que solo hablar de separarnos de España. C´s pensamos: “Los políticos es-
tán elegidos para representar a todos sin exclusión y solucionar, los problemas no crearlos”. 
Es verdad que una parte quiere la independencia por diferentes motivos, pero también es verdad 
que hay muchos otros que no estamos de acuerdo, y ante esta evidencia los políticos deben tra-
bajar para construir un estado común de bienestar que nos identifi que a todos por igual y no 
fomentar la división de la ciudadanía catalana. Ciutadans SVH trabajaremos para conseguir que 
Catalunya sea un lugar donde la convivencia predomine frente al separatismo innecesario.

Ciudadanos, excluidos de la Diada del 11 de Septiembre

Fins ara tenia entès que els pressupostos els feia l’equip de govern, marcant unes directius als 
tècnics responsables de cada departament i, amb un primer esborrany del pressupost, inten-
tant consensuar amb el màxim de partits possible per a acabar aprovant-ho al Ple.

En la reunió a la qual ens va convocar l’equip de govern pel tema dels pressupostos (avi-
sant-nos amb només un dia d’antelació, tònica habitual...), les coses van anar diferent: aquest any 
havíem de ser els partits els que havíem d’enviar primer les nostres propostes sense esborrany. 
Tenint en compte que l’oposició no té accés a la majoria d’informació necessària per a fer les 
nostres aportacions, ho trobeu normal?

Del tema Fercable, al passat ple ens vam assabentar per boca del Manolo Ortega que de la 
plusvàlua que havia de pagar Fercable per la venda de la nau a Ta-Tung, i que gràcies a una nova 
ordenança que va fer l’equip de govern s’estalvia uns 500.000 €, ha demanat el fraccionament a 
5 anys. De veritat que no hauria estat millor bonifi car el 50% dels impostos fi ns a 500.000 
€ a totes les empreses que es vulguin instal·lar a Sant Vicenç?

Per últim, manifestar el nostre desacord amb la decisió de l’alcaldessa en el passat ple de no 
deixar debatre una moció en contra del procés independentista feta per un regidor no adscrit. 
Esperem que no fos una maniobra per a ocultar les diferències dins del seu mateix partit o amb 
els socis de govern de Podemos (perdó, SVH SíPuede, que Podemos SVH els va retirar pública-
ment el suport en l’anterior ple).

Com es fan els pressupostos a Sant Vicenç?

Hem expressat en diferents ocasions la disconformitat del grup municipal d’ICV-EUiA-E amb l’or-
denança que subvenciona un 50% el cost de la plusvàlua a algunes empreses per la venda del 
seu solar. Al ple del setembre, quan el nostre grup va preguntar sobre el pagament d’aquesta 
plusvàlua, ens vam quedar atònits en veure que, no només l’empresa havia reduït un 50 % la plus-
vàlua, sinó que, a sobre, n’havia demanat un fraccionament a 5 anys. Entenem que jurídicament 
és legal, però veiem èticament incorrecta l’actuació del grup Prysmian (grup que va facturar l’any 
2015 7.500 milions d’euros), així com la manca de negociació per part del Govern per a convèncer 
l’empresa de pagar els 500.000 €, de la mateixa manera que trobem immoral el tracte rebut per 
part dels agents que van treballar en el projecte de participació ciutadana de l’antic Juncadella, 
que ara han vist com s’ha modifi cat el projecte sense comptar amb la seva participació. Per acabar, 
volem remarcar el nostre compromís amb els treballadors i les treballadores de la nostra vila, i la 
nostra lluita per acabar amb aquesta societat precaritzada. El passat juny, vam votar a favor de la 
moció de l’entitat ”Anem a mil”, perquè el Govern agafés el compromís de pagar als treballadors 
i les treballadores, però també als treballadors i a les treballadores subcontractats, un mínim de 
1.073,36 € al mes, i el que ens ha dut a obligar el mateix consistori a incloure clàusules socials en 
els contractes que es licitin, com ja va passar en aquest últim ple del setembre. Sens dubte, una 
bona notícia que ajudarà a dinamitzar l’economia del nostre municipi.

Seguim treballant per un Sant Vicenç millor

Carlos Gómez

santvi.horts@ciudadanos-cs.org
     Ciutadans Sant Vicenç dels Horts

partitdemocratacat.svh@gmail.com
     @PDemocrataC_SvH
     Partitdemòcratacat.svh   

Jordi Gil

svh@iniciativa.cat
     @ICVsvh
     

Llorenç
Perarnau
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Santos Mateo Franco sólo lleva 1 año en la oposición, y…

Santos Mateo

Regidors no adscrits

SANT
VICENÇ 

DELS 
HORTS

HISTÒRIA

Horts del Llobregat va ser el nom que des del setembre 

del 1936 fi ns a l’abril del 1939 va rebre el nostre poble,  

un municipi acollidor de refugiats i refugiades que fugien  

de forma precipitada de les zones del front de la Guerra 

Civil. 

L’arribada de famílies senceres sense les necessitats 

bàsiques cobertes va determinar la política municipal i  

el dia a dia entre la població local i la vinguda de fora. 

Els problemes en la distribució d’aliments, els sanitaris 

o els d’habitatge van provocar tensions amb la població 

autòctona, afectada per la guerra, especialment respecte 

de la falta de queviures.

La resposta de la població vicentina envers els nous 

veïns es va manifestar de totes les maneres possibles, 

però la desconfi ança i la indiferència dels primers 

moments van esdevenir solidaritat i acolliment. 

Roser Calpe Andreo
Arxivera municipal

HORTS DEL LLOBREGAT, UN POBLE ACOLLIDOR

grupoms@telefonica.net
     @santos_svh
     santosmateoSVH@outlook.com

Solidaritat vicentina 

Per ajudar els més de 600 refugiats —la majoria dones, 

infants i gent gran—, es van organitzar col·lectes, balls, 

espectacles i també es van fer donacions materials de 

tota mena. Els rebuts que es conserven de l’època són 

una mostra de la solidaritat vicentina: “Rebo del ciutadà 

Isidor Esteve Sans un llit de ferro amb somnier, un ma-

talàs de cotó amb teles vermelles, un coixí de cotó, dos 

coixineres, quatre llençols i dues mantes de cotó i l’altra 

de llana. Material destinat a atencions de refugiats i de 

l’exèrcit popular”. “Val per sis litres d’oli a favor dels nos-

tres companys refugiats en aquesta població”, resa un 

altre document. ●

Fui el primer concejal que denuncié a la Fiscalía Anticorrupción de Madrid sobre el caso Fer-
cable. Hago que en dos años Fiscalía abra por segunda vez una investigación en este ayunta-
miento. La Sra. Alcaldesa hizo retirar mi moción, que hablaba de la desconexión de Cataluña 
de España y en contra de los independentistas. Se está incumpliendo la ley de Transparencia y 
acceso a la información pública. El Ayuntamiento no contesta las instancias de nuestros veci-
nos. ¿Qué es la ventana única? Es un sistema de registro en el SIAC del Ayuntamiento que nos 
permite reclamar al GAIP sin coste alguno, y les obligan a contestar las instancias. Existen más 
de 90 inspecciones irregulares en el alumbrado público con peligro de que los vecinos nos elec-
trocutemos. Se incumple la ley sobre el Plan de Accesibilidad Municipal. Los ancianos, minus-
válidos y la mayoría de nuestros vecinos circulamos por la calzada. A una familia de raza gitana 
que lleva vendiendo fl ores 42 años con permiso se lo prohíben. Se han recogido más de 500 
fi rmas contra el Ayuntamiento y se ha presentado una queja al Síndic por presunta ilegalidad 
de la ordenanza porque va en contra de las leyes comunitarias. Se están recogiendo fi rmas para 
que se realice una auditoría de gestión legal y fi nanciera desde el año 2003. No actúan contra 
un vicepresidente de una Asoc. de Vecinos que realiza obras ilegales en su casa y a otros vecinos 
les quieren tirar su casa. Dicho vicepresidente presuntamente hace fotografías de coches a los 
vecinos y los denuncia al Ayuntamiento.

La Torre Trian, al centre de la imatge, es va cedir temporalment a la Direcció General d’Evaquació 
i Refugiats com a lloc de pas per als infants refugiats. Foto cedida per Montserrat Rusinés.
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SERÀ NOTÍCIA

9 d’octubre
Romiatge en honor a 
Nuestra Señora de la 
Soledad
Parc del Pi Gros
12 h missa rociera
14.15 h paella popular
16 h processó
17.15 h rosari i besamanos

15 d’octubre

Diada de la 
Policia Local
Jornada de portes obertes a la 
Prefectura (Can Sala)
De 10 a 14 h i de 17 a 19 h

A la teva mida
Si vols aprendre a escriure en català a un ritme 
tranquil i en un ambient relaxat, vine a veure’ns: 
tenim un curs per a tu.

Consorci per a la Normalització Lingüística
Servei Local de Català

Ca l’Aragall
C. de Barcelona, 16-18
Telèfon: 93 676 81 91

Exposició “Congelant 
la ciència”
Del 7 al 29 d’octubre, al Forn Romà 

Mostra de fotografi es d’Albert Chust 
(f/Studio) sobre els experiments de Dani Jiménez 
(CreaCiència) publicats a la secció MuyLab de la 
revista Muy Interesante.
Inauguració el 7 d’octubre a les 19 hores

15 d’octubre

Commemoració 
de l’afusellament 
del President 
Lluís 
Companys, 
ara fa 
76 anys
Consulteu el programa 
a www.svh.cat
A la plaça de Lluís 
Companys
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22 i 23 d’octubre, El Centre
12 homes sense pietat
22 d’octubre a les 22 h
23 d’octubre a les 19 h

TELÈFONS D’INTERÈS

AJUNTAMENT: INFORMACIÓ GENERAL
SIAC                                                                        900111656

CASA DE LA VILA                                                936022150

LA FONERIA                                                          936029200

MOLÍ DELS FRARES                                            936807100

CAN COMAMALA                                               936569826

RÀDIO SANT VICENÇ                 936564452 / 936560418 

                                                                                                
CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA
CAP SERRAL                                                          936724859

CAP VILA VELLA                                                   936724569

PROGRAMACIÓ VISITES                                     902111444

                                                                                       

SEGURETAT I EMERGÈNCIES
ATENCIÓ DONES                        900900120 / 906029216

BOMBERS                                                                             112

EMERGÈNCIES GENERALS    112

EMERGÈNCIES MÈDIQUES    061

GUÀRDIA CIVIL                                                                   062

MOSSOS D’ESQUADRA    112

POLICIA LOCAL                                         936566161 / 112

SERVEIS GENERALS
DEIXALLERIA CAL BOTER                                  936769976 

CORREUS I TELÈGRAFS                                      936562256 

ENLLUMENAT PÚBLIC                                        900131326 

FECSA/ENDESA (avaries 24 h)                        800760706 

GAS NATURAL                                                      900750750 

JUTJAT DE PAU                                                     936566003 

MOBILIARI URBÀ I JOCS INFANTILS                                   
(avaries 24 h)                                                        902010068

OFICINA LLEI DE BARRIS                                   936569667

ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA                               
(recaptació municipal)                                      936566882

OFICINA LIQUIDADORA DE LA                                        
GENERALITAT                                                       936565529 

RECOLLIDA PODA I MOBLES                            900707171 

REGISTRE DE LA PROPIETAT                             936564155 

SOC                                                                          936566011 

TANATORI I CEMENTIRI MUNICIPAL               936564460 

UTE AIGÜES SANT VICENÇ                                              
(avaries 24 h)                                                        900304070 

TRANSPORTS
BUS URBÀ                                                             936325133

BUS INTERURBÀ                                                 936325133

FCC                                                                           932051515

TAXI                                                639825155 / 619793916          

19 d’octubre 
Dia Mundial contra 
el Càncer de Mama
De les 17 a les 19 h, taula informativa i elaboració 

d’un llaç rosa gegant fet per persones de Sant 

Vicenç dels Horts

18.30 h, actuació dels Gegants de Sant Vicenç

19 h, lectura del manifest a càrrec de l’escriptora 

vicentina Carme Via

Actuació Musical de l’Escola de Música de Sant 

Vicenç

En acabar la lectura,  la Colla Castellera Carallots de 

Sant Vicenç farà un pilar contra el càncer de mama

Il·luminació de rosa de les façanes de l’ajuntament, la 

biblioteca Les Voltes i l’església de Sant Vicenç Màrtir

Lloc: Plaça de Sant Jordi 

a




