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Repunta l’activitat econòmica i
industrial a Sant Vicenç dels Horts

Sant Vicenç dels Horts

Nous negocis i grans empreses s’instal·len al municipi
en un moment clau de recuperació dels mercats

i de generació d’ocupació
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En marxa la Cavalcada de Reis de  
#SantVicençdelsHorts, una celebració amb més de 
120 anys d’història! #Cavalcada SVH

Ajuntament SVH
@AjuntamentSVH

Recull d’imatges de la 2a 
Caminada Solidària en 
suport a la investigació 
contra el càncer infantil, 
organitzada per l’Associació 
De Temps Lleure Svh
Atlsvh#SantVicençdelsHorts
Hospital Sant Joan de Déu 
Barcelona

Del 26 de novembre al 20 de febrer

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
AjuntamentSVH

ajuntamentsvh
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Tot esforç acaba tenint resultats. Sant Vicenç dels Horts fa anys 

que treballa de valent per redreçar la situació de crisi econòmi-

ca. I d’un temps ençà estem experimentant millores evidents 

que ens fan ser optimistes. En l’últim any, molts negocis han 

obert la seva activitat al nostre poble, alguns de gran pro-

jecció internacional. La recuperació dels mercats, la ubicació 

estratègica del municipi i el catàleg de serveis que oferim des 

de l’Ajuntament són elements clau per atraure activitat econò-

mica i industrial.

Això s’està traduint en més ocupació: l’any passat, més de 

400 vicentins i vicentines van trobar feina. Encara queda 

molt camí per recórrer i són moltes les famílies que continuen 

patint la manca d’una feina digna, però aquests indicadors po-

sitius ens animen a continuar treballant per la recuperació defi -

nitiva. Una recuperació que passa per garantir el creixement in-

dustrial sostenible i respectuós amb el medi ambient. Per això, 

l’Ajuntament es posiciona molt clarament a favor del veïnat de 

Sant Josep, preocupat per l’augment de la crema de pneumà-

tics a Ciments Molins. Esgotarem totes les vies possibles per 

evitar aquest increment si no es demostra que la mesura és to-

talment innòcua per a la salut de la ciutadania.

Els indicadors positius també els observem en l’educació. 

El mes de desembre, el nostre Ajuntament va ser convidat al 

Congrés Internacional sobre Infància, Pobresa i Èxit Educatiu, 

celebrat a Madrid. Allà vam poder explicar el treball en xarxa 

que fem des de l’any 97 i que posa en contacte escola i comu-

nitat per assolir un doble objectiu: èxit escolar i cohesió social. 

Hem girat la truita: el nostre municipi va ser un dels darrers 

a disposar d’un institut a la dècada dels 80; ara estem a 

l’avantguarda dels models educatius nacionals.

Tots aquests resultats no serien possibles sense el treball 

col·laboratiu. Sant Vicenç és un municipi atractiu i dinàmic grà-

cies al seu teixit social, actiu i divers. Destaca, en aquest sentit, 

la propera experiència de pressupostos participats al barri de la 

Vinyala, on la ciutadania podrà decidir en què es poden invertir 

200.000 euros. Aquesta iniciativa s’estendrà cada any a un barri 

diferent.

Sant Vicenç dels 
Horts, un poble 

atractiu i dinàmic

Malgrat les difi cultats,
hem esdevingut un municipi 

fort i amb projecció

Maite Aymerich Boltà 
Alcaldessa
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● S’han obert 
34 negocis 
amb el servei 
d’Emprenedoria i 
recentment s’han 
instal·lat dues 
grans empreses: 
Ta-Tung, de menjar 
oriental, i Grupo 
Saltillo, nou 
propietari d‘Infun

● Destaca 
la ubicació 
estratègica del 
municipi: a 18 min 
de l’aeroport i 23 
min del port, Sant 
Vicenç també 
connecta amb el 
Penedès per la 
N-340

● Hi ha ajudes 
fi scals per 
pagar l’impost 
d’activitats 
econòmiques, 
l’impost sobre 
construccions i 
obres i l’impost 
sobre la plusvàlua, 
entre d’altres

● La nova 
conjuntura té 
efectes directes 
per a la generació 
d’ocupació: 
403 vicentins i 
vicentines han 
trobat feina entre 
gener de 2016 i 
gener de 2017

DESTAQUEM
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Sant Vicenç dels Horts atrau 
activitat econòmica i industrial

Les empreses valoren la ubicació estratègica del 
poble i el conjunt d’ajudes municipals en un moment 

clau de recuperació dels mercats

Sant Vicenç dels Horts comença a recuperar-se de la crisi. 

Durant els últims mesos, diverses empreses i negocis han 

decidit instal·lar-se al municipi, fruit de tres factors fona-

mentals: la recuperació dels mercats, la ubicació estratè-

gica del poble i el conjunt d’ajudes i serveis municipals. 

Això redunda en una major activitat econòmica i indus-

trial i en més ocupació.

L’últim any, 34 negocis nous han aixecat la persiana al 

poble gràcies a l’assessorament del servei d’Emprenedo-

ria de l’Ajuntament. A aquests, cal afegir-ne 12 més que 

han reconduït i consolidat la seva activitat amb ajuda 

municipal. 

Això coincideix amb l’arribada de dues grans empreses: 

Ta-Tung, dedicada al menjar oriental, i la mexicana Grupo 

Saltillo, nova propietària d’Infun, dedicada a automoció, 

ceràmiques de sòl, calderes i parament de cuina.

Ubicació estratègica i ajudes municipals 

Les empreses valoren especialment la ubicació estratègi-

ca de Sant Vicenç: a 18 minuts de l’aeroport i a 23 minuts 

del port. A més, també hi ha connexió amb el Penedès, via 

N-340. D’altra banda, l’Ajuntament bonifi ca el 100% de la 

taxa d’obertura d’activitats al municipi i també la totalitat 

de la taxa de residus per a les empreses que gestionin les 

seves deixalles. I també hi ha ajudes per pagar l’impost 

d’activitats econòmiques, l’impost sobre construccions i 

obres i l’impost sobre la plusvàlua.

Un altre atractiu és la Borsa de Treball local, que les 

empreses usen per cobrir les seves vacants. En aquest 

sentit, l’Ajuntament promou la contractació de persones 

aturades amb diverses ajudes. El 2016 les empreses van 

rebre fi ns a 4.500 € per persona contractada: 1.500 €, si es 

contractava per un mínim de 12 mesos ininterromputs, 

1.000 €, si tenia més de 45 anys o portava més d’un any a 

l’atur (1.500 €, si era dona) i 1.500 €, si el contracte esde-

venia indefi nit.

Projecte amb 7 municipis 

El consistori vicentí lidera des de 2014 un projecte de 

rellançament econòmic que actualment aplega 7 mu-

nicipis: Torrelles, Cervelló, la Palma, Pallejà, Corbera i Va-

llirana, juntament amb Sant Vicenç. Aquests municipis 

disposen de polígons molt atomitzats, amb naus gene-

ralment petites i amb activitats auxiliars que nodreixen 

empreses d’altres territoris.

L’objectiu és aconseguir un territori econòmic fort i 

amb identitat pròpia, que es diferenciï de les grans ex-

tensions industrials de l’entorn. Així, es treballa per aug-

mentar el valor de les empreses i incrementar la ràtio de 

treballadores i treballadors per negoci. ●
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L’EMPRESA TA-TUNG 
ES COMPROMET A 
AUGMENTAR PLANTILLA 
AMB PERSONAL DE SANT 
VICENÇ DELS HORTS

L’Ajuntament i l’empresa de menjar oriental Ta-Tung van signar 

al gener un conveni perquè la companyia utilitzi la Borsa 

de Treball Local. D’aquesta manera, totes les contractacions 

que faci l’empresa seran de vicentins i vicentines. Aquesta 

companyia, instal·lada recentment al municipi, preveu passar 

de 60 a 80 treballadors el 2017 i superar-ne els 100 al llarg de 

2018. En aquest sentit, la direcció es compromet a transformar 

els contractes temporals en indefi nits, un cop superat el 

temps d’aprenentatge i d’adaptació. D’altra banda, també hi 

ha la voluntat de contractar més dones per arribar a l’objectiu 

mínim de la paritat. 

La signatura del conveni, a càrrec de l’alcaldessa Maite 

Aymerich i la fundadora de Ta-Tung, Kav-Ly, va comptar amb 

la presència de Raimon Roda, gerent del Parc Agrari del Baix 

Llobregat, i Miquel Camps, president de la Unió d’Empreses 

de Sant Vicenç dels Horts. Ta-Tung considerarà la possibilitat 

La companyia preveu passar de les 60 
contractacions actuals a més de 100

El Grup Industrial Saltillo (GIS), empresa mexicana i nova 

propietària d’Infun, ha explicat a l’Ajuntament el seu pla de 

futur, que passa per mantenir tota la plantilla. Fins ara, Infun 

se centrava en l’automoció i GIS ho complementarà amb 

altres línies com ceràmiques de sòl, calderes i parament de 

cuina. El grup s’obrirà al sector de l’automòbil a Europa i 

Xina, gràcies a les plantes que Infun té a Sant Vicenç, Terol, 

Lleida i Xina. GIS també ha adquirit el grup ACE a Europa de 

l’est. ●

EL GRUP MEXICÀ SALTILLO, 
NOU PROPIETARI D’INFUN

S’ampliarà la línia de negoci i 
s’assegura la continuïtat de la plantilla 

de comptar amb l’horta del Baix Llobregat i amb les empreses 

locals per dur a terme la seva activitat.

40.000 rotllets de primavera 

Ta-tung fabrica 40.000 rotllets de primavera al dia. La 

companyia d’origen cambodjà factura 8 milions d’euros i té un 

ritme de creixement del 20% anual en els darrers anys. Ocupa 

una nau de 15.000 metres quadrats al polígon industrial de La 

Barruana i preveu iniciar l’activitat passat l’estiu. ●

D’esquerra a dreta, Paco Rodríguez (regidor de Promoció Econòmica), Miquel Camps 
(Assoc. d’Empreses), Raimon Roda (Parc Agrari), Maite Aymerich (alcaldessa), Kav-Ly 
(Ta-Tung), Georgina González (tinenta d’Alcaldia) i Lorenzo Arias (Ta-Tung)
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Més de 400 persones 
han trobat feina

entre gener de 2016
i gener d’enguany

La taxa d’atur a Sant Vicenç
dels Horts s’ha reduït en

3,2 punts (del 18,9 al 15,7%) 
durant aquest període

El nombre de persones aturades continua abaixant-se a 

Sant Vicenç dels Horts. L’últim any, de gener de 2016 a 

gener de 2017, han trobat feina un total de 403 vicenti-

nes i vicentins. La taxa d’atur durant aquest període s’ha 

reduït en 3,2 punts, fi ns a situar-se en un 15,7%. Aques-

ta és la baixada més forta des de l’any 2014, a partir del 

qual es va començar a reduir l’atur de manera sostingu-

da en el temps (vegeu quadre 1).

Malgrat tot, encara queda molt camí per recórrer, atès 

que 2.113 persones de Sant Vicenç continuen sense fei-

na. Entre aquestes, hi ha col·lectius molts sensibles, amb 

risc d’exclusió social, com ara les dones d’entre 40 i 54 

anys (amb una taxa del 39,7% del total de dones atura-

des), les persones  aturades d’entre 30 i 45 anys (32,1%) 

i els homes majors de 54 anys (27,3%). Cal estar alertes 

també amb l’atur estacional, que pot tenir un impacte 

negatiu un cop passada la Setmana Santa i l’estiu. 

Diferents factors 

En un marc general de recuperació econòmica, la reduc-

ció de l’atur a Sant Vicenç s’explica per diferents factors 

(vegeu quadre 2). Un dels més destacats són els plans 

d’ocupació que gestiona el Servei Local d’Ocupació, amb 

aportació supramunicipal d’1M € i municipal de 290.000 

€. També és clau la formació que ofereix l’Ajuntament i 

que respon a les necessitats del mercat laboral, tot adap-

tant-se als col·lectius més representatius del municipi. 

Destaca la formació de logística, administració, manipu-

lació d’aliments o atenció sociosanitària, entre d’altres. ●

LLOCS DE FEINA GENERATS
Des de l’Ajuntament es generen, de manera directa 

o indirecta, diferents llocs de treball. La generació 

d’ocupació, entre gener de 2016 i gener de 2017, s’ha 

distribuït de la manera següent: 

HISTÒRIC DE L’ATUR A SANT VICENÇ
Font: Observatori de l’atur del Consell Comarcal del Baix Llobregat

ACTUACIONS MUNICIPALS 

  

Plans d’ocupació a l’Ajuntament 

  

Ajudes a les empreses per contractar 

 

Ajudes per a l’establiment de nous 

comerços 

 

Ajudes a persones desocupades que 

es fan autònomes

Atenció personalitzada a través d’un 

projecte IPO 

Ofertes de treball gestionades des 

del Servei Local d’Ocupació

LLOCS DE TREBALL 

GENERATS
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3.142

21,09 %

2.920

19,6 % 2.516
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15,7 %

Quadre 1

Quadre 2

TOTAL DE LLOCS DE TREBALL 213
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Jornada conjunta 
de portes 
obertes a FP

Els centres de secundària de FP 

Gabriela Mistral i Salesians Sant 

Vicenç faran el 27 d’abril una 

jornada conjunta de portes obertes 

adreçada al teixit empresarial i 

comercial vicentí. Per segon any 

consecutiu, amb aquest acte 

es pretén posar en contacte les 

empreses i els centres educatius. 

L’ÈXIT ESCOLAR 
DE L’EDUCACIÓ EN 
XARXA S’EXPLICA A 
MADRID

Sant Vicenç dels Horts va participar 

al 1r Congrés Internacional sobre 

Infància, Pobresa i Èxit Educatiu, 

celebrat a Madrid al desembre. 

La ponència vicentina va explicar 

el treball en xarxa entre escola i 

comunitat per assolir èxit escolar i 

cohesió social.

Formació professional 
d’una alta inserció laboral 
a Sant Vicenç dels Horts

Els centres de secundària de Sant Vicenç dels Horts ofereixen 11 ti-

tulacions de formació professional. En destaquen tres pels seus bons 

resultats d’inserció laboral. Es tracta del cicle mitjà de fabricació me-

cànica, el grau superior d’administració i fi nances i el grau superior 

de desenvolupament d’aplicacions multiplataforma, perfi l professio-

nal d’informàtica aplicada a la logística. Les dues primeres titulacions 

s’imparteixen a Salesians Sant Vicenç i la tercera a l’Institut Gabriela 

Mistral. En tots els casos, els estudis s’imparteixen en sistema dual, és 

a dir, amb pràctiques a empreses. 

Aquests tres cicles estan considerats d’alta ocupabilitat. La famí-

lia professional de fabricació mecànica té una inserció laboral del 

66,8%, segons dades del Departament d’Ensenyament. Pel que fa al 

cicle d’informàtica aplicada a la logística, la majoria dels exalumnes 

treballen o estudien i treballen a la vegada, i el mateix passa amb el 

GS d’administració i fi nances, bona part de l’alumnat del qual s’incor-

pora al mercat laboral en poc temps.

Més de 7.000 euros en ajuts per a estudis postobligatoris 

L’Ajuntament ha concedit aquest curs 7.350 euros en ajuts per a es-

tudis postobligatoris. D’aquesta manera s’han volgut alleugerir les 

difi cultats econòmiques de 40 famílies mentre esperen la beca sol·li-

citada al Ministeri d’Educació i evitar abandonaments d’estudis. ●

La FP dual facilita la incorporació de 
l’alumnat al món laboral
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Els centres educatius fan jornades de portes obertes per 

ajudar les famílies a decidir on escolaritzar els seus fi lls i 

fi lles. Durant les visites es coneixen les instal·lacions de 

cada centre, el projecte educatiu, els serveis complemen-

taris que ofereixen i els equips docents. El calendari de 

portes obertes als centres educatius és el següent: 

EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA 
(DE P3 A 6È)

● Joan Juncadella (tel. 93 672 48 51)
     3 de març, a les 15 h

     Del 6 al 10 de març: hores convingudes      

     Per telèfon, de 9 a 10 h

● Sant Vicenç (concertada)
     (tel. 93 656 15 69)
     4 de març, d’11 a 13 h; 6, 8 i 14 de març, hores 

     convingudes i per telèfon, de 9.30 a 10.30 h

● Sant Antoni (tel. 93 656 57 52)
     8 de març, de 15 a 17 h

● La Vinyala (tel. 93 672 30 34)
     9 de març, de 14.45 a 16.30 h

● Sant Josep (tel. 93 672 47 39)
     10 de març, a les 15 h

● Sant Jordi (tel. 93 656 15 56)
     11 de març, d’11.15 a 13 h

     16 de març, de 15.15 a 16.30 h

● La Immaculada (concertada)
     (tel. 93 656 02 02)
     12 de març, d’11.15 a 13.30 h

● La Guàrdia (tel. 93 656 12 95 )
     Hores convingudes per telèfon

● Iris (tel. 93 656 90 51)
     Hores convingudes per telèfon

ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS

● EBM Petit Mamut (tel. 93 656 48 28)
     20 d’abril, de 17.30 a 19.30 h

● EBM L’Alegria (tel. 93 656 37 49)
     22 d’abril, d’11 a 13 h

ESO, BATXILLERAT I CICLES 
FORMATIUS

● Salesians (tel. 93 656 20 58)
     

     ESO   22 de febrer, a les 18 h
     

     Batxillerat  22 de febrer, a les 19 h

  22 d’abril, a les 11 h
     

     Cicles i programes de formació i inserció (PFI)  

  22 d’abril, a les 12 h 

         3 de maig, a les 19 h

● Frederic Mompou (tel. 93 656 38 01)
     

     ESO   23 de febrer, a les 18 h
     

     Batxillerat  3 de maig, a les 18 h 

● Gabriela Mistral (tel. 93 656 00 00)
     

     ESO   1 de març, a les 18 h

     Batxillerat i cicles  
  27 d’abril, a les 18 h 

Per a més informació sobre la preinscripció i matrícula 

del curs 2017-2018 podeu consultar 

http://queestudiar.gencat.cat/ca

Les sol·licituds de preinscripció s’han de presentar al 

SIAC (Servei Integral d’Atenció Ciutadana), pl. de la 

Vila, 1 (900 111 656, 93 602 21 50, a/e: siac@svh.cat). 

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h i de dilluns a dijous, 

de 16.30 a 18.30 h.

En marxa, les jornades 
de portes obertes

a les escoles
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NOVA EXPERIÈNCIA DE 
PRESSUPOST PARTICIPAT 
PER AL BARRI DE 
LA VINYALA - POBLE NOU

L’Ajuntament aposta per la democràcia directa i impulsa una 

nova experiència de pressupost participat. En aquest cas, la 

proposta de l’equip de govern és que 200.000 euros es destinin 

a projectes socials i comunitaris que el veïnat i el teixit associa-

tiu del barri de La Vinyala-Poble Nou decideixi. El 25 de març, 

a les 10.30 h, hi haurà una jornada informativa a l’Escola de La 

Vinyala, amb servei d’acollida gratuït per a infants.

Aquesta iniciativa pretén apropar i millorar la relació entre 

l’Administració i la ciutadania, potenciar la democràcia directa, 

cercar solucions reals i sentides pel veïnat del barri i aconseguir 

més transparència i efi càcia en la gestió municipal.

Seguint el model del projecte Implica’t per Sant Josep, 

l’equip de govern té com a objectiu que el barri de La Vinyala 

esdevingui un agent protagonista en el procés de pressupos-

tos participats i, per això, s’han d’establir mecanismes de con-

sulta i debat. 

Per dur a terme aquest projecte de pressupostos participats 

amb les màximes garanties, cal dissenyar un procés rigorós on 

El 25 de març hi haurà una jornada 
informativa a l’escola de La Vinyala

els fonaments siguin la qualitat deliberativa i la representativi-

tat de totes les veus del barri de La Vinyala.

Amb aquest objectiu, un grup impulsor redactarà un regla-

ment del procés de participació dinàmic i adaptat a les sin-

gularitats del barri i establirà de quina forma es coordinen les 

futures assemblees. Sant Vicenç dels Horts ja compta amb una 

Comissió de Participació, formada per un grup de persones 

que representen diferents sectors del municipi, la qual pot ser-

vir com a punt de partida per formar un grup motor del procés, 

tot afegint-hi veïns i veïnes del barri de La Vinyala.

A més de la fase assembleària i deliberativa, també cal esta-

blir quins mecanismes de seguiment de les propostes es durà 

a terme. El procés participatiu conclourà el mes de juny, quan 

comencen els treballs d’elaboració del pressupost municipal, i 

s’hi podran incorporar els projectes acordats per al barri de La 

Vinyala. ●
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En marxa, la darrera fase per millorar la  
travessera urbana de la carretera de Torrelles

Ajuntament i Diputació van presentar les properes actuacions
en una trobada amb el veïnat del barri de Sant Antoni

La Diputació de Barcelona ha posat en marxa la 

darrera fase del projecte per urbanitzar la traves-

sera de la carretera de Torrelles que passa per 

Sant Vicenç dels Horts, amb un pressupost d’1,6 

milions d’euros (60% a càrrec de l’Ajuntament i 

40%, de la Diputació). L’alcaldessa, Maite Ayme-

rich, la regidora de Sant Antoni, Marta Sugrañes, 

i el diputat Jordi Fàbrega van presentar la terce-

ra fase de les actuacions en una trobada amb el 

veïnat del barri de Sant Antoni al mes de febrer. 

L’objectiu del projecte és millorar l’accessibilitat, 

la seguretat viària i la mobilitat de la zona, ja que 

es tracta d’una carretera per on transita una mit-

jana de 9.398 vehicles al dia. 

Entre les actuacions que preveu el pla es troba 

la construcció d’una rotonda com a porta d’en-

trada al barri, de voreres adaptades, d’una zona 

d’estada i de passos de vianants i l’ordenació 

de l’espai d’aparcament i de les parades de bus. 

També es preveu reurbanitzar el primer tram 

dels carrers de Canigó i dels Fundadors, adja-

cents a la travessera d’Aragó, per tal d’enllaçar i 

fer-los compatibles amb les rasants de la carre-

tera. Pel que fa a altres actuacions específi ques 

per millorar les zones comunes del barri, també 

es farà un drenatge de la carretera, se sanejaran 

els carrers i se substituirà la xarxa d’aigua pota-

ble. Alhora, per fer de l’entorn de Sant Antoni 

una zona amable per als vianants i el veïnat, se 

soterrarà la xarxa elèctrica i de telèfon, es col·lo-

carà mobiliari urbà nou i es renovarà l’enllume-

nat públic.

Finalment, per reduir la sinistralitat a la traves-

sera d’Aragó, es preveu construir contencions i 

proteccions al pont de la riera de Torrelles i mi-

llorar-ne la senyalització vertical i horitzontal. ●
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La remodelació de la plaça 
de la Vila garanteix uns 

accessos a l’Ajuntament més 
segurs i adaptats

La plataforma per accedir a 
l’Ajuntament esdevé també un 
escenari per a actes culturals i 
festius
Les obres de millora dels accessos a l’Ajuntament ja 

estan fi nalitzades. L’espai de davant de la casa de la 

vila estava format per un conjunt heterogeni de pavi-

ments, elements i usos que difi cultaven especialment 

l’accessibilitat des del carrer de Rafael Casanova. Els 

antics accessos a la casa de la vila no acomplien la 

normativa de seguretat, amb un pendent de més 

d’un 23%. Així, s’ha modifi cat l’entorn de l’edifi ci 

construint-hi una plataforma polivalent i anivellant 

les voreres de l’entorn. A més, la plataforma d’accés 

funciona com a escenari d’actes culturals i festius, de 

manera que no serà necessari muntar i desmuntar un 

escenari provisional com es feia anteriorment.

Aquesta remodelació també ha servit per reorde-

nar el carrer de Mossèn Josep Duran, reservat només 

per a càrrega i descàrrega, de manera que augmen-

ta la seguretat en l’accés de l’escola La Immaculada. 

L’ampliació de la vorera i l’anivellament de la platafor-

ma de l’entrada de l’edifi ci de la casa de la vila fa que 

els vehicles que vénen pel carrer de Mossèn Jacint 

Verdaguer no puguin accedir al carrer de Sant Joan 

Bosco. Ara només es podrà accedir-hi des del carrer 

de Rafael Casanova. ●
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Oposició ferma 
a l’ampliació 

de la crema de 
pneumàtics 

L’Ajuntament es referma en la seva 

oposició al fet que s’ampliï la crema 

de pneumàtics a Ciments Molins, 

després que la Generalitat n’autorit-

zés l’increment fi ns a 20.000 tones 

l’any. El consistori esgotarà totes les 

vies possibles per evitar l’ampliació: 

primer, amb un recurs administra-

tiu i la petició que cautelarment no 

s’augmenti la crema i, després, si 

fos necessari, per via contenciosa. 

L’Ajuntament creu que aquesta am-

pliació pot no ser innòcua. En aquest 

sentit, s’estan recollint dades d’ele-

ments contaminants que fi ns ara no 

es registraven i s’està treballant en 

l’elaboració d’un estudi epidemiolò-

gic amb la col·laboració de 9 ajunta-

ments de l’entorn. ●

Canvis de sentit als 
carrers del Llobregat i de 
la Mare de Déu de Núria

Els carrers del Llobregat i la Mare de Déu de Núria han canviat de 

sentit de circulació. D’una banda, el c. Llobregat, que abans tenia 

dos carrils entre els carrers de Barcelona i Verdaguer, passa a ser 

d’un únic carril i d’un únic sentit, en direcció a la muntanya; de 

l’altra, el c. Mare de Déu de Núria, que continua amb un sol carril, 

canvia de sentit en direcció al riu. S’assoleix així un triple objectiu: 

1. Optimitzar el recorregut del bus. Una de les línies que ve pel 

c. Barcelona podrà girar directament a l’esquerra pel c. Llobregat 

i accedir més ràpidament al c. Mn. Jacint Verdaguer. 

2. Regular millor l’entrada i la sortida de vehicles entre el barri 

de Can Ros i la ctra. Sant Boi (BV-2002).

• Per entrar al barri des de la BV-2002 (sentit Pallejà), es fa 

servir l’accés habitual pel c. Llobregat. Se suprimeix, en canvi, el 

gir a l’esquerra a la cruïlla anterior, la que dóna accés al c. Mare 

de Déu de Núria.

• Per sortir del barri cap a la BV-2002, els fl uxos es repartiran 

entre dos carrers: Mare de Déu de Núria i Agricultura, anterior i 

posterior al c. Llobregat, respectivament.

3. Introduir carrils bici i limitar la velocitat de vehicles a 30 
km als barris de Can Ros i el Serral, al llarg de 2017.

D’altra banda, també es canviarà de sentit, a petició del veïnat, el 

carrer de la Mare de Déu de Montserrat. ●

Millora l’entrada i la sortida de vehicles 
entre Can Ros i la carretera de Sant Boi

També es limitarà la velocitat a 
30 km a Can Ros i el Serral
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NOVA XARXA 
DE BUS, AMB MÉS 
FREQÜÈNCIA 
I MENYS TEMPS 
D’ESPERA
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Pla d’ocupació en 
desbrossament 
de camins per 
a la prevenció 

d’incendis 

L’Ajuntament ha contractat 5 perso-

nes en situació d’atur de llarga dura-

da, a través d’una subvenció del Ser-

vei d’Ocupació de Catalunya (SOC), 

per fer tasques de desbrossament 

al municipi. Aquestes persones han 

estat contractades mitjançant un pla 

local d’ocupació, vigent des de fe-

brer fi ns a juliol d’enguany. 

Durant el mes de febrer, les perso-

nes contractades han rebut formació 

específi ca en l’ús d’eines, maquinària 

i equips de protecció individual que 

els permetrà fer la feina de forma au-

tònoma i segura. Des del març fi ns al 

juny duran a terme tasques de des-

brossament de fi nques municipals, 

pistes forestals i marges de carrers, 

amb la fi nalitat de millorar la preven-

ció d’incendis forestals per a la tem-

porada d’estiu. ●

S’inicia el nou servei 
de neteja i millora 

ambiental de les rieres

Al març s’ha iniciat el nou contracte del servei de conservació 

i millora de les rieres públiques en trams urbans, el qual s’ha 

adjudicat a Biobaix, una cooperativa de Sant Vicenç. L’objectiu 

d’aquest servei és la recuperació del desguàs de les rieres a tra-

vés d’una gestió adequada de la vegetació de la ribera i la retira-

da dels elements que poden acumular-se a l’espai fl uvial per mo-

tius naturals (temporals de vent o pluja). Aquestes actuacions es 

consideren essencials per minimitzar els riscos per als béns i les 

persones en episodis de fortes precipitacions i riuades.

La gestió de la vegetació de les rieres consistirà en l’eliminació 

de la canya americana de les lleres i en la restauració mitjançant 

la plantació d’arbrat autòcton a les riberes. L’Ajuntament efec-

tuarà tasques de neteja de canya entre febrer i març i de novem-

bre a desembre. Un cop fi nalitzats el treballs de neteja de canya, 

es es duran a terme treballs de restauració i plantació d’arbrat, al 

març i al desembre.

Per a la selecció de l’empresa adjudicatària s’han considerat 

criteris socials en la contractació de personal. ●

Els treballs permetran minimitzar 
els riscos en episodis de fortes 

precipitacions 

S’eliminarà la canya americana 
de les lleres i es plantaran 

arbres autòctons a les riberes 
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L’Ajuntament inicia una 
campanya informativa contra 
l’abandonament de mobles

i poda al carrer L’Ajuntament ha engegat una campanya informativa 

adreçada al veïnat contra l’abandonament al carrer 

de mobles i poda. Se senyalitzaran els elements aban-

donats amb una enganxina groga amb el missatge 

“Aquí NO” i el telèfon gratuït 900 70 71 71 de servei de 

recollida a domicili. 

Atès que els mobles, la poda o la runa no es po-

den abandonar al carrer, la ciutadania pot portar els 

residus a la Deixalleria Municipal o trucar al telèfon 

gratuït 900 70 71 71 i sol·licitar el servei de recollida 

a domicili. Els veïns que porten els residus a la Deixa-

lleria (c. Torrent Isbert, 1; de dilluns a divendres, de 10 

a 14 h i de 17 a 20 h i dissabtes i diumenges de 9 a 

14 h) es poden benefi ciar de bonifi cacions en la taxa 

municipal de residus i en el rebut de l’aigua. L’aban-

donament al carrer de mobles i poda constitueix una 

infracció amb una sanció d’entre 120 i 30.000 €. ●

Finalitzen les obres de 
millora de l’espai de 
barbacoes del parc

del Pi Gros Les obres de millora de l’espai de barbacoes del parc 

del Pi Gros de Sant Vicenç dels Horts han fi nalitzat. 

Les tasques van començar el novembre passat i el 

cost total de l’actuació ha estat de 38.500,09 eu-

ros, fi nançat totalment per l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona (AMB). Les actuacions han consistit en la 

renovació i la reparació de les barbacoes i en la cons-

trucció d’un tancament perimetral amb dues portes 

d’accés, per tal d’ordenar adequadament l’espai i l’ús 

que se’n fa. L’ús de les barbacoes continuarà sent 

gratuït per a les persones usuàries.

Les millores dutes a terme en aquesta zona d’ús 

lliure inclouen la renovació de part del maó, la col·lo-

cació de proteccions frontals per evitar danys, la 

renovació dels elements metàl·lics, mataguspires 

i plataformes de treball laterals a la zona de foc, la 

reparació dels paraments verticals, la millora de la 

recollida d’aigua de les fonts i la pavimentació del 

perímetre de les barbacoes. ●

Es pot sol·licitar la recollida 
dels residus a domicili al telèfon 
gratuït 900 70 71 71 

Amb la remodelació, s’ha millorat 
la qualitat d’aquesta zona d’ús 
gratuït
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El llegat de Josep Lladonosa projectarà 
Sant Vicenç al mapa de la cuina catalana

El fons del xef lleidatà es custodiarà a tres espais:
Ca l’Aragall, l’Arxiu Municipal i la Biblioteca Les Voltes

En el marc de la 33a Mostra Comercial, Agrícola i Gas-

tronòmica, el mestre Josep Lladonosa va formalitzar la 

donació de gran part del seu fons documental a Sant 

Vicenç dels Horts. Els documents que passaran a formar 

part del municipi són de gran interès cultural i informa-

tiu sobre el món de la gastronomia tradicional catalana. 

Entre el llegat del cuiner lleidatà hi ha més de 1.100 

llibres de cuina, revistes gastronòmiques, menús i cartes 

de plats històrics i representatius nacionals i internacio-

nals; documents històrics vinculats a la història catalana, 

col·lecció de ganivets professionals del segle XX i utensi-

lis de decoració culinària. 

A més, Lladonosa també entrega a l’Ajuntament el re-

cull d’entrevistes de televisió i articles a diaris, així com el 

documental del Primer Certamen Gastronòmic de Cata-

lunya. Amb aquesta donació, Sant Vicenç dels Horts tam-

bé comptarà amb documents i objectes relacionats amb 

l’històric local Les quatre barres, regentat durant molts 

anys per Lladonosa, i amb premis de reconeixement na-

cional i internacional del cuiner. L’Ajuntament crearà un 

espai d’exposició permanent a Ca l’Aragall, la Sala Josep 

Lladonosa, un projecte museístic on es podrà conèixer 

la vida i l’obra del donant. De moment, aquest material 

està exposat de manera temporal a Can Costa. 

Les Voltes s’especialitzarà en cuina catalana 

A més, tot el material bibliogràfi c del cuiner el custodiarà 

la Biblioteca Les Voltes que, a partir d’ara, passarà a espe-

cialitzar-se en cuina tradicional catalana per fer del mu-

nicipi un referent en l’àmbit gastronòmic. Les Voltes or-

ganitzarà activitats temàtiques per a totes les edats així 

com també visites a les escoles perquè l’alumnat vicentí 

conegui la cuina i el producte agrícola local. D’altra ban-

da, l’Arxiu Municipal es farà càrrec dels documents que 

requereixin conservació específi ca, com els manuscrits 

de l’autor.

Més enllà d’aquests tres espais, amb la donació del 

mestre Josep Lladonosa es projecta Sant Vicenç dels 

Horts al mapa de la gastronomia tradicional catalana. A 

partir d’ara, es faran jornades de cuina i setmanes gas-

tronòmiques centrades en receptaris i reculls elaborats 

pel donant al municipi. ●
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SANT
VICENÇ 

DELS 
HORTS

VIDA VICENTINA
LLIURAMENT DE PREMIS EL SAC. La 
Biblioteca Municipal Les Voltes va acollir el 
18 de gener passat el lliurament de premis 
del Festival Internacional Santiago Arizón 
de Curtmetratges (SAC). 

NOU ESPAI DE L’ARXIU. L’edifi ci dels antics Salesians 
acull el nou espai de l’Arxiu Municipal, unes instal·lacions 
que permetran millorar  el servei d’atenció a la 
ciutadania. El nou espai es va inaugurar en el marc de la 
33a Mostra i Festa Major d’Hivern. 

RAIG DE SOL. La comparsa Raig de Sol 
ha fet 25 anys i ho ha celebrat amb una 
exposició al Forn Romà. El 6 de febrer es va 
inaugurar aquesta exposició, la qual es va 
poder visitar fi ns al 2 de març passat.

NAU D’ENTITATS. El 14 de gener va tenir lloc la 
inauguració de la nau d’entitats i posteriorment, 
el lliurament de claus al Cos de Portants del Sant 
Crist, la Banda de Sant Vicenç dels Horts, els 
Geganters de Sant Vicenç dels Horts i la Colla de 
Diables Àngels Diabòlics.
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NOVETATS DE LA MOSTRA. La mediació i la 
interculturalitat, amb la taula rodona de Brigitte Vasallo 
i Fátima Taleb, i el Jovenç Games, un espai del Club 
Amatent adreçat als joves, ubicat a la Pista Francesc 
Macià, novetats principals de la 33a edició de la Mostra.

NIT VICENTINA. La Nit Vicentina de la Mostra 2017 va 
esdevenir un acte en reconeixement de comerços vicentins 
amb història i al relleu generacional de l’agricultura i la 
pagesia de Sant Vicenç.
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ENTITATS. L’Ajuntament va organitzar un acte en reconeixement 
de les entitats que van participar activament en les activitats del 
programa de la 33a Mostra i Festa Major d’Hivern.

CONCURSOS. Lliurament de premis als guanyadors 
i guanyadores del Concurs de Pintura Ràpida, 
el Concurs Ràpid de Diorames de Playmobil i el 
Concurs d’Aparadors i Campanya de Nadal 2016 de 
la Unió de Botiguers.
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CUINA EN DIRECTE. La gastronomia guanya rellevància en la Mostra 2017. A dalt, Cuina en directe, amb 
dels cuiners Josep Lladonosa, Cristina Roig, Carles Ruiz i Gerard Balasch; a l’esquerra, reconeixement 
als cuiners locals participants al calendari gastronòmic; i a la dreta, dels restaurants locals participants 
a l’espai Cuina en directe.

COMERÇ LOCAL.  La Unió de Botiguers i el 
cicle de comerç dels Salesians treballen per 
fi delitzar la compra dels joves al municipi, de 
manera que no marxin a les grans superfícies 
del voltant.

TAULA D’ALCALDESSES A MADRID.  L’alcaldessa, 
Maite Aymerich, va participar el 22 de febrer en una 
taula d’alcaldesses sobre el paper de la dona en les 
institucions al Centre Cultural Blanquerna, a Madrid.
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Una de les conseqüències de la Guerra Civil va ser la 

desaparició de la moneda fraccionària; no hi havia 

moneda menuda per fer els pagaments del dia a dia i, 

per resoldre aquesta situació, molts municipis van fer 

emissions de paper moneda local. L’Ajuntament de Sant 

Vicenç dels Horts ho va aprovar l’11 de juny de 1937, “[...] 

a petició de diversos industrials i de particulars, davant 

les difi cultats que troben per poder efectuar transaccions 

ELS BITLLETS DE LA GUERRA

SANT
VICENÇ 

DELS 
HORTS

HISTÒRIA

corrents de la vida econòmica col·lectiva per la manca de 

moneda fraccionària [...]”.  Es va posar en circulació una 

emissió de paper moneda local pel valor de 7.500 ptes.; 

5.000 ptes. en bitllets d’una pesseta i 2.500 en bitllets de 

0,50 ptes. Aquesta moneda va ser de curs obligatori al 

municipi i l’Ajuntament va haver de tenir en reserva la 

quantitat emesa en paper moneda de la Generalitat o en 

moneda en metàl·lic o bitllets del Banc d’Espanya.

El govern central va prohibir per decrets l’emissió i 

la circulació de les monedes locals l’any 1938, però en 

molts municipis va continuar circulant. ●

Roser Calpe i Andreo
Arxivera municipal

Bitllets del 1937. Donacions de Joaquim Comamala i Xavier Gómez

CARNESTOLTES.  Diversió i disbauxa al Carnestoltes 
del 24 al 26 de febrer, amb propostes com 
l’espectacle infantil La Vailetada al parc del Mamut 
Venux o la rua de Carnestoltes pels carrers de la vila.
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SANT
VICENÇ 

DELS 
HORTS

ENTITATS

Ens estem renovant

Després de 10 representacions, podem dir que Les Mis 

24601, és l’obra més vista a la sala d’El Centre, de forma 

ininterrompuda, en cinc caps de setmana. Un musical que 

l’han vist més de 2.500 persones. Han estat 10 sessions 

anunciades amb un cartell amb el missatge “tot ple”. 

Fa 10 anys que ja vàrem representar aquesta obra 

basada en el llibre de Victor Hugo Els Miserables. En aquell 

moment, l’acollida fou molt bona i ens va engrescar a fer-

ne versions en concert, i representacions fora de Sant 

Vicenç dels Horts. 

Moguts per aquell record, Sergi Ferrés ha liderat un 

nombrós equip que ha fet possible que tothom tornés 

a vibrar amb aquesta peça clàssica dels musicals. Som 

110 persones les que hem aconseguit, des del món del 

voluntariat i el teatre amateur, portar a escena aquesta 

gran producció. I cal destacar la diversitat pel que fa a la 

procedència dels actors, els músics, directors...

Al meu cap no deixen de venir imatges d’aquestes 

representacions. Però també volem donar les gràcies 

a totes les persones que vàreu participar en l’edició de 

2006; aquella emoció ens va portar a fer possible aquesta 

realitat. Un record especial per a un company que ens 

va deixar, Josep Martí Solanes, que segurament hauria 

gaudit molt amb aquesta reedició.

Gràcies pel suport que hem rebut dels nostres 

patrocinadors i la confi ança de la Regidoria de Cultura de 

l’Ajuntament, que va incloure l’obra en el programa de la 

Festa Major. Finalment, gràcies a la Junta d’El Centre per 

creure en el projecte.

Esperem haver aconseguit emocionar els espectadors i 

omplir una bona estona de lleure. ●

Joan Andreu Contijoch -EL CENTRE-  

Com ja sabeu, el nostre Club està en un moment de grans 

canvis i nous projectes i, per descomptat, comptem amb 

tots vosaltres per poder dur-los a terme. 

Entre molts canvis que estem fent, un d’ells és el canvi 

d’imatge del Club.

Estem començant a posar-lo en marxa amb la 

modifi cació dels colors (blanc i negre) i el disseny de 

l’equipació i l’escut del Club.

A l’hora de donar un aire nou al nostre Club ens va 

semblar que, ja que com a entitat representem el nostre 

poble, volíem tenir-lo més present. Per això, el nostre escut 

porta incorporada la silueta de Sant Vicenç dels Horts dins 

de la nostra pilota, o sigui, al centre del nostre cor.

Desitgem que us agradi tant com a nosaltres i el sentiu 

com a propi.

Estem fent diferents projectes alhora, també amb les 

escoles, i ja comencem a treballar per preparar el casal 

d’estiu. Anirem informant d’aquests diferents projectes. ● 

a/e: bjsv@bjsv.org - web: www.bjsv.org

tel. 93 676 81 02

Adreça: av. Ferrocarril, s/n, Sant Vicenç dels Horts

Les Mis 24601, un 
musical actual
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EN TOTAL, S’HAN RECAPTAT 5.141,46 EUROS 
AMB LES APORTACIONS CIUTADANES

La Associació de Temps Lleure nace para tener presente 

que la felicidad está en disfrutar del momento y que con 

pequeños gestos se puede conseguir grandes cosas. 

La cuestión es cómo disfrutar del momento  en una 

sociedad cada vez más individualista, que diariamente 

potencia la competición, que tan solo premia a quien 

queda en primer lugar y que desconsidera a quien con 

menos capacidad hace mayor esfuerzo.

La clave es escapar del corsé social y empatizar con 

aquellas personas que, siendo diferentes, comparten 

inquietudes por hacer alguna cosa en común. Algo tan 

sencillo como compartir experiencias con los demás: 

caminar al lado del río para ayudar al prójimo, comentar 

anécdotas y recorrer rincones de la costa Mediterránea, 

recuperar las vivencias de la memoria histórica, descubrir 

el patrimonio natural y cultural paseando entre los 

campos de cerezos en fl or o caminando en la noche 

estrellada hasta llegar a Montserrat…

La esencia de la Associació de Temps Lleure es la suma 

de cada persona porque entre todas hacemos una. De ahí 

que surjan propuestas e ideas que intentamos desarrollar 

con el fi n de enaltecer cada actividad con un mínimo 

coste para las personas que participan. 

Hace tres años surgió  la idea de hacer una actividad 

para ayudar a la familia de un amigo que fue víctima 

del cáncer: la “Caminada solidària”. Unos meses antes, 

en la caminata nocturna a Montserrat, conocimos a una 

ASSOCIACIÓ DE TEMPS LLEURE
CAMINADA SOLIDÀRIA CONTRA EL CÀNCER INFANTIL

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

familia afectada por un caso de cáncer infantil. Estas 

dos situaciones nos motivaron a realizar la “Caminada 

solidària per a la investigació del càncer infantil”.

“Resulta difícil asociar la palabra cáncer con la palabra 

infantil, pero la realidad es que uno de cada quinientos 

niños se tiene que enfrentar a esta dura realidad. Por 

desgracia, cada año se dan mil doscientos casos de 

cáncer infantil y uno de cada cinco niños no supera 

la enfermedad. La investigación del cáncer infantil se 

sustenta por aportaciones solidarias; lamentablemente, 

no se destinan los sufi cientes recursos públicos a la 

investigación”, explica José Guzmán, padre de Aitana.

“L’únic error que ha comès la meva fi lla en aquesta 

vida és tenir un pare que no és ningú, un pare no ha 

aconseguit que el govern l’ajudi”, explica Savier Perpinyà, 

padre de Laura.  

De una manera u otra, más de setecientas personas 

hemos participado en la “2a Caminada solidària per a la 

investigació del càncer infantil”.

Queremos agradecer la generosidad de todas las 

personas que han compartido sus sentimientos con los 

nuestros.

A pesar del día tan gris, a punto de llover, la esperanza 

y la ilusión se impuso a la oscuridad y al frío, y hemos 

recaudado la cantidad de 5.141,46 €. 

Gracias de corazón. ●
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RAMON CAMPS I MIRÓ 
(1884-1936): Fundador de 
l’Orfeó Vicentí i difusor de 
l’ideari  de l’Orfeó Català 
a la Vila de Sant Vicenç  
dels Horts
Arran dels actes de celebració del cente-
nari de la fundació de l’Orfeó Vicentí de la 
composició de l’Himne de Sant Vicenç dels 
Horts per part del seu fundador, el Mestre 
Ramon Camps i Miró (1884-1936), cele-
brats durant el transcurs dels anys 2014-
2015, es va dur a terme una investigació 
sobre la fi gura d’aquest compositor i autor 
teatral, que va viure i morir a la nostra lo-
calitat. El musicòleg vicentí Raoul Gonell 
Herrera ha elaborat un catàleg de les obres 
musicals manuscrites que es conserven de 
l’autor barceloní i una reconstrucció bio-
gràfi ca a partir de la diversa documentació 
fotocopiada i facilitada per la família de 
l’autor. Així, s’ha recuperat la part musical 
d’obres de teatre publicades a principis del 
segle passat i tot un seguit de peces inèdi-
tes de diferent consideració.

A hores d’ara, l’autor d’aquest estudi 
col·labora activament amb el Centre d’Es-
tudis Locals per tal de publicar els resul-
tats de la investigació en revistes culturals 
d’àmbit comarcal, així com per la recupera-
ció del fons original, conservat per uns fa-
miliars del Mestre Camps a Marçà, Tarrago-
na. Per això, es va organitzar a Sant Vicenç 
una conferència sobre Ramon Camps el 16 
de desembre al Centre Catòlic, on es van 
explicar tots els detalls del treball d’inves-
tigació de Raoul Gonell. 
Centre d’Estudis Locals de Sant Vicenç 
dels Horts(CEL) 

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 dels 
cognoms, dades de contacte 
i número de DNI o passaport

● La revista no comparteix 
necessàriament les opinions 
expressades als articles 
signats 

● La revista es reserva el dret 
a no publicar els textos que 
no compleixin els requisits 
establerts

SANT
VICENÇ 
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Progrés i benestar
Sovint es parla de l’estat del benestar, però què es vol dir amb aquest concepte tan general i abstracte?

El sistema de pensions, la cobertura de l’atur, l’educació i la sanitat públiques són els fonaments d’aquest estat del benestar, avui en perill 
per les polítiques d’austeritat imposades amb l’excusa de la crisi.

La Catalunya del futur no només ha de recuperar els nivells de benestar que havia tingut sinó que els ha d’augmentar i millorar. Hem 
d’anar cap a un nou model d’estat del benestar en què puguem incorporar prestacions bàsiques com les ajudes a la maternitat i a la 
dependència, una política d’habitatge social com la que ja existeix en alguns països europeus, amb lleis que evitin els desnonaments i els 
talls de subministrament de serveis públics bàsics com l’aigua, el gas o l’electricitat.

També caldrà avançar més en camps en què Catalunya és pionera, com en la igualtat de gènere, la cultura de la pau, en què ja vam ser 
capdavanters amb la lluita contra les guerres i altres lluites com l’objecció de consciència i els moviments pacifi stes. També som particular-
ment sensibles en temes de solidaritat i cooperació amb una xarxa important d’ONG, amb les famílies d’acollida o amb la Marató de TV3.

El nou país que volem construir, la Catalunya del futur, haurà d’assegurar i reforçar els drets socials més bàsics, com l’educació, la sanitat, 
les pensions, el dret al treball i a l’habitatge, la dependència... i fer que arribin a tothom.

Des de fa uns quants anys aquest país té plantejat un gran repte: oferir un futur de progrés a les noves generacions i per aconseguir-ho 
només hi ha un camí: disposar de les millors eines polítiques i econòmiques que ens permetin garantir el progrés i el benestar de tots els 
ciutadans.
Assemblea Territorial de l’ANC de Sant Vicenç dels Horts

Joves, engresqueu-vos a 
proposar activitats
El passat divendres 30 de desembre de 
10 a 16 h, vam celebrar a l’escola Mare de 
Déu del Rocío, un torneig de futbol 5 per a 
joves de 12 a 15 anys, en qual van partici-
par 5 equips i un total de 30 joves. Aquest 
torneig ha estat organitzat per un grup de 
joves del poble, juntament amb els edu-
cadors de carrer del Servei d’Acompanya-
ment Jove de Sant Josep. 

Els educadors vam conèixer aquests jo-
ves practicant futbol a les pistes del carrer 
Cadis. Un dia ens van dir que els hi agrada-
ria organitzar un torneig amb altres equips 
i a través de 4 reunions amb ells vam pla-
nifi car tot el torneig, aspectes com: dates, 
lloc, horari, participants, normativa, difu-
sió, inscripcions, premis, etc. 

Com que era un torneig de tot el dia es 
va donar un pic-nic a tots els participants 
que van preparar els propis joves. El dia del 
torneig l’àrbitre va ser un pare d’un dels or-
ganitzadors, al qual li volem agrair moltís-
sim la seva col·laboració.

Els equips van ser els Palomos F.C., els 
Teletabis F.C, Els PXXR GVNG, Els Mompou 
F.C. i els Conos F.C. El torneig va anar molt 
bé i fi nalment van guanyar el Mompou 
F.C., després d’una disputada fi nal amb 
els Conos F.C. Els educadors del Servei 
d’Acompanyament Jove, volem agrair la 
participació dels equips i implicació dels 
joves organitzadors, sense els quals aquest 
torneig no hagués estat possible.

Convidem a els i les joves del poble a 
què us engresqueu a organitzar activitats 
que us motivin. Aquest grup de joves han 
demostrat que és possible! Des del Servei 
d’Acompanyament Jove us podem ajudar a 
fer-ho possible. Adreceu-vos a l’espai Jove 
la Capella (C/ Albacete 1-9); mail: acom-
panyamentjove@svh.cat; 639784136
Tamara Martínez i Albert Bellostes
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Junts x Sant Vicenç, com altres grups polítics, té una presència institucional al Ple de l’Ajuntament 
que li reporta una assignació de recursos públics. Això ens serveix per desenvolupar la nostra 
activitat política i, per a nosaltres, això també signifi ca posar part d’aquests recursos al servei de 
la gent, retornar-los a la gent. Recentment hem obert un nou espai que volem oferir i compartir 
amb tots els vicentins i les vicentines: Cal Corrió. Un casal obert on es poden fer tot tipus d’ac-
tivitats. Un casal per a la gent, on es duran a terme xerrades, debats, cinefòrums, exposicions, 
presentacions de llibres... I un casal de la gent, perquè el que pretenem és que tothom, entitats i 
persones a títol individual, també puguin fer propostes i desenvolupar-les en aquest espai. A Cal 
Corrió hi cap tothom; estem convençuts que a la immensa majoria de vicentins i vicentines ens 
uneixen més coses que no pas ens separen i que això ens ha de servir per sumar i construir un 
futur millor per a tothom. La idea fundacional de Junts x Sant Vicenç segueix ben viva. La nostra 
acció a les institucions no tindria sentit sense una base social que ens empenyés a prendre les 
decisions de cada dia. El treball al carrer, des de les entitats i moviments socials, des dels centres 
de treball, des de l’escola i des de tants altres àmbits, ens proporciona les eines per transformar 
la societat. Així, Cal Corrió es pot convertir en un pol d’aquest treball de base. Un lloc on debatre, 
compartir i contrastar idees per transformar. Ja ho sabeu! Ens trobareu al c. Barcelona, 20. Po-
deu consultar l’agenda del casal i proposar activitats al web bit.do/calcorrio.

 

Cal Corrió, el nou casal obert de Sant Vicenç

Arnau Mata

Miquel 
Comino

junts@juntsxsantvicenc.cat
     @JuntsxSVH       
     juntsxsantvicenc

LA VEU DELS GRUPS MUNICIPALS

santvicencdelshorts@socialistes.cat
     @PSCSVH
     PSC.SVH

Aprovechamos este espacio de opinión para informar a la ciudadanía de que l@s  socialistas de 
Sant Vicenç dels Horts hemos iniciado una nueva etapa de trabajo al servicio de nuestro mu-
nicipio. El pasado 16 de enero la Asamblea local otorgó la confi anza a una nueva comisión ejecu-
tiva que tengo el honor de liderar. Desde el agradecimiento a tod@s l@s que nos han llevado hasta 
aquí, iniciamos una nueva etapa centrada exclusivamente en Sant Vicenç y en los vicentinos 
y vicentinas.  Y lo vamos a hacer en positivo, para darle la vuelta a la situación que se está vivien-
do en nuestro pueblo. Trabajamos en un proyecto que contempla no solo el corto plazo, sino que 
lo hace también a medio y largo plazo, incorporando una mirada con perspectiva de futuro 
sobre los problemas de todo tipo que tenemos (sociales, medioambientales, urbanísticos, etc).

Un proyecto que deja de lado las dinámicas de enfrentamiento y se centra en el bien común 
como objetivo principal.

Un proyecto basado en los valores que defi ende la socialdemocracia: la igualdad, la justicia 
social, la solidaridad, la fraternidad.

Un proyecto feminista y comprometido. Y, sobre todo, un proyecto de Sant Vicenç dels Horts 
y para Sant Vicenç dels Horts. Con amor y pasión por nuestro pueblo.

Estamos indignad@s con el presente que estamos viviendo, pero trabajamos esperanzad@s en 
un futuro mejor, que vamos a hacer entre tod@s. Si quieres sumarte a este nuevo proyecto y 
transformar Sant Vicenç en positivo, ponte en contacto con nosotr@s ;).

En positivo. Súmate a nuestro proyecto para Sant Vicenç.

SVH Si puede lleva casi dos años en el equipo de gobierno en Sant Vicenç dels Horts en los que 
gente que nunca había participado de la política decidió dar un paso al frente. Nuestra priori-
dad ha sido la de proteger a las familias más vulnerables debido a la cronifi cación de una crisis 
que fue provocada por los oligarcas que siguen gobernando el país.

A través del departamento de Vivienda Social hemos hecho avances en la creación de un par-
que publico de vivienda adquiriendo pisos y rehabilitando varios más que estaban en desuso. 
Por otra parte ampliamos el servicio de la Bolsa de Vivienda municipal para dar más cobertura 
a los propietarios que decidieran alquilar sus pisos a través de la misma. Se ha creado una nue-
va línea de ayudas para pagar el alquiler que servirá para echar una mano a las ciudadanas y 
ciudadanos que necesitan apoyo para afrontar el alto coste que supone a la economía familiar. 

Desde Servicios Sociales se está trabajando por primera vez en Sant Vicenç en un Plan Local 
de Inclusión Social que servirá para hacer un diagnóstico de las necesidades sociales en nuestro 
municipio y para aprovechar mejor nuestros recursos. Todo esto se llevará a cabo junto con 
las entidades sociales para poder implantar las políticas sociales más acordes con el territorio. 
También se está dedicando más dinero que nunca al Rebost municipal, a las becas comedor y a 
las ayudas en general debido al constante aumento de las partidas sociales en los presupuestos 
municipales.

Un paso al frente

Alejandro
Aparicio

svhsipuede@gmail.com
     Sant Vicenç dels Horts Sí Puede
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El pasado domingo día 22 de enero Ciutadans Sant Vicenç instaló una Carpa informativa en 
la 33 Mostra Comercial y Agrícola. La climatología no nos amedrentó a pesar del día de viento 
y lluvia. El calor y la cercanía que transmitieron nuestros representantes políticos a los vicenti-
nos y vicentinas como el Senador Xavier Alegre, los diputados en el parlamento de Cataluña 
Francisco Domínguez (portavoz de Agricultura), Joan García (portavoz de Comercio), y Carlos 
Sánchez, junto con nuestro portavoz  en el ayuntamiento, Carlos Gómez, hicieron que más de 
450 personas estuvieran de forma rotatoria en nuestra carpa, dando todo su apoyo a las políti-
cas municipales que llevamos haciendo en nuestro municipio desde hace dos años.

¡NUESTRO MAS SINCERO AGRADECIMIENTO A TODOS!
No podemos dejar pasar la ocasión para informaros que el fi n de semana del 4 y 5 de febrero 

se celebró la IV asamblea de Ciudadanos en Madrid, donde se debatieron todas aquellas 
enmiendas aprobadas por las agrupaciones de toda España, las cuales fueron defendidas por  
nuestros compromisarios/as elegidos en proceso de primarias. Con la gran satisfacción que 
nuestra compañera de Sant Vicenç dels Horts y Secretaria de Organización del Baix Llobregat, 
Garraf, L´Hospitalet y Alt Penedés, la Sra. Carmen Soffi  ati, fue elegida entre los 53 compromisa-
rios/as de Cataluña que viajaron a Madrid.  

Nuevos vientos de cambio

Últimament ens estem adonant que el govern de l’Ajuntament, format per Junts x svh (ERC) i 
Sant Vicenç SíPuede (Podemos) no té la mateixa efi ciència que tenia a la legislatura anterior: in-
crement dels dies de pagament a proveïdors, endarreriment en les concessions de les subven-
cions a les entitats del poble, canvis d’organització en el personal sense consens ni planifi cació, 
brutícia als carrers, errors de gestió perquè sempre van a l’últim moment...

El cap de llista del govern municipal actual, Oriol Junqueras, va confeccionar una llista 
guanyadora en les eleccions, a priori un gran encert. Però un cop guanyades les eleccions, cal 
governar i, potser aquí, ja no s’hi va esforçar gaire (potser ja estava pensant en la seva carrera 
cap al Parlament?). 

L’Oriol va preferir prescindir dels 6 principals regidors de l’equip de govern amb més expe-
riència i formació (entre els quals n’hi havia 3 dels nostres i 2 del seu propi partit). Per contra, 
en comptes de reeditar la coalició va apostar per una llista amb poca experiència professional 
en la gestió i amb pactes  amb Podemos. Fins ara han aprofi tat la inèrcia de l’equip de go-
vern anterior, però això s’està acabant... A poc a poc, aquesta manca d’encerts en la gestió 
es va manifestant en els problemes que hem comentat anteriorment i això fa que, en comptes 
d’anar endavant fem passos enrere. Pel que fa al nostre partit, dues novetats: ja hem fet el can-
vi de nom del grup municipal (Partit Demòcrata de Sant Vicenç dels Horts, PDeCAT) i ja tenim 
nou cap local, l’Anton Duran. Li desitgem molts encerts!

Quan s’acaba la inèrcia...

L’any 2016 podria ser anomenat l’annus horribilis pel Govern de Junts x SVH i SVH SiPuede pel que 
fa a la relació amb entitats esportives, culturals, socials… Primer va ser la Comissió Organitzadora 
de la Marató de TV3 a Sant Vicenç dels Horts, després va venir l’ACA TV SantVicenç, passant per 
altres entitats culturals i socials del nostre municipi, així com per alguns col·laboradors i col·labo-
radores que han deixat de participar activament a les activitats vicentines i de la Mostra. Tal com 
hem anat denunciant els últims mesos, és evident que el tarannà d’aquest govern dista molt del 
que va governar entre el 2011 i el 2015, tot i que Junts x SVH hi segueix sent la força majoritària. 
En aquest any i escaig de mandat, l’equip de govern ha revertit la bona relació que existia amb les 
entitats culturals i socials del nostre municipi, que són el veritable motor de Sant Vicenç dels Horts.

Necessitem un Sant Vicenç dels Horts que estimi les seves entitats. Són aquestes les que mos-
tren a la ciutadania (vicentina i catalana) el bo i millor de casa nostra. És per això que tornem a 
instar el govern de Sant Vicenç dels Horts a canviar les seves maneres de fer, a abandonar d’una 
vegada per totes la seva actitud intransigent i poc dialogant i a tornar a cosir vincles i complicitats. 
Aquells vincles i complicitats que van heretar i que en menys de dos anys han estat capaços de 
destruir.

El valor de les entitats vicentines

Carlos Gómez

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

lpc@svh.cat
     @PDemocrataC_SvH
     Partitdemòcratacat.svh   

Jordi Gil

svh@iniciativa.cat
     @ICVsvh
     

Llorenç
Perarnau
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El descontento y el mal ambiente instaurado
Tengo constancia que el descontento es generalizado  entre el personal del Ayuntamiento y esto  
ocurre desde hace tiempo, aunque es más severo en algunas concejalías que en otras.

Hace aproximadamente quince meses se obligó al personal a realizar un cambio o incremento  
de horario con la misma contraprestación económica, pese a que desde hacía tiempo existían 
acuerdos con los agentes sociales y el personal ya los cumplía, aunque de modo diferente. Les 
siguieron las valoraciones de los puestos de trabajo, un tema escabroso, y como tal, con muchas 
insatisfacciones. Hace dos meses recibí un escrito contundente y alarmante de un caporal de la 
Policía Local en el que me comunica que después de tres décadas de servicio en este ayunta-
miento debido a los sistemas autoritarios, impositivos que recibían desde esa concejalía, se había 
visto en la obligación de solicitar traslado laboral a otro ayuntamiento y que el mismo camino 
ya lo habían emprendido otros compañeros y lo harían también otros en un futuro. Sus motivos 
resumidos, eran que les obligaban a realizar una mayor jornada laboral, y de modo autoritario 
quien no la hacía por imposición, perdía derechos laborales. En mi opinión francamente grave, 
que estas situaciones se produzcan en una democracia. Hace un mes volvió a saltar otra alarma, 
una empleada de servicios sociales, que al parecer realizaba tareas de responsabilidad superiores 
a las que les correspondía, confi aba en el compromiso verbal del Ayuntamiento en la renovación 
de su contrato laboral y cuando llegó el día de llevar a cabo dicho compromiso la despidieron. 

Santos Mateo

Regidors no adscrits

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

ESPAI COORDINAT 
PER LA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL LES 
VOLTES

CONTACTE
Telèfon 
93 656 06 63
a/e:
lesvoltes@svh.cat 

HORARI D’HIVERN
Matins
dimecres i dessabtes, 
de 10 a 13 h
Tardes
de dilluns a divendres, 
de 15.30 a 20.30 h

Serveis físics i virtuals. Carnet mòbil

A través de l’APP BibliotequesXBM, que pot descarregar-se de 

forma gratuïta, podreu generar un codi de barres digital que us 

permetrà utilitzar-lo com a carnet mòbil arreu. L’aplicació us permet 

desar diversos carnets i  així agilitzar els préstecs de documents a les 

famílies. A més a més, l’aplicació troba i situa les biblioteques i les 

activitats més properes a la vostra ubicació. Amb ella podreu renovar 

documents, consultar la disponibilitat dels títols que us interessin i fer 

reserva dels ordinadors amb Internet que hi ha a les biblioteques. ●

Si accediu al portal eBiblio Catalunya disposareu d’un ventall de 

llibres digitals de fi cció i coneixements en català i castellà, tant per 

a infants com per a adults.  També hi podreu accedir descarregant-

vos l’aplicació amb el mateix nom, disponible per a Android i iOS. 

La Biblioteca Les Voltes programa els dimecres a la tarda sessions de 

formació per aprendre a utilitzar aquest servei de préstec gratuït de 

llibres electrònics. ●

SANT
VICENÇ 
DELS 
HORTS

VA DE
VOLTES

La Biblioteca Les Voltes forma part de la 

Xarxa de Biblioteques Municipals de la 

Diputació de Barcelona. Amb el carnet 

podeu endur-vos materials en préstec a 

qualsevol de les biblioteques públiques 

de Catalunya i accedir a la programació 

d’activitats que s’hi ofereixen. Les 

biblioteques també tenen serveis virtuals 

com el carnet mòbil i el préstec de llibres 

electrònics.

Fins al mes d’octubre de l’any 2016, Les 

Voltes ha fet 8.185 carnets a nous usuaris, 

ha rebut 44.068 visites, ha prestat 20.877 
documents i ha fet possible més de 5.000 

connexions a Internet i més d’11.441 

accessos al Wi-Fi. Amb aquest breu resum 

volem donar les gràcies a totes les persones 

que feu de l’equipament un espai viu i 

convidem les que encara no el coneixeu a 

visitar-lo i utilitzar-lo durant el 2017. ●
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SERÀ NOTÍCIA
Del 4 de març al 22 d’abril

Cuina en directe amb 
receptes de Quaresma
Al Mercat de Pagès (plaça de Narcís Lunes)

CALENDARI:
11 de març, a les 11 h. Restaurant Que sa que bo
11 de març, a les 12 h. Restaurant Casa Mora
18 de març, a les 12 h. Restaurant La Cuina d’en Toni
25 de març, a les 12 h. Pastisseria Muñoz
1 d’abril, a les 11 h. Restaurant Les Palmeres de la Vila
8 d’abril, a les 11 h. Restaurant Sal i Sucre
8 d’abril, a les 12 h. Restaurant La Taska
22 d’abril, a les 12 h. Xerrada a càrrec de La Oliviteca
22 d’abril, a les 13 h. Tast de vins amb maridatge a 
càrrec del sommelier Arnau Marco

Del 8 al 27 de març

Aula Dial (90.2 fm)

Els alumnes vicentins es converteixen en 
periodistes i fan un informatiu en directe

   

8 de març

Dia Internacional 
de les Dones
DIMARTS, 7 DE MARÇ
De 17.20 a 19.20 h  
NI PRÍNCEPS BLAUS NI PRINCESES PROMESES. EL PAPER DE LES 
FAMÍLIES EN LA CONSTRUCCIÓ DE GÈNERE: LA COEDUCACIÓ
A càrrec d’Associació Candela
A l’Escola La Vinyala (hi haurà servei de guarderia)

DIMECRES, 8 DE MARÇ
A les 17.30 h  
ANTÍDOT PER A DONES INVISIBLES
Jocs coeducatius 
A la plaça de Narcís Lunes
Organitzador: Centre Diari Sant Josep

A les 18.30 h 
LECTURA DEL MANIFEST
A la plaça de Narcís Lunes

A les 19 h  
“EL PAPER DE LA DONA A LES FEINES MASCULINITZADES”
Taula rodona on diferents dones ens explicaran la seva 
experiència en feines masculinitzades
A l’Espai de Trobada
Organitzador: Dona’t Vida

DIVENDRES, 10 DE MARÇ
A les 18 h 
NENES VALENTES
A càrrec de Sara Genovart, rondallaire
A la Biblioteca Municipal Les Voltes
Organitzador: Biblioteca Municipal Les Voltes

A les 19 h 
TROBADA AL VOLTANT DE LA SENYORA FLORENTINA I EL SEU 
AMOR HOMER DE MERCÈ RODOREDA 
Club de lectura Margarida Xirgu
A la Biblioteca Municipal Les Voltes
Organitzador: Biblioteca Municipal Les Voltes

A les 21 h 
SOPAR I BALL
Informació i venda d’entrades els dimarts al local d’ICV 
(c. Nou, 31)
Al Centre Catòlic
Organitzador: Dones amb Iniciativa

DIJOUS, 16 DE MARÇ
A les 19 h
“LA DONA A LA HISTÒRIA DE LA MÚSICA: GALERIA DE 
COMPOSITORES”
Xerrada i exposició a càrrec de  Raul Gonell Herrera, graduat 
en Musicologia per la UAB
A la Biblioteca Municipal Les Voltes

DIVENDRES, 31 DE MARÇ
A les 19 h
CLUB DE LECTURA PROMETEU
Trobada al voltant de la novel·la Contra el viento, d’Ángeles 
Caso. Dinamitza: Carme Via 
A la Biblioteca Municipal Les Voltes
Organitzador: Biblioteca Municipal Les Voltes

8 DE MARÇ: 
Escola La Guàrdia
9 DE MARÇ: 
Escola La Vinyala A
10 DE MARÇ: 
Escola La Vinyala B
13 DE MARÇ: 
Escola Joan Juncadella A
14 DE MARÇ: 
Escola Joan Juncadella B
15 DE MARÇ: 
Escola Mare de Déu del 
Rocio

16 DE MARÇ: 
Escola Iris
20 DE MARÇ: 
Escola Sant Josep A
21 DE MARÇ: 
Escola Sant Josep B
22 DE MARÇ: 
Escola La Immaculada
23 DE MARÇ: 
Escola Sant Jordi A
24 DE MARÇ: 
Escola Sant Jordi B
27 DE MARÇ: 
Escola Sant Antoni
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TELÈFONS D’INTERÈS

AJUNTAMENT: INFORMACIÓ GENERAL
SIAC                                                                       900 111 656

CASA DE LA VILA                                              93 602 21 50

LA FONERIA                                                       93 602 92 00

SERVEIS SOCIALS                                              93 672 31 11

MOLÍ DELS FRARES                                          93 680 71 00

CAN COMAMALA                                             93 656 98 26

RÀDIO SANT VICENÇ                                       93 676 93 77 

                                                                                                
CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA
CAP SERRAL                                                       93 672 48 59

CAP VILA VELLA                                                93 672 45 69

PROGRAMACIÓ DE VISITES                            902 111 444

                                                                                       

SEGURETAT I EMERGÈNCIES
ATENCIÓ A LES DONES        900 900 120 / 906 029 216

BOMBERS                                                                             112

EMERGÈNCIES GENERALS    112

EMERGÈNCIES MÈDIQUES    061

GUÀRDIA CIVIL                                                                   062

MOSSOS D’ESQUADRA    112

POLICIA LOCAL                                      93 656 61 61 / 112

SERVEIS GENERALS
DEIXALLERIA CAL BOTER                                93 676 99 76 

CORREUS I TELÈGRAFS                                    93 656 22 56 

ENLLUMENAT PÚBLIC                                       900 131 326 

FECSA/ENDESA (avaries 24 h)                        800 760 706 

GAS NATURAL                                                     900 750 750 

JUTJAT DE PAU                                                  93 656 60 03 

MOBILIARI URBÀ I JOCS INFANTILS                                   
(avaries 24 h)                                                       902 010 068

OFICINA LLEI DE BARRIS                                93 656 96 67

ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA                               
(recaptació municipal)                                   93 656 68 82

OFICINA LIQUIDADORA DE LA                                        
GENERALITAT                                                    93 656 55 29 

RECOLLIDA DE PODA I MOBLES                    900 707 171 

REGISTRE DE LA PROPIETAT                          93 656 41 55 

SOC                                                                       93 656 60 11 

TANATORI I CEMENTIRI MUNICIPAL            93 656 44 60 

UTE AIGÜES SANT VICENÇ                                              
(avaries 24 h)                                                       900 304 070 

TRANSPORTS
BUS URBÀ                                                          93 632 51 33

BUS INTERURBÀ                                              93 632 51 33

FCC                                                                       93 205 15 15

TAXI                                            639 825 155 / 619 793 916          

10 març
Votació Assemblea Jove 
SVH 2017 per a joves de 14 
a 30 anys 

A les 18.30 h, a la Sala Xica de 

La Vicentina. Més informació: 

Departament de Joventut i 

Espai Jove La Capella

Del 27 de març al 22 de maig 
Entrenaments de la Caco

Dilluns, de 19.30 a 21 h, al Camp 

de Futbol Municipal La Barruana

Dissabtes, de 9 a 10.30 h, a 

l’entrada del camí que porta al 

riu situada a la carretera de Sant 

Boi (a l’altura del carrer Àngel 

Guimerà)

Més informació a www.svh.cat

1 i 2 d’abril   
Firaestoc, Firatapes, Desfi lada 
de Moda i Firaesport

Qui pot participar-hi?
Persones majors d’edat amb coneixements bàsics 

d’Internet que es comprometin una hora a la setmana, 

durant 10 setmanes, a conversar en català de manera 

virtual.

Emplena la fi txa d’inscripció i tria la modalitat virtual 

http://vxl.cat/participa-hi. La inscripció es pot fer al 

Servei Local de Català o a la pàgina www.vxl.cat.




