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Grans i joves sumen esforços per
dinamitzar el barri de Sant Josep

Sant Vicenç dels Horts

L’Ajuntament promou el treball en xarxa per millorar
la qualitat de vida als barris
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Mamut Venux de la Colla de 
Diables @angelsdiabolics, 
que aquest cap de setmana 
celebra el seu 20è aniversari! 
Dissabte hi haurà tabalada 
i correfoc, i diumenge 
tallers i activitats per a 
tota la família! #SantVicençdelsHorts #correfoc 
#bèsties #bèstiesdefoc #diables #tradicions 
#catalunya #baixllobregat #cultura #igerscatalunya 
#turismebaixllobregat #descobreixcatalunya 
#catalunyaexperience #bcnmoltmes #capdesetmana
alexisrateau Wow!
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EL MÉS VIST A LES 
XARXES MUNICIPALS

Avui d’11 a 13.30 h, al Parc del Pi Gros: #Jugateca 
ambiental “Jocs tradicionals reciclats” 
#SantVicençdelsHorts

Ajuntament SVH
@AjuntamentSVH

Parc del Mamut Venux: opció guanyadora 
en la votació del nom del nou parc de 
#SantVicençdelsHorts Vine demà a la inauguració del 
parc, amb tallers, jocs, espectacles i activitats per a 
tothom! http://bit.ly/2g3gQyc #parc #MamutVenux 
#ciutadania #capdesetmana #activitats #família 
#baixllobregat #catalunya #igerscatalunya 
#turismebaixllobregat #bcnmoltmes http://ift.
tt/2g2cq6L

Del 24 de setembre al 25 de novembre

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
AjuntamentSVH

ajuntamentsvh
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Un poble es construeix des dels barris, des de la proximitat 
de les entitats i de la seva gent, que són qui millor coneix la 
realitat del dia a dia. No és pas casualitat que a Sant Vicenç dels 
Horts i a molts municipis de l’Àrea Metropolitana heretéssim 
una xarxa urbanística caòtica, feta a pedaços, fruit de l’autorita-
risme dels anys setanta, que mai tenia en compte els veïns i les 
veïnes. La democràcia, la veritable democràcia, es fa diària-
ment, amb l’opinió ciutadana i amb la responsabilitat com-
partida en la presa de decisions.

Per això, des de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts fem 
una aposta decidida pels barris: la casa no es pot començar per 
la teulada, sinó amb uns fonaments forts i sòlids com ho són les 
associacions, les entitats, els comerços o les agrupacions juve-
nils i els casals de la gent gran. Dia a dia, i a través de diferents 
canals, la ciutadania debat sobre el poble que vol i com el vol.

Exemple destacat és el projecte «Implica’t per Sant Josep», 
amb propostes tan interessants com el curtmetratge que grava-
ran conjuntament un grup de joves i de gent gran. La iniciativa 
servirà per a connectar persones i per a augmentar el sentiment 
de pertinença i d’estima al territori. 

Perquè connectar persones ens ajuda a enfortir els barris. 
I connectar els barris ens ajuda a créixer com a poble. És per 
això que no ens donem per vençuts i ens presentarem a una 
segona convocatòria dels Fons de Desenvolupament Regional 
Europeu (FEDER), amb l’objectiu de millorar la mobilitat i l’espai 
públic de Sant Josep; connexió que també millorarem a tot el 
municipi amb la nova xarxa de bus urbà, la construcció de diver-
sos carrils bici i la creació d’un gual inundable entre Sant Vicenç, 
Sant Feliu i Molins de Rei.

Totes i cadascuna d’aquestes actuacions s’inspiren en deman-
des ciutadanes, peticions que dia a dia arriben al consistori i que 
són fruit del ric intercanvi d’impressions amb el veïnat i de la 
seva profunda estima al municipi. Des d’aquí aprofito per a fer 
una crida al civisme i al respecte per l’entorn urbà, perquè 
tot aquest esforç col·lectiu no quedi eclipsat per l’actuació 
vandàlica d’uns pocs. Darrerament hem vist com, tristament, 
el vandalisme causava desperfectes en alguns parcs del munici-
pi. La col·laboració ciutadana és clau a l’hora de perseguir i de-
nunciar aquelles actituds que ens malmeten el poble.

No vull acabar aquestes línies sense desitjar-vos a totes i a 
tots unes bones Festes. Aprofiteu per a descansar i agafar forces. 
L’any 2017 és ple de reptes i, segur, de bones notícies per a Sant 
Vicenç dels Horts.

Fem poble
des dels barris i

amb la seva gent

Dia a dia, i a través de diferents 
canals, la ciutadania debat

sobre el poble que vol

Maite Aymerich Boltà 
Alcaldessa
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Sant Vicenç dels Horts
mira cap als barris per construir

un municipi cohesionat

La xarxa «Implica’t per Sant Josep» impulsa
el rodatge d’un curt amb l’objectiu de promoure

la convivència



  NOVEMBRE-DESEMBRE 2016 Sant Vicenç dels Horts   5  

La vida als barris i les relacions entre el veïnat han estat 
històricament factors clau en l’assoliment de serveis i 
drets socials. Els temps porten necessitats noves i reptes 
globals, però les respostes sovint cal buscar-les en l’àm-
bit local, fins i tot a l’essència del municipi: els barris. 

Amb aquesta filosofia, la xarxa «Implica’t per Sant Jo-
sep» impulsa, des del novembre, un projecte que aplega 
educació i comunicació audiovisual, on joves i persones 
grans participen en la creació d’un curtmetratge sobre 
el barri. 

Sant Josep, davant i darrere la càmera 
El rodatge de la pel·lícula és una oportunitat per a mos-
trar la història del barri i la varietat d’identitats que hi 
viuen. Alhora, es promou la participació col·lectiva en 
una activitat que reforça el sentiment de pertinença 
i que promou els vincles amb la resta del municipi. De 
moment, per tirar el curtmetratge endavant s’han fet 
dues convocatòries, la primera adreçada a joves d’entre 
15 i 20 anys i la segona per a persones de més de 60 anys. 
Tot el grup compartirà cinc mesos de projecte en què es 
reuniran cada dimecres per fer totes les tasques del curt: 
des de la interpretació, a la redacció dels guions, l’edi-
ció de les imatges, el maquillatge, etc. En aquest procés 
comptaran amb l’acompanyament d’especialistes del 

sector audiovisual. Les sessions continuen obertes a to-
thom qui estigui interessat a participar-hi.

El projecte, iniciativa de l’Ajuntament amb el suport de 
la Diputació, té un objectiu triple: vincular les persones 
entre si, vincular-les amb l’entorn i generar cultura de 
participació i de treball comunitari.  

Pla Comunitari 
La xarxa «Implica’t per Sant Josep» va néixer fruit d’un 
procés de pressupost participatiu. Aplega veïnat, càrrecs 
electes, entitats i serveis públics, i ja ha impulsat altres 
actuacions que comencen a definir un futur Pla Comu-
nitari de Barri. Un Pla Comunitari és una xarxa de veïns, 
veïnes, associacions, comerços i serveis públics que tre-

l Els projectes 
socials obren a 
Sant Josep el 
camí cap a una 
participació més 
directa del veïnat 
en les decisions 
que afecten el seu 
barri. 

l Al curtmetratge 
participaran 
diferents 
generacions: joves 
d’entre 15 i 20 anys 
i persones de més 
de 60.

l Les comissions 
de Convivència 
i d’Urbanisme 
organitzen el 
treball en xarxa 
al barri de Sant 
Josep.  

l L’experiència 
dels pressupostos 
participatius 
s’ampliarà a un 
altre barri de 
Sant Vicenç dels 
Horts al 2017. 

DESTAQUEM
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Atendre les necessitats de tots els 
barris és una prioritat de l’Ajuntament i 
una tasca quotidiana a la Regidoria de 
Serveis Generals. L’asfaltatge de carrers 
i l’arranjament de parcs, per exemple, 
milloren l’accessibilitat i afavoreixen la 
convivència a l’espai públic. 

Fran Infante
Regidor de Serveis Generals

ballen de manera conjunta per millorar la qualitat de 
vida al barri. L’objectiu és crear espais de trobada, buscar 
solucions a problemes compartits i fer efectius els drets 
socials.

Arran de la necessitat de treballar l’àmbit social com 
a eix per a millorar la vida a Sant Josep, es va implantar 
la figura dels educadors de carrer, que ha culminat en la 
creació del Servei d’Acompanyament Juvenil (SAJ). 

També han començat a funcionar dues comissions de 
treball per a organitzar el treball en xarxa: es tracta de 
la Comissió de Convivència i la Comissió d’Urbanisme. A 
través d’espais com aquests es vol incorporar la veu de la 
ciutadania en la presa de decisions i donar resposta a les 
necessitats des d’un lideratge compartit amb els veïns i 
veïnes. 

Cap als pressupostos participatius 
Aquesta experiència a Sant Josep ha evidenciat el poten-
cial dels barris per a participar en temes concrets i impul-
sa el camí cap als pressupostos participatius, un proce-
diment que pot incidir en l’organització i la convivència 
dels barris. Per això, al 2017 s’engegarà un nou procés 
participatiu en un altre barri per a decidir a quines accions 
concretes es destinarà una part del pressupost municipal. 

En aquest sentit, la figura dels regidors i regidores de 
barri connecta la realitat dels barris amb l’acció de go-
vern. Per aconseguir aquesta interlocució directa es fan 
reunions a petició del veïnat, trobades als barris amb la 
col·laboració de les entitats veïnals, visites, atenció tele-
fònica i presencial, etc. De moment, s’han fet trobades 
de barri a Sant Antoni, El Turó i a Sant Josep, i la següent 
prevista és al Serral. l 

Veïns i veïnes participen a les 
trobades de barri a Sant Antoni 

i El Turó
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Sant Vicenç 
dels Horts es 

presenta a 
«Treballs als 

barris»

Formació, contractació i millora de 
l’entorn urbà: són les tres potes del 
projecte «Treball als barris», finançat 
pel Servei Públic d’Ocupació de Cata-
lunya (SPOC). Sant Vicenç dels Horts 
se n’ha presentat a la convocatòria 
del 2016 amb un pla per a La Guàrdia 
i La Font del Llargarut. Aquest pla in-
clou accions formatives relacionades 
amb les feines de paleta i amb tre-
balls forestals i de jardineria; la con-
tractació de persones aturades del 
sector de la construcció i la jardine-
ria durant sis mesos, i la contractació 
d’una persona més com a coordina-
dora del pla durant un any.

El cost total previst del projecte 
seria de 316.019 euros, dels quals 
173.589 anirien a càrrec de la sub-
venció i l’Ajuntament faria una apor-
tació de 142.429. És previst que el 
SPOC adjudiqui aquests ajuts abans 
que acabi l’any. l

Nova sol·licitud de 
finançament europeu 

per a millorar Sant Josep

Una delegació de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, en-
capçalada per l’alcaldessa, Maite Aymerich, es va reunir, el 18 de 
novembre a Madrid, amb la direcció general de Fons Comunita-
ris del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. L’objec-
tiu de la trobada va ser aclarir el motiu del rebuig del projecte 
presentat per l’Ajuntament a la primera convocatòria del Fons 
de Desenvolupament Regional Europeu (FEDER) i de Desenvo-
lupament Urbà Sostenible i Integral (DUSI). El projecte pretén 
regenerar urbanísticament el barri de Sant Josep per facilitar la 
cohesió del barri i millorar-ne la mobilitat i l’espai públic. Preveu 
una inversió de cinc milions d’euros, la meitat a càrrec del FEDER 
i l’altra meitat a càrrec de l’Ajuntament. 

L’equip de govern municipal presentarà una nova candidatura 
a la segona convocatòria, que ja és oberta. L’Ajuntament ha reco-
llit així l’oferiment del Ministeri d’ajudar els municipis que hagin 
quedat fora de la concessió de cara a la segona convocatòria. l

Una delegació vicentina prepara 
a Madrid la segona candidatura 

als fons FEDER  

A la segona convocatòria 
dels FEDER, a Catalunya li 

corresponen 14 milions d’euros
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El pressupost municipal del 2017 
augmenta un 12% la dotació en acció 

social, ocupació i educació
El pressupost municipal per al 2017 és de 27.483.870 eu-
ros, lleugerament inferior al del 2016. Malgrat això, l’Ajun-
tament preveu augmentar un 12% la dotació en acció so-
cial, ocupació i educació, els tres pilars fonamentals de les 
polítiques municipals. Això és possible gràcies a l’estalvi i 
l’optimització de la despesa, l’increment d’ingressos per 
plusvàlues i uns ingressos supramunicipals superiors als 
previstos. l

TRES PRIORITATS DE GOVERN

Algunes de les partides pressupostàries destacades són la 
del Rebost d’Aliments, que s’apuja un 40%, fins als 100.000 
euros. També s’incrementen un 45% les beques menjador, 
un 15% les beques d’ajudes a l’escolaritat i un 75% les 
beques a l’escola bressol. Els ajuts al lloguer i a l’habitatge 
s’apugen un 80%. Es destinaran 20.000 euros a la creació 
del servei de mediació comunitària i es dupliquen les 
subvencions a les associacions del veïnat. l

Polítiques socials

Augmenta la partida per a fomentar la creació de noves 
empreses i de llocs de treball, que arriba a 300.000 euros. 
A més, s’aposta per nous plans d’ocupació, ja siguin propis 
o amb altres administracions. S’incrementa la partida del 
programa de dinamització comercial i es crea una trajectòria 
formativa per a dones. També es posarà en marxa un 
programa per a connectar Administració, tercer sector, 
sector privat i universitats i centres de recerca. l

Foment de l’ocupació

S’incrementa un 11% el conveni amb les entitats, que arriba 
a 180.000 euros. Així, es pretén empoderar el teixit associatiu 
i continuar amb el Taller d’Estudi Assistit i els patis oberts 
a les escoles amb recursos propis, sense dependre de la 
convocatòria de plans d’ocupació. l

Educació

TOTAL 2016: 5.929.090 €

ACCIÓ SOCIAL

OCUPACIÓ

EDUCACIÓ

2.706.700 €

3.240.060 €

1.118.360 €

1.250.230 €

2.104.030 €

2.152.820 €

TOTAL 2017: 6.643.110 €
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S’incrementa en un 72,41% 
la inversió en espai públic 

i natural

Als pressupostos per al 2017, l’Ajuntament incrementa 
en un 72,41% la inversió. Part destacada és l’actuació en 
espai públic i natural. La principal novetat és el projec-
te per a canviar tota la xarxa d’aigua de Sant Vicenç dels 
Horts en els pròxims anys. De moment hi ha previstos 
200.000 euros i la creació del Pla Director de l’Aigua. l

Es preveu reduir 
el deute fins a 

un 10%

l Manteniment de la via 
pública, increment de 
10.000€:
de 215.000 a 225.000 €

l Es crea una partida 
nova per al Pla Director 
de l’Aigua:
200.000 €

l Conservació de zones 
verdes:
de 640.000 a 
685.000 €

l Jardineria, medi 
ambient i sostenibilitat:
30.000 €

l Gual inundable del riu 
Llobregat:
173.920 €

l Urbanització del 
carrer Fundadors:
amb una dotació de 
1.966.540 €, dels quals 
1.233.200 € es financien amb 
contribucions especials del 
veïnat i la resta (733.340 €) 
via Diputació.

l Reformes de la Casa 
de la Vila:
366.410 €

l Renovació de 
l’enllumenat públic:
50.000 €

l Senyalització viària:
20.000 €

l Reforma del Pavelló 
Sant Josep:
creació de noves portes 
d’emergència, vestuaris 
i coberta de la pista 
annexa: 458.880 €

2015 4.750.000 €   (170 € / habitant)   17% d’endeutament

2016 

2017 

3.745.000 €   (134 € / habitant)   15% d’endeutament

2.877.000 €   (103 € / habitant)   10% d’endeutament

Aquestes no seran les úniques inversions que es faran el 2017. A mesura que es concretin els projectes s’aniran 
consignant noves partides. 
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SANT VICENÇ DELS HORTS 
SE SUMA AL PROJECTE 
METROPOLITÀ «BICIVIA» 

Sant Vicenç dels Horts fomarà part del projecte Bicivia i 
comptarà amb dos camins ciclables que connectaran el camí 
del riu amb les estacions de Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya (FGC), amb la finalitat de fomentar la intermodalitat. 
La xarxa Bicivia és un projecte de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB) que preveu la creació de nou grans eixos 
pedalables. L’AMB cofinançarà i construirà, entre 2016 i 2017, 
24 carrils bici en 17 municipis metropolitans, que ajudaran 
a millorar la connectivitat de les vies pedalables a l’àrea 
metropolitana de Barcelona. 

Els dos carrils bici de Sant Vicenç dels Horts tenen un 
pressupost de 150.000 euros i compten amb la subvenció del 
50% de l’AMB, per executar a principis del 2017. D’altra banda, 
la iniciativa del Bicivia complementarà el projecte, subvencionat 
per la Diputació de Barcelona, de continuar el camí ciclable de 
la carretera de Sant Boi fins a Santa Coloma de Cervelló, un camí 
que actualment acaba a la benzinera de Les Palmeres. 

Per atorgar la subvenció, l’AMB ha prioritzat les actuacions 
que coincidissin amb la xarxa bàsica metropolitana, així com 
la interconnexió amb intercanviadors de transport, polígons 
d’activitat econòmica o grans centres generadors de mobilitat. 
S’ha prioritzat, alhora, la continuïtat amb altres vies pedalables 
ja existents o projectades. l

Dos carrils bici connectaran el camí 
del riu amb les estacions de FGC 

L’any 2017 es preveu construir un gual inundable al riu per 
connectar Sant Vicenç dels Horts, Sant Feliu de Llobregat i 
Molins de Rei. El pas, pensat especialment per a vianants i 
ciclistes, s’ubicarà entre el viaducte de Sant Feliu i la riera de 
Torrelles. El cost del projecte és de 745.364 € (IVA inclòs), dels 
quals l’Àrea Metropolitana de Barcelona assumirà el 30% i la 
resta es repartirà en tres parts iguals: 173.918,27 € a càrrec de 
cada municipi, corresponents al 23%. l

PROJECTE DE GUAL 
INUNDABLE AL RIU LLOBREGAT  

Connectarà Sant Vicenç dels Horts 
amb Sant Feliu i Molins de Rei 
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Sant Vicenç dels Horts 
renovarà al proper mes 

de gener la xarxa de 
bus urbà 

El nou servei se simplifica i 
s’optimitzaran temps d’espera 

i recorreguts amb un total 
de 5 línies urbanes 

El proper mes de gener, l’Ajuntament posarà en marxa la 
nova xarxa de bus urbà, amb la qual es pretén donar res-
posta a les necessitats de mobilitat del municipi. La nova 
xarxa estarà formada per 5 línies —SV1, SV2, SV3 i SV4 
i la línia ESC de reforç escolar— i, mantenint  el mateix 
nombre d’autobusos, s’optimitzarà l’eficàcia del servei. 
Amb aquesta renovació, es reduiran els temps de viat-
ge entre les zones del municipi amb més demanda i les 
zones on s’ha detectat que es produeix més quantitat de 
desplaçaments. Paral·lelament, quasi totes les zones del 
municipi reduiran la mitjana de l’interval de pas, dels 106 
minuts d’espera actuals entre un bus i el següent a 34 mi-
nuts. A més, s’augmentarà el nombre d’expedicions a les 
zones amb més densitat de població, més concentració 
d’equipaments i punts d’intermodalitat. 

La nova xarxa d’autobusos busca alhora simplificar l’ús 
i la comprensió de la xarxa, amb 3 línies els dies labo-
rables i una 4a línia més els dissabtes. A més, les línies 
es concentraran en determinades vies perquè la ciuta-
dania identifiqui fàcilment les parades per on passaran 
els combois. La nova xarxa també vol potenciar la inter-
modalitat amb les estacions de FGC, aprofitar l’oferta de 
serveis interurbans per a utilitzar les mateixes targetes 
que el bus urbà i mantenir el servei específic de reforç 
escolar de la línia ESC. 

El servei experimentarà altres avenços, com la millora 
de la informació en les marquesines i a l’interior de l’au-
tobús, l’accessibilitat de les parades i la renovació de la 
flota, amb vehicles més eficients, sostenibles i còmodes. 
Properament, s’iniciarà una campanya informativa on 
s’explicarà a la ciutadania tots els detalls del nou servei.  

Canvi de sentit 
Els carrers de Llobregat i Mare de Déu de Núria canvia-
ran properament de sentit de circulació. Aquest canvi és 
fruit de l’optimització de recorregut en la nova xarxa de 
busos i també permet regular millor l’entrada i sortida 
de vehicles a la BV-2002 des del barri de Can Ros. A més, 
també facilita la implantació de carrils bici i zones de ve-
locitat 30 a Can Ros i al Serral per al 2017. l

Es potenciarà l’accés a les 
estacions de FGC i a les zones 

més poblades, així com la 
connexió amb els equipaments 
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L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts posa a disposició 
de les persones emprenedores i de les empreses el SIAE, 
Servei Integral d’Atenció a l’Empresa. 

La finalitat és que puguin tenir una persona interlocu-
tora especialitzada en temes d’empresa que els faci més 
fàcil i àgil la seva interacció amb l’Ajuntament, i amb un 
tracte més personalitzat. El SIAE no tracta exclusivament 
tràmits municipals, sinó que també abasta qualsevol ser-
vei que pugui ser d’interès per a l’empresa. 

Després d’uns mesos com a prova pilot, els resultats 
han estat molt satisfactoris, i a partir del 2 de gener el 
servei funcionarà de manera oficial. 

El SIAE:
l esdevé el punt de referència de persones emprenedo-
res i empreses en la seva relació amb l’Ajuntament;
l informa de totes les activitats i serveis que l’Ajunta-
ment els ofereix;
l registra la documentació vinculada amb aquestes ac-
tivitats i serveis;
l realitza directament alguns tràmits i en fa el seguiment;
l atén tot tipus de consultes relacionades amb l’empresa; 
l atén queixes i suggeriments.

El SIAE ja ofereix de manera telemàtica alguns dels 
seus serveis a través del web municipal (www.svh.cat) i 
l’objectiu és poder-los realitzar tots per aquesta via. 

El Servei Integral d’Atenció 
a l’Empresa (SIAE), un espai 

d’atenció ràpida i eficaç

Agilita i aglutina en un sol 
punt els tràmits i serveis 
amb les empreses i les 

persones emprenedores
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Com contactar-hi
S’atendrà presencialment a la planta baixa de la Casa de 
la Vila (plaça de la Vila, 1), en horari de 9 a 14 h, de dilluns 
a divendres, i tardes amb cita prèvia. Per fer-hi consultes 
es recomana sol·licitar cita a través del telèfon 93 602 21 
50 o per correu electrònic (siae@svh.cat). També es po-
drà demanar cita prèvia a través del web (www.svh.cat) 
o descarregant-se l’aplicació de l’Ajuntament. l

S’ofereix un catàleg de 70 
tràmits i serveis com ara canvis 
de titularitat, assessorament, 

llicència d’obres menors o 
permisos d’activitats 

El SIAE esdevé punt de 
referència de persones 

emprenedores i empreses en la 
seva relació amb l’Ajuntament

Amb la creació del SIAE, les empreses i els 
autònoms/es de la nostra població gaudiran 
d’un servei eficaç i d’un tracte proper. 
L’Ajuntament canalitza tots els tràmits i els 
gestiona en un sol punt per facilitar-los tot 
allò que necessiten i que es puguin centrar 
en la seva activitat econòmica.

Manolo Ortega
Regidor d’Organització i d’Economia 
i Hisenda

El SIAE es compromet a: 
l donar cita per a resoldre una consulta generalista, 
abans de 3 dies;
l respondre una consulta especialitzada, entre 3 i 7 
dies;
l donar cita amb un tècnic especialitzat, entre 3 i 15 
dies; 
l registrar documents al moment; 
l fer canvis de titularitat, abans de 3 dies;
l ensenyar i copiar expedients, en 7 dies;
l lliurar el certificat d’estat de vigència de la llicència, 
en 5 dies;
l consultar la compatibilitat urbanística, en 10 dies;
l assolir un índex general de satisfacció de, com a 
mínim, 7 sobre 10.
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Tallers, activitats i espectacles per a 
inaugurar el parc del Mamut Venux
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JORNADA FESTIVA PER A PETITS I GRANS. El nou parc que ocupa l’espai de l’antiga 
escola Joan Juncadella ja té nom: Mamut Venux. La bèstia de foc dels Àngels Diabòlics 
va ser la proposta més votada en el procés participatiu per a escollir un nom. El parc es 
va inaugurar el 19 de novembre, a càrrec de l’alcaldessa, Maite Aymerich, i del gerent de 
l’AMB, Ramon Torra. Hi va haver espectacles, tallers i diferents actuacions gràcies a la 
participació de la Colla de Diables, els gegants Vicenç i Coloma, l’escola de teatre El Bitxo, 
el Club Amatent i la Colla Castellera Carallots, entre d’altres.
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Millora de l’espai  
per a la pràctica 

esportiva a la 
Pista Polivalent 
Francesc Macià

Les obres de millora van començar 
el passat 7 de novembre i han con-
sistit en la pavimentació de formigó 
de la pista, la instal·lació de dues ca-
naletes per a la conducció d’aigua 
de pluja i l’eliminació de la primera 
fila de la graderia per crear una fran-
ja lliure que incrementa la seguretat 
dels esportistes i el públic. El cost 
d’aquestes actuacions ha estat de 
44.118 €. A més es millorarà la gra-
deria, una actuació que comportarà 
l’anivellament de l’espai i la renova-
ció de gran part dels seients. La pista 
estarà enllestida en els propers dies, 
quan s’enllesteixin les tasques de 
pintura i s’assequi el formigó. l

L’Arxiu Municipal 
s’ha traslladat
al nou espai 

ubicat a l’edifici 
dels antics 
Salesians

Des del 16 de novembre, l’Arxiu 
Municipal ja es troba operatiu a 
les noves instal·lacions de l’edi-
fici dels antics Salesians. El nou 
edifici permet millorar el servei 
d’atenció a la ciutadania, tant pel 
que fa a la conservació de docu-
ments com en l’atenció directa. 
La planta baixa de l’edifici, on hi 
havia Ràdio Sant Vicenç i algu-
nes entitats, comptarà ara amb 
una sala polivalent on es faran 
exposicions, una zona de des-
patx i el dipòsit de documents. 
Entre les millores tècniques amb 
les quals compta l’Arxiu al nou 
espai destaca la possibilitat de 
climatització a una temperatura 
constant per conservar millor els 
documents i l’ús de prestatge-
ries compactes, que permeten 
guanyar espai. l

El parc del 
carrer Barbastre 
es converteix en 
un espai per al 

joc infantil a
Sant Josep

La reforma integral del parc del car-
rer Barbastre ja ha finalitzat i aquest 
espai s’ha convertit en un centre de 
joc infantil al barri de Sant Josep. S’hi 
han instal·lat 5 jocs per a infants de 
2 a 12 anys: un conjunt multijoc, dos 
balancins, un gronxador niu adap-
tat per a nens i nenes amb mobilitat 
reduïda i un rocòdrom amb peces 
col·locades estratègicament que 
permet als més menuts escalar-hi 
amb seguretat.

Millora integral de l’espai 
A més, s’ha reformat la superfície 
de cautxú per esmorteir les cai-
gudes, s’ha pintat tot el parc i s’ha 
anivellat la zona de sauló i pistes de 
petanca. També s’hi han col·locat 
quatre bancs nous, dues papereres 
i una font d’aigua potable. Aques-
tes actuacions han tingut un cost de 
18.809 € i les ha realitzat la Brigada 
Municipal amb la col·laboració de la 
Fundació Iris. l
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Subvenció per 
a contractar 
un total de 
14 persones 

aturades

Gràcies a una subvenció de l’Ajunta-
ment de Sant Vicenç dels Horts i la 
Diputació de Barcelona, 14 persones 
aturades i veïnes de Sant Vicenç dels 
Horts han estat contractades per  
l’empresa d’inserció laboral Trinijove. 
El contracte té una durada de 7 me-
sos i és a jornada completa. Al llarg 
d’aquests mesos, les persones con-
tractades participaran en diverses 
accions formatives, d’acompanya-
ment i d’assessorament per a la mi-
llora de les seves capacitats i aptituds 
socio-laborals. 

Els llocs de treball per als quals han 
estat seleccionades són: peó de ges-
tió de residus (5 llocs de treball), peó 
de jardineria (4), peó de neteja d’edi-
ficis (3), una plaça d’oficial de jardine-
ria i una plaça d’oficial de residus. l

Formació en atenció 
sociosanitària i 

amb certificat de 
professionalitat 

L’Ajuntament engega, amb la col·laboració de la Fundació Pere 
Tarrés i el Col·lectiu de Cultura Popular de Sant Vicenç dels Horts, 
la formació titulada «Certificat de professionalitat d’atenció so-
ciosanitària a persones dependents en institucions». El curs, de 
450 hores, començarà el 13 de febrer i finalitzarà el 30 de juny i 
s’impartirà al Col·lectiu de Cultura Popular, de dilluns a divendres 
de 15 a 20 h. L’Ajuntament realitzarà per a les persones interessa-
des en aquesta formació una sessió informativa l’11 de gener de 
2017, a les 11 h. 

De les 450 hores de què consta el curs, 370 seran teòriques i 80 
es faran en mòdul de pràctiques professionals no laborals en una 
empresa. Els llocs de treball relacionats amb aquesta formació 
són diversos: 
l auxiliar de geriatria
l auxiliar de gerontologia
l cuidador/a de disminuïts físics, psíquics i sensorials
l cuidador/a en residències de gent gran
l cuidador/a en serveis d’acolliment residencial i serveis de 
centres de dia d’atenció especialitzada per a persones amb 
discapacitat
l gerocultor/a

L’Ajuntament, la Fundació Pere Tarrés 
i el Col·lectiu de Cultura Popular hi 

col·laboren 

El curs, de 450 hores, 
s’impartirà al Col·lectiu de 

Cultura Popular a partir del 13 
de febrer 
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Treballadors 
municipals 
reanimen un 
veí en aturada 
cardíaca

L’alcaldessa, Maite Aymerich, va 
rebre els dos agents de la Policia 
Local i les dues treballadores de 
Can Comamala que van actuar 
ràpidament per reanimar aquest 
ciutadà. Els primers auxilis i l’ús del 
desfribil·lador van ser claus per a 
estabilitzar-lo. 

TALLER PER A FER 
BRILLAR EL COMERÇ 
AQUEST NADAL 

L’acció formativa va tenir lloc al 
novembre a l’ Espai de Trobada, 
on una quinzena de botigueres 
van poder aprendre trucs per a 
dinamitzar els seus aparadors d’una 
forma nadalenca i atractiva. El 
contingut, pràctic i dinàmic, va tenir 
una molt bona acollida. 

Sant Vicenç dels Horts 
promou la tinença responsable 

de gossos amb espais 
especials i noves sancions per 

a frenar l’incivisme

El municipi està fent un esforç per promoure la tinença de gossos res-
ponsable i el civisme. Amb aquest objectiu, s’han construït dos «co-
rrecans»: un a la zona del Molí dels Frares i un altre al parc de Can Sà-
bat. Pel que fa al del Molí, amos i gossos ja poden gaudir d’una àmplia 
zona de joc perquè els animals de companyia puguin moure-s’hi amb 
tranquil·litat i de manera segura. S’ha realitzat un tancament perime-
tral d’uns 100 m2 en un terreny que ja estava enjardinat i s’hi han ins-
tal·lat bancs, fonts especials per a gossos, papereres per a dipositar-hi 
els excrements i mobiliari de joc per als animals. Quant al «correcans» 
del parc de Can Sàbat, és previst que estigui finalitzat abans de Nadal 
i que s’hi instal·li una passarel·la d’equilibri per als gossos.

D’altra banda, l’Ajuntament preveu aprovar una ordenança fiscal en 
els pressupostos del 2017 per a la detecció de l’ADN en excrements 
de gossos a la via pública. L’anàlisi de l’ADN es farà quan es registri el 
gos en el cens municipal i se li posi el xip: d’aquesta manera, es podrà 
saber quina és la persona responsable de l’animal que ha dipositat 
els excrements al carrer i procedir a la sanció corresponent. A més, al 
llarg del 2017, la Policia Local implantarà diverses accions preventives 
i sancionadores amb el mateix objectiu. l

S’habiliten dos «correcans» al parc de 
Can Sàbat i al polígon del Molí per a 

gaudir de l’entorn i potenciar els hàbits 
saludables en els animals de companyia
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SANT
VICENÇ 

DELS 
HORTS

VIDA VICENTINA

EXPOSICIÓ «CONGELANT LA CIÈNCIA». 
Dani Jiménez comparteix els seus 
experiments per incentivar la curiositat 
científica dels més petits. Les fotografies 
exposades són d’Albert Chust.

ROMIATGE EN HONOR A NUESTRA 
SEÑORA DE LA SOLEDAD. Baixada de 
la Verge en processó fins a l’església 
de Sant Josep.

CONCURS LITERARI NARCÍS LUNES. 
Andreu González Castro, guanyador 
de l’edició d’enguany per la seva 
obra Epigrames de Telobis.
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76è ANIVERSARI DE L’AFUSELLAMENT 
DE LLUÍS COMPANYS. Ajuntament, 
entitats i vicentins a títol individual 
van realitzar la seva ofrena floral per 
recordar el president, assassinat a 
Montjuïc el 15 d’octubre de 1940.

DIADA POLICIA LOCAL. Commemoració oficial a l’edifici 
municipal del Molí dels Frares, el 18 d’octubre passat.
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DIA MUNDIAL CONTRA EL CÀNCER DE MAMA. Diverses 
entitats vicentines van teixir un gran llaç rosa a la plaça 
de Sant Jordi, escenari en el qual l’escriptora vicentina 
Carme Via va llegir el manifest el 19 d’octubre.

TROBADA ANUAL DELS COL·LABORADORS 
DE RÀDIO SVH. Una cinquantena de persones 
fan possible la programació diària de l’emissora 
municipal (www.radiosvh.info i 90.2 FM). Es van 
reunir el passat 4 de novembre en una petita 
festa d’inici de temporada.

CURSA 10 KM. Èxit de participació el 
20 de novembre a la 8a edició de la 
prova d’adults i la 3a d’infantil. Esther 
Cruz i Andreu Simon, campions de la 
categoria absoluta.

PREMIS EXTRAORDINARIS DE BATXILLERAT. 
L’alcaldessa, Maite Aymerich, i el regidor 
Miquel Àngel Camacho, van felicitar 
personalment els vicentins Albert Gil i Roger 
Ordoño, guanyadors d’aquest guardó atorgat 
per la Generalitat. 
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GRAN RECAPTE DEL BANC D’ALIMENTS. 
El 25 i 26 de novembre, Sant Vicenç dels 
Horts va recaptar 15 tones d’aliments en la 
campanya d’enguany.

ACTES AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA ENVERS LES 
DONES. La lectura del manifest, a càrrec d’Eva Cardeñosa, va encapçalar les diferents 
accions de sensibilització contra les agressions sexistes, amb el lema «No és no».

OPEN NATURA BTT A SANT VICENÇ DELS 
HORTS. 460 participants van desafiar el 
mal temps el 27 de novembre i van recórrer 
3 circuits, organitzats pel Club Open 
Natura i el club de BTT Bike-Centins.
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L’Ajuntament incorpora 
clàusules socials en els 

contractes públics d’obres
i serveis L’Ajuntament ha incorporat clàusules socials en les lici-

tacions públiques d’obres i serveis. L’objectiu és afavorir 
aquells col·lectius en situació d’exclusió social o en greu 
risc de ser-hi. Per ser valorades en aquest punt, les empre-
ses hauran de justificar que aquests treballadors porten 
més de tres mesos a l’empresa i que treballen a jornada 
completa o l’equivalent en jornades parcials. Els col·lec-
tius considerats són: persones amb un grau de discapa-
citat igual o superior al 33%; persones destinatàries de la 
renda mínima d’inserció; joves d’entre 16 i 30 anys pro-
vinents d’institucions de protecció de menors; persones 
amb problemes de toxicomania que es trobin en procés 
de rehabilitació i reinserció social; persones aturades de 
llarga durada més grans de 45 anys, i víctimes de violència 
de gènere.

L’Ajuntament també dona suport a la iniciativa ciutada-
na «Anem a Mil», per a garantir un salari mínim de 1.071,43 
euros; així, es vetllarà perquè les empreses es comprometin 
a garantir aquesta retribució mínima a la seva plantilla. l

Serveis Socials atén les 
persones amb problemes per 
a mantenir el subministrament 

d’aigua, llum o gas Les persones en situació de vulnerabilitat social i econò-
mica i amb problemes per a pagar l’aigua, la llum o el 
gas, han d’adreçar-se als Serveis Socials de l’Ajuntament 
(c. Claverol, 6-8, 936723111). Segons la llei, abans del tall 
la persona ha de rebre un avís per part de l’empresa. En 
aquest cas, caldrà portar la notificació al més aviat possi-
ble als Serveis Socials, on s’explicarà la documentació que 
cal aportar per a evitar el tall i que servirà per a justificar la 
vulnerabilitat de la persona o de la família en qüestió. Els 
tècnics municipals faran un estudi de la situació concreta 
de l’afectat. A més, és molt important que l’usuari del ser-
vei bàsic en sigui també el titular.

 Si es talla el subministrament sense avisar cal igual-
ment adreçar-se als Servei Socials per a redreçar la situa-
ció. També es pot denunciar el tall a l’Oficina Municipal 
d’Informació al Consumidor (c. Claverol, 6-8, 936029200) 
per incompliment de la llei 24/2015. En aquest cas també 
és important que el subministrament estigui a nom de la 
persona afectada. l

Per rebre ajudes és important 
que l’usuari sigui també el titular 
dels rebuts

Es valorarà que les empreses 
tinguin treballadors en risc 
d’exclusió social 
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SANT
VICENÇ 

DELS 
HORTS

ENTITATS

Una de les 
cavalcades més 

antigues
La Comissió Organitzadora de la Cavalcada de Reis ja 
treballa per tenir a punt la nit més màgica de l’any.

Per fi ha arribat el fred i amb ell s’apropen les esperades 
festes de Nadal; per això des de la Comissió Organitzadora 
de la Cavalcada de Reis estem treballant a tota màquina 
per preparar la Cavalcada. Ja a l’octubre els membres de 
l’entitat iniciem la creació de les carrosses i la preparació 
dels trons reials i tot allò que fa possible la nit de Reis. No 
ho fem sols, sinó amb l’ajuda indispensable de més d’un 
centenar de voluntaris i d’altres entitats del poble, així 
com amb el suport de l’Ajuntament. Tots ells fan possible 
que cada any arribin els Reis a Sant Vicenç en la que és 
una de les cavalcades més antigues de Catalunya, amb 
més de 120 anys d’història. 

Sense que ens n’haguem adonat, aviat tornarà a ser 5 
de gener i, amb il·lusió i nerviosisme, acabarem d’enllestir 
tota la feina i tornarem a reviure aquesta data tan especial, 
la nit més màgica de l’any. l

Els gegants de Sant 
Vicenç dels Horts 

visitem Torrejón de 
Ardoz

L’1 i el 2 d’octubre, la Colla de Geganters i Grallers de Sant 
Vicenç dels Horts vam viatjar a Torrejón de Ardoz per 
retornar la visita de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos 
durant la passada Festa Major d’Estiu del nostre poble. 
El III Encuentro de Gigantes y Cabezudos va començar 
amb la rebuda de les colles per part de l’alcalde, Ignacio 
Vázquez, a la sala de plens.

En Vicenç i na Coloma van participar a la plantada de 
més de 30 figures de Catalunya, Navarra i la comunitat 
autònoma de Madrid, i a la passejada de gegants i 
capgrossos pels carrers de la població amb arribada 
final a la Plaza Mayor. Allà els nostres gegants van ballar 
per primer cop fora de Catalunya el ball protocol·lari de 
la colla. Just després es va presentar oficialment el nou 
gegant de carnestoltes de la Comparsa de Torrejón de 
Ardoz, realitzat pel català Toni Mujal. El nou gegant ha 
estat apadrinat per la colla vicentina i la Colla del Carnaval 
de Solsona. Rep el nom de Setelsis (en honor a la població 
de Solsona, que ocupa la part superior del gegant) i 
Vicente (en honor a la nostra població, de la part inferior).

Finalment, diumenge les colles vam fer la plantada 
de gegants davant el Museu de la Ciutat i després la 
passejada final per l’avinguda de la Constitució, on minuts 
abans s’havia realitzat la desfilada militar. l



  NOVEMBRE-DESEMBRE 2016 Sant Vicenç dels Horts   25  

EL BANC D’ALIMENTS ES TROBA AL CARRER
DE SANT JOSEP AMB MIGUEL HERNÁNDEZ

El Rebost Solidari és un projecte que es realitza amb la 
col·laboració dels Serveis Socials de l’Ajuntament, Càritas, 
Centro amigos i l’Assoc. Solidària pel Voluntariat Vicentí.

El projecte, va camí dels dos anys de funcionament. 
Abans hi havia diferents punts de donació d’aliments al 
poble i es va prendre la decisió de centralitzar-los tots en 
un mateix punt.

Les famílies que són usuàries del Rebost hi venen 
derivades pels Serveis Socials, on prèviament els fan un 
estudi i decideixen si han de rebre una ajuda en forma 
d’aliments.

Els usuaris poden passar pel Rebost cada 15 dies i 
reben un lot amb els aliments que tenen assignats. 
Aquesta ajuda és un complement a la seva alimentació 
i no es correspon al total de les necessitats alimentícies 
mensuals.

El Rebost Solidari funciona cada dia de la setmana 
gràcies a la col·laboració inestimable dels voluntaris 
que diàriament s’ocupen de tot el procés d’entrega 
d’aliments i d’atendre les famílies.

Els aliments que rep el Rebost tenen diferents 
procedències:
l El primer dijous de mes, rebem unes 10 tones d’aliments 
procedents del Banc d’Aliments de Barcelona.
Aquests aliments venen de la Comunitat Econòmica 
Europea i dels aliments recollits al Gran Recapte que té 
lloc al novembre.

EL REBOST SOLIDARI
EL BANC D’ALIMENTS DE SANT VICENÇ DELS HORTS

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

l L’Ajuntament i Càritas, destinen un pressupost anual 
per a la compra d’aliments frescos, que es compren a 
botigues del poble.
l Comerços del nostre municipi col·laboren diàriament 
amb la donació de productes formant part de la xarxa de 
botigues solidàries del poble.
l Al llarg de l’any, moltes associacions i col·lectius fan 
petits recaptes que posteriorment són donats al Rebost. l 



  26   Sant Vicenç dels Horts NOVEMBRE-DESEMBRE 2016

El parc Virgínia Amposta 
era l’oportunitat per a 
feminitzar Sant Vicenç 
dels Horts
Des de Crit de Pit valorem molt positiva-
ment la consulta participativa que ha en-
gegat l’Ajuntament perquè la ciutadania 
vicentina decidís el nom per al parc que 
ocupava l’antiga escola Joan Juncadella. 
De fet, el Mamut Venux és entranyable i 
ens sembla una opció molt més encerta-
da que la resta. Però això no treu que com 
a poble haguem perdut una oportunitat 
històrica: feminitzar un espai ampli, em-
blemàtic i obert com un parc i on abans hi 
havia una escola. Virgínia Amposta va ser 
sindicalista i mestra durant la República. A 
Sant Vicenç dels Horts va formar part del 
Comitè de Defensa i Control i del Comitè 
de Proveïments, creats l’any 1936 en escla-
tar la Guerra Civil. Per la seva participació 
en ambdós comitès, va ser executada al 
Camp de la Bota el 8 d’agost de 1939, des-
prés d’un judici sumaríssim i de ser empre-
sonada per la Falange de Sant Vicenç dels 
Horts. Ens sembla que era una oportunitat 
per a retre comptes amb la tradició carlina 
i franquista del nostre poble, per a posar 
de manifest el compromís antifeixista. Crit 
de Pit és un col·lectiu feminista i reivindi-
quem la necessitat que les dones ens sen-
tim incloses als nostres municipis i ciutats. 
El parc Virgínia Amposta era l’excusa per-
fecta per a dir a les nenes vicentines que, si 
fan quelcom important a la vida, un carrer, 
un parc o una plaça poden portar el seu 
nom, podran ser recordades. Exigim que 
Sant Vicenç dels Horts ens inclogui a l’es-
pai públic, de manera real i de manera sim-
bòlica per acabar amb la tradició històrica 
patriarcal i androcèntrica. Volem un poble 
feminista i el volem ja!
Crit de Pit
facebook.com/critdepit

VOLEU DONAR A 
CONÈIXER LES VOSTRES 
OPINIONS SOBRE TEMES 
D’INTERÈS LOCAL? 

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

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

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

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

SANT
VICENÇ 
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HORTS

OPINA

No a la quema de neumáticos en las cementeras
La Mesa de Unidad en Contra de la Contaminación está formada por entidades sociales y 
partidos políticos, tanto de nuestro pueblo como de pueblos vecinos. Llevamos más de 
once años luchando para que la contaminación sea más controlada y que se esté más 
encima de las empresas que más contaminan. Últimamente estamos luchando para que 
en las cementeras no se quemen neumáticos, lodos y otras sustancias que puedan perju-
dicar nuestra salud, ya que hay informes de científicos y médicos que aprueban que todo 
esto perjudica gravemente nuestra salud. Mientras tanto, la Generalitat gira la cara para 
otro lado. Las cementeras no se pueden convertir en incineradoras, ya que en otros países 
están fuera de las poblaciones. Desde la Mesa de Unidad pedimos que las personas tomen 
conciencia de lo grave que es la quema de neumáticos en las cementeras. Si vamos todos 
juntos, conseguiremos tener un futuro de salud más estable.
Col·lectiu Sant Josep

En nom del Mamut Venux 
i de la Colla de Diables 
Àngels Diabòlics de 
Sant Vicenç dels Horts: 
MOLTES GRÀCIES!
És per a nosaltres tot un honor que de les 
propostes per a triar nom per al parc de 
l’antic Joan Juncadella, la nostra hagi si-
gut la més votada. La veritat és que no ens 
ho esperàvem i estem molt contents que 
el parc rebi el nom de la nostra bèstia de 
foc, el Mamut Venux. Enguany serà un any 
molt important per a la nostra bèstia, ja 
que durant aquest curs farà 20 anys i tenim 
una plaça amb el seu nom!  

Per a qui no ho sàpiga, el Mamut és la 
bèstia de foc de Sant Vicenç, la qual no 
només surt als correfocs de la Festa Ma-
jor, sinó que també escup foc en altres 
localitats que ens conviden a participar en 
la seva festa; fins i tot un any vam dur el 
Mamut a Amsterdam. És una de les bèsties 
més espectaculars de Catalunya, ja que 
es mou a grans velocitats i és de les més 
grosses i pesades d’arreu... com no podia 
ser d’altra manera, ja que es tracta d’un 
mamut. 

Es va triar aquesta bèstia ja que a finals 
del segle XIX es va descobrir un fragment 
d’ullal a Sant Vicenç, del qual podeu veure 
una reproducció al forn romà. I si algú pas-
seja pel parc de la Ciutadella, a Barcelona, 
pot veure-hi una reproducció d’un mamut 
inspirat en diversos fragments trobats a 
Catalunya, entre els quals el de Sant Vicenç.

Així doncs, vicentins i vicentines, de nou 
moltes gràcies per escollir el parc del Ma-
mut Venux i ens veiem al proper correfoc 
per la 33a Mostra!!
Colla de Diables Àngels Diabòlics
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El tancament d’una escola mai és una bona notícia. L’anunci del Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de tancar l’escola El Rocío cara al curs vinent, per falta de matrícules –l’escola 
estaria al curs 2017-2018 en un 30% de la seva capacitat– ha estat un cop dur per a tots nosaltres. 
El mateix regidor d’Educació de l’Ajuntament ha fet de cap d’estudis de El Rocío fins fa poc i ha 
batallat els darrers cursos del centre a primera fila per evitar el que finalment ha acabat passant.

Es tracta d’una decisió ferma del Departament d’Ensenyament i creiem que el nostre paper, 
per molt que no ens agradi, és ser conscients d’aquesta realitat, no amagar-la a les famílies i fer 
el que estigui al nostre abast per garantir un bon acompanyament dels infants i la possibilitat 
d’escollir en primera opció la seva futura escola. La transició ha de ser tranquil·la i al més serena 
possible per a les famílies.

Per això lamentem la posició de certes forces polítiques que, tot i sabent que el tancament és 
inevitable, creen falses expectatives a les famílies i pretenen utilitzar-les com a arma política per 
a esgarrapar quatre vots a costa del govern municipal. Per pur «postureig» polític, plantegen una 
guerra a Sant Vicenç dels Horts que en canvi no plantegen en reunions amb els Serveis Territorials 
d’Ensenyament –algun partit fins i tot afirma entendre els arguments d’Ensenyament en aquestes 
reunions. 

El dia en què realment vulguin treballar per l’escola pública, ens trobaran en el camí.
 

Tot per esgarrapar quatre vots

Arnau Mata

Miquel 
Comino

junts@juntsxsantvicenc.cat
     @JuntsxSVH       
     juntsxsantvicenc

LA VEU DELS GRUPS MUNICIPALS

santvicencdelshorts@socialistes.cat
     @PSCSVH
     PSC.SVH

Con la excusa del descenso de la natalidad en los últimos años, el Departament d’Ensenyament 
ha ido cerrando líneas de P3 en muchos centros de Catalunya y ha aplicado todo tipo de recortes 
(profesorado, sustituciones, material, etc.)

Lo que diferencia a Sant Vicenç dels Horts es que, mientras en otros municipios su ayunta-
miento se ha puesto al lado de la comunidad educativa y de su ciudadanía y ha luchado contra 
esos recortes, nuestro ayuntamiento se ha cruzado de brazos y, con una actitud sumisa, se ha 
dedicado a justificarlos.

El Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts hace de portavoz de la Generalitat de Catalunya 
y se posiciona con sus superiores, en vez de estar al lado de los vicentinos y vicentinas.

El último ejemplo es el anuncio de cierre del Colegio Mare de Déu del Rocío para el próximo 
curso. La Generalitat se agarra a los números, a la natalidad y a los balances para justificar el cierre 
y el Ayuntamiento, lejos de exigir que no se cierre, lo que hace es asentir de manera pasiva.

Ningún colegio es solo números, y El Rocío tampoco. Y no lo es, entre otros motivos, porque 
tiene un extraordinario proyecto educativo (premiado y de reconocido prestigio) y juega un papel 
fundamental en la cohesión social del barrio de Sant Josep.

Animamos a toda la ciudadanía de Sant Vicenç a sumarse a las movilizaciones que están 
habiendo y que habrán para exigir la continuidad del Colegio Mare de Déu del Rocío.

Entre tod@s, salvaremos El Rocío. #SalvemElRocio

Salvem El Rocío

En el próximo pleno municipal del mes de diciembre se presentarán los nuevos presupuestos 
para el año 2017. Desde SVH Sí Puede celebramos que un año más se vuelva a batir el récord 
histórico de inversión en políticas sociales, ya que no olvidemos que vamos a tener que sufrir 
una legislatura  más de recortes a manos del Partido Popular respaldados por la muleta naranja 
y consentidos por el PSOE. Ante esta perspectiva es más urgente que nunca tener unos presu-
puestos sociales que sirvan para paliar la situación que sufren muchos ciudadanos.  

En concreto, el presupuesto en políticas sociales sube en más de 500.000 €. Esto se traduce 
en un aumento en las becas comedor (de 110.000 a 160.000), en el banco de alimentos local (de 
70.000 a 100.000) o en las ayudas al alquiler y a la vivienda (de 81.000 a 145.000) entre otros. En 
definitiva, seguimos en la línea de potenciar las coberturas sociales en todos los ámbitos para 
garantizar las necesidades básicas de las ciudadanas y ciudadanos de Sant Vicenç.

Presupuestos sociales del 2017

Alejandro
Aparicio

svhsipuede@gmail.com
     Sant Vicenç dels Horts Sí Puede
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Ciutadans se crea en Catalunya hace 10 años, para ser la voz de muchos catalanes que estaban 
desencantados con los gobiernos de  la derecha catalana (CIU) y la poca esperanza de cambio que 
nos dejaba un PSC que pactaba con cualquier grupo, sin importar sus ideologías, para acceder al 
poder. En el 2015 Ciutadans inicia su expansión a nivel nacional con el objetivo claro de regenerar 
la política estatal, que también necesita un cambio de rumbo después de que los gobiernos del 
PP y PSOE estén creando una desafección política entre la ciudadanía. Fruto de este trabajo con-
seguimos ser el grupo mayoritario de la oposición en la Generalitat, concejales en toda España, 
diputados en varias autonomías, senadores y además entrar en el Congreso de los Diputados, 
donde Albert Rivera y su equipo están dando ejemplo de que hay que ponerse a trabajar para 
solucionar los muchos problemas que tenemos todos los españoles, presentando medidas a los 
grupos que estén dispuestos a negociar las reformas necesarias para mejorar la calidad de vida, 
sin hablar de “sillones.”

Ciutadans, ahora, presenta una propuesta valiente con el anuncio del Consejo General de Ciu-
dadanos ratificando la propuesta de la Ejecutiva Nacional de que se elija por primarias al presiden-
te y a la Ejecutiva del partido en la IV Asamblea general, donde todos los militantes van a tener el 
mismo peso en la votación, que se hará por sufragio universal. 

Felices fiestas navideñas y un próspero año nuevo. 

Volver a creer en la política

Aquesta setmana tocava presentació d’al·legacions als pressupostos i a les ordenances:
A les ordenances ja no teníem previst presentar al·legacions. La presència de l’ordenança co-
neguda com a “Fercable”, que redueix el 50% de la plusvàlua als propietaris que venguin solars 
o naus industrials, fa que ens sigui impossible poder-les aprovar. Seguim pensant que l’únic 
que genera són negocis especuladors que no garanteixen res al municipi. Només cal veure el 
conveni amb Ta-Tung, en el qual no apareix cap compromís de contractació de personal ni 
d’inversió al municipi. En resum, ens hem gastat uns 500.000 € perquè vingui una empresa a 
Sant Vicenç (ja veurem el retorn que tindrà).

Pel que fa als pressupostos, ens hauria agradat poder presentar-hi al·legacions perquè creiem 
que encara els podíem fer més socials augmentant la partida als Serveis Socials fins als 
800.000 € com vam sol·licitar (el govern es va quedar en 500.000 €), però en demanar al govern 
que ens enviessin les memòries que presenten cadascun dels departaments, la resposta va ser 
que no ens les volen facilitar!! Si volen que contribuïm a uns millors pressupostos per Sant 
Vicenç, quin sentit té que ens amaguin informació?

Canviant de tema, per fi tenim nom: Partit Demòcrata Europeu Català (PDECAT). Tot i que el 
Ministeri de l’Interior espanyol ens ha posat mil i un problemes, ja tenim nova identitat. Ara toca 
picar pedra per tornar a aconseguir ser el partit de referència de la centralitat catalana.

Per què tanta por a facilitar-nos informació dels 
pressupostos?

El passat 22 d’octubre, unes 200 persones ens vam reunir a Cornellà de Llobregat per celebrar la 
VIII Assemblea Comarcal d’ICV al Baix Llobregat, una assemblea que va ratificar, per unanimitat, 
la nova direcció comarcal encapçalada per la Candela López (alcaldessa de Castelldefels) i per 
en Jordi Gil (regidor del grup municipal d’ICV-EUiA-E a Sant Vicenç dels Horts) i que també va 
mostrar que ICV al Baix Llobregat està preparada per a iniciar el procés de confluència. Volem 
desitjar molta sort i encerts a la nova coordinació comarcal i a la seva direcció.

En l’àmbit municipal, volem posar de manifest el nostre suport a l’AFA de l’escola Mare de 
Déu del Rocío en la seva lluita per salvar l’escola. Al mes de novembre es va crear una taula 
en defensa de l’escola El Rocío, que està començant a preparar accions perquè no es tanqui el 
centre. Nosaltres, com sempre hem fet, estarem al costat d’una escola pública de qualitat, com 
n’ha estat exemple l’escola El Rocío, millorant el rendiment amb un pla de treball integrador i 
de qualitat. Esperem que el govern municipal també ho cregui i faci el mateix i que, entre tots, 
aconseguim que l’escola Mare de Déu del Rocío no tanqui a final de curs, tal com ja ha notificat 
la Generalitat a les famílies.

Jordi Gil, nou coordinador comarcal ICV al Baix 
Llobregat

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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No al cierre del Colegio Mare de Déu del Rocío

SANT
VICENÇ 

DELS 
HORTS

COLLITA PRÒPIA

De l’Informe de Política Lingüística 2015 de la Generali-
tat de Catalunya, elaborat per donar a conèixer l’estat de 
la llengua catalana a tots els territoris dels Països Cata-
lans, es desprèn, entre altres dades, que només un 66% 
de la població de Sant Vicenç sap parlar català i que tan 
sols un 24,2% l’usa habitualment, com en el cas de qual-
sevol altre municipi de l’Àrea Metropolitana de Barcelo-
na, llevat d’aquesta ciutat.

Aquests percentatges són preocupants pel que fa, so-
bretot, al poc ús que fem de la llengua catalana, derivat 

Josefina Guerrero
Servei Local de Català

L’INCREMENT DEL CONEIXEMENT I L’ÚS DEL CATALÀ A SANT 
VICENÇ DELS HORTS, UN REPTE ENCARA PENDENT

Susana Martín Hernández

Regidors no adscrits

susana_sanvi1998@hotmail.com

més del que voldríem del pensament arrelat de molts 
parlants que el català és una llengua inferior respecte 
del castellà.

Si entreu a la nostra pàgina de Facebook (https://
www.facebook.com/serveidecatalaSVH) coneixe-
reu altres dades rellevants sobre la situació del català. 
A més, també podreu dir si us agradaria que hi hagués 
oferta de cinema en català a Sant Vicenç dels Horts fent 
un “m’agrada” a la publicació identificada amb la imatge 
superior. l

En esta ocasión quiero utilizar el espacio en la revista municipal para dar a conocer mi repulsa 
absoluta al cierre del Colegio Mare de Déu del Rocío y pedir el apoyo de todos los ciudadanos de 
nuestro municipio. Desde hace unos seis años la amenaza de cierre ha sido constante, se ha lucha-
do muchísimo, niños, padres, maestros, claustro y dirección del centro.

Desde el equipo de gobierno este y el anterior no se ha visto ninguna acción para que hoy no 
nos veamos en esta tesitura.

Y hoy por hoy no muestra su oposición al inminente cierre del colegio, una postura vergonzosa 
por ser un equipo de gobierno en su totalidad de izquierdas y mostrarse como abanderado de una 
educación pública; por eso entiendo menos su actitud.

El colegio El Rocío trabaja con un proyecto educativo innovador que ha dado en estos años unos 
resultados maravillosos y colocado a sus alumnos en un nivel educativo muy elevado y ha recibido 
distintos premios y reconocimientos en universidades; con más motivo, no se entiende el cierre 
del centro.

El colegio está especializado en tratar a alumnos con necesidades educativas sociales; de hecho, 
el eslogan del proyecto es “ÉXITO EDUCATIVO PARA TODOS LOS NIÑOS Y NIÑAS SIN EXCEPCIÓN”.

También quiero aprovechar para desear a todos los vicentinos unas felices Fiestas y desearles 
que en el próximo año todo nos vaya mejor, que buena falta nos hace. 

Només un 66% de la població sap parlar català i tan sols 
un 24,2% l’usa habitualment 
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SERÀ NOTÍCIA

Del 2 de 
desembre 
al 5 de 
gener  

Campanya 
de Nadal 
del comerç 
local
 

Desembre d’Art 2016
Exposició del Col·lectiu d’Artistes Vicentins, 
al Forn Romà del 2 al 23 de desembre

16, 17 i 18 
de desembre 

Fira de Nadal  
a la plaça de Narcís 
Lunes

Consulteu el programa 
d’activitats al web 
www.svh.cat
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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                                         93 676 93 77 
                                                                                                
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          

27, 28, 29 i 30 de desembre
Festival de la Infància 
(vegeu la contraportada d’aquesta revista)

5 de gener de 2017

Cavalcada de Reis  
A les 18 h, lliurament de la carta als Reis 
Mags d’Orient a la Casa de la Vila

A les 20 h, Cavalcada de Reis. Per motius de 
mobilitat i de seguretat ciutadana, el nou 
recorregut de la Cavalcada de Reis serà: sortida 
de la plaça de la Vila, recorregut pels carrers de 
Rafael Casanova, Anselm Clavé, Sant Josep, del 
Riu, Barcelona, Llobregat, Mn. Jacint Verdaguer, 
Sant Miquel, Anselm Clavé i Sant Josep, i arribada a 
l’avinguda de Torrelles.




