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El Llobregat, porta d’entrada al municipi 

Sant Vicenç dels Horts

Sant Vicenç dels Horts engega un ambiciós projecte
per protegir la zona agrària i del riu
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.@Diana_Navarro @Arcangel_Flamen 
@JoanaJimenez_, alguns dels cantants de #saetes 
que ens acompanyen avui a #SetmanaSantaSVH 
Benvinguts!

Ajuntament SVH
@AjuntamentSVH

Ben aviat#SantVicençdelsHorts s’omplirà de 
#gastronomia, oportunitats comercials, activitats 
esportives, desfilada de moda i molt més! L’1 
i 2 d’abril; no us ho podeu perdre! #Firaestoc 
#Firatapes #fires #comerç #tapes #esports #lleure 
#capdesetmana Festes...

Del 21 de febrer al 20 d’abril

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
AjuntamentSVH

ajuntamentsvh
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A Sant Vicenç, el paisatge que ens havia alimentat era també el 
paisatge que ens identificava (molí fariner, forn romà, horts del 
Llobregat...). Al llarg dels anys, aquest paisatge ha sofert moltes 
transformacions i alhora ha esdevingut pulmó verd de l’Àrea 
Metropolitana. El nostre origen agrícola, aquella personalitat 
pròpia, s’ha anat diluint a l’ombra de la gran ciutat. 

A poc a poc, hem pogut recuperar alguns d’aquests espais 
propis amb actuacions de museïtzació de diferents llocs em-
blemàtics i amb una intervenció a la zona del riu. Ara és el mo-
ment d’alçar la mirada i veure el valor de tot el nostre paisatge. 
Sense riu no hi hauria horts i sense els horts Sant Vicenç seria 
una altra cosa. 

La bombolla immobiliària i la crisi econòmica han ajudat a 
donar la raó als visionaris vicentins que en plena època d’espe-
culació urbanística defensàvem que no es podia construir un 
model de ciutat coherent amb principis de creixement sosteni-
ble, equilibrat i amb qualitat de vida si ens basàvem en el totxo. 

Per això, durant el mandat passat es va girar la truita quan 
vam retirar definitivament el projecte de l’ARE. Ara consolidem 
la protecció de la zona agrícola i treballem per recuperar la riba 
del riu per transformar-la en un espai natural d’ús social i lúdic. 
Dues propostes agermanades amb la voluntat de construir be-
nestar i oportunitats.

El Llobregat ha estat un riu industrial i maltractat. Durant mas-
sa temps, els pobles del Llobregat  hem viscut d’esquena al riu. 
Ara el riu comença a ser un punt de connexió amb la resta de la 
comarca i una nova porta d’entrada al municipi. 

Ens resistim a ser el pati del darrere de la gran ciutat. Per això,  
donar valor a entorns naturals com el riu Llobregat, el Parc Agra-
ri i el parc del Pi Gros fa compatible la protecció del medi am-
bient amb la creació d’oportunitats econòmiques, el foment de 
la cohesió social i la promoció d’hàbits de vida saludables. Són 
també un camp d’aprenentatge per a les escoles, que troben en 
aquests espais entorns ambientals per descobrir, estimar i con-
servar. Un poble on ve de gust viure-hi.

A tot Europa trobarem pocs llocs on poden conviure en una 
mateix espai les grans ciutats i les zones de producció d’ali-
ments. Assolir aquest objectiu forma part de les agendes de les 
grans àrees metropolitanes i dels plans estratègics que s’estan 
desenvolupant. Al Baix Llobregat, aquesta convivència s’està 
recuperant i a Sant Vicenç s’ha mantingut de forma envejable.  

Ara és l’hora de creure que els horts vicentins són una activi-
tat econòmica amb futur.

Construïm el futur 
mirant els nostres 

orígens

Ara és el moment d’alçar
la mirada i veure el valor de tot 

el nostre paisatge

Maite Aymerich Boltà 
Alcaldessa
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l El Parc Agrari 
s’ampliarà amb les 40 
hectàrees que abans 
ocupava l’ARE.

l Es reordenarà una 
zona d’horts, a tocar 
del riu, que passarà a 
ser d’ús social i amb 
espais de lleure.

l Es millorarà la xarxa 
de camins per accedir 
al riu i es regularà 
l’entrada i circulació de 
vehicles i bicicletes.

l Els vianants tindran 
pas preferent al camí 
més proper a la ribera 
del Llobregat.

DESTAQUEM
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L’Ajuntament està coordinant un projecte de millora a la 
zona agrària i del riu, amb l’objectiu final de recuperar 
definitivament l’entorn natural que li és propi i definitori. 
En aquesta línia, ja s’han iniciat els tràmits per tirar en-
davant quatre grans actuacions a la zona: l’ampliació de 
la zona del Parc Agrari situada al municipi, la reordena-
ció d’una zona d’horts que s’ha de regularitzar, la millo-
ra dels camins d’accés al riu i la regulació del trànsit de 
vehicles i vianants pels vials que transcorren paral·lels a 
la ribera del Llobregat (vegeu plànol a les pàgines 8 i 9).

En aquest sentit, l’Ajuntament ja ha sol·licitat a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB) que els camps més 
propers al nucli urbà, unes 40 hectàrees, s’incloguin al 
Parc Agrari. En l’actualitat, aquest Parc comença a partir 
de l’autovia i inclou la primera franja de camps que s’es-
tenen a esquerra i dreta, entre les rieres de Torrelles i de 
Cervelló. Amb l’ampliació programada per l’Ajuntament, 
s’hi afegirien tots els camps que hi ha fins arribar a la 
carretera de Sant Boi. 

D’aquesta manera, quedaria blindada mediambiental-
ment la zona on fa anys s’havia planificat la construcció 

Sant Vicenç engega un projecte 
de millora de l’espai del riu i de 

protecció de la zona agrària

S’ampliarà el Parc Agrari, es crearà una zona d’horts 
socials i de lleure i es regularà el trànsit de vehicles, 

bicis i vianants, entre altres actuacions

Protecció ambiental 
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de milers de pisos dins el marc de l’Àrea Residencial Es-
tratègica. A més, aquests camps passaran a tenir el segell 
de qualitat del Parc, que preserva i promociona els usos 
agrícoles i el seu entorn natural.

La millora de l’entorn del riu continua amb la reorde-
nació d’un segon espai d’horts que s’ha de regularitzar. 
Aquesta zona es troba un cop passada la via del tren, ja a 
tocar de la ribera, i ocupa unes 6 hectàrees. És propietat 
de la Generalitat, que ja ha iniciat els tràmits per traslla-
dar-la a l’Ajuntament i perquè aquest pugui convertir-la 
en horts socials i espais de lleure.

Millora dels camins 
La tercera gran actuació és la millora dels camins d’accés 
al riu i de passeig. L’Ajuntament ampliarà el camí d’en-
trada al riu pel Centre Comercial La Vailet, amb un se-
gon carril. També es construiran camins per a ciclistes, 
que connectaran amb el nucli urbà i, més concretament, 
amb les estacions de Ferrocarrils de la Generalitat.

A més, com a quarta actuació, també es regularà la 
circulació de vehicles i vianants. Aquests últims tindran 
preferència al camí més proper a la ribera del Llobregat, 
amb zones d’estada i pícnic, mentre que la circulació 
dels cotxes i dels vehicles de dues rodes es canalitzarà 
per un segon camí, el més proper a les vies del tren, que 
es millorarà gràcies a una subvenció de la Diputació de 
Barcelona.

Millora de la bassa artificial 
En aquest marc de transformació integral, també des-
taquen les obres de millora en la bassa de Sant Vicenç 
dels Horts que ha posat en marxa l’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA). Aquesta massa d’aigua artificial, ubicada a 
l’entorn del viaducte, es va construir l’any 2009 per afa-
vorir la infiltració d’aigua a l’aqüífer de la Vall Baixa i el 
delta del Llobregat, una de les reserves estratègiques de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

En els anys de funcionament de la bassa s’ha constatat 
una progressiva disminució de la infiltració. És per això 
que l’ACA ha previst una sèrie de mesures que perme-
tran  incrementar la capacitat de penetració de l’aigua i 
optimitzar la recàrrega de l’aqüífer.

Gual inundable 
En els propers mesos es construirà 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 i la 
riera de Torrelles. l

El camí d’accés al riu des de 
La Vailet s’ampliarà amb dos 
carrils i els vianants tindran 

preferència al vial més proper
a la ribera
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Les escoles 
s’apropen 

al valor 
mediambiental 

del riu Llobregat

Vuit centres educatius del municipi 
ja han passejat aquest curs per l’en-
torn fluvial de Sant Vicenç dels Horts. 
Durant dues hores, els alumnes co-
neixen quin tipus de vegetació i fau-
na és l’autòctona de la zona propera 
al riu Llobregat i descobreixen, de 
manera pràctica, detalls i curiositats 
de cada espècie. 

Al llarg del recorregut, un biòleg 
explica curiositats sobre la vegeta-
ció, la intervenció de l’home al medi 
ambient, la tradició agrícola de la 
zona fluvial i com ha afectat l’entorn 
la construcció de carreteres i vies 
de comunicació, entre moltes altres 
qüestions. 

Una de les activitats amb més 
èxit és la descoberta de les aus de 
l’entorn: els alumnes observen amb 
prismàtics els animals que habiten a 
la llera del riu Llobregat i toquen la 
closca d’una tortuga o la pell d’una 
serp. 

Al llarg d’aquest curs hi ha pro-
gramats 12 itineraris escolars pel riu 
Llobregat. Es tracta d’una activitat 
que s’integra dins del Pla educatiu 
de dinàmica mediambiental que 
ofereix l’Ajuntament. l

Més de 200 alumnes 
descobreixen el valor 

natural del parc
del Pi Gros

L’Ajuntament i l’Àrea Metropolitana de Barcelona estan fent un es-
forç per fer del parc del Pi Gros l’epicentre per a la sensibilització 
envers el medi ambient a Sant Vicenç dels Horts. “Boscos de ciutat, 
l’ecologia del parc” és una activitat que s’insereix en el projecte 
d’aula ambiental, una iniciativa que vol apropar els valors de con-
servació del medi ambient als centres educatius del municipi.

En concret, “Boscos de ciutat” dóna a conèixer l’ecosistema fo-
restal del Pi Gros a través de diverses dinàmiques en grups petits. 
L’alumnat està equipat amb un joc d’exploració i prenen conscièn-
cia del valor ambiental del parc d’una manera pràctica, tot analit-
zant la intervenció humana en el medi i el seu impacte al llarg del 
temps. Durant aquest curs, ja s’han fet 7 visites amb escoles de 
Sant Vicenç dels Horts, hi han passat 200 alumnes i és previst obrir 
l’activitat a centres d’altres municipis del voltant. 

A més, l’AMB també ofereix l’activitat “Boscos de ciutat” en el cas 
del parc del Pi Gros en cap de setmana per a les famílies que con-
certin cita prèviament. Les famílies i els infants que passin pel Pi 
Gros també poden gaudir d’un recorregut que s’ha de fer seguint 
una sèrie de fites amagades amb informació QR que els guiarà per 
un itinerari pel Parc i que els donarà informació sobre aspectes 
desconeguts de l’entorn. l

‘Boscos de ciutat, l’ecologia del parc’ és 
una activitat impulsada per l’Ajuntament

i l’AMB 
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Millora del camí de 
l’AVE perquè hi puguin 
circular les bicicletes i els 
vehicles que accediran 
als horts socials. Projecte 
en fase de redacció.

Construcció d’un gual 
inundable per connectar 
Sant Vicenç dels Horts, 
Molins de Rei i Sant Feliu 
de Llobregat. Projecte 
aprovat.  

Obres de millora a la bassa artificial amb què es 
recarrega d’aigua l’aqüífer de la Vall Baixa i el delta 
del Llobregat. S’afavoreix la infiltració d’aigua per 
tenir reserves d’aigua. Projecte aprovat. 



  ABRIL-MAIG 2017 Sant Vicenç dels Horts   9  

Es prioritzarà el passeig de vianants 
al camí més proper al riu.

Projecte d’horts socials i espais 
d’oci i de lleure. La Generalitat 
cedeix aquests espais a 
l’Ajuntament per desenvolupar 
aquest projecte, que està 
en fase de redacció.

Ampliació de la superfície 
del Parc Agrari del Baix 
Llobregat. Projecte en 
fase de redacció.  

S’ampliarà amb 
dos carrils el camí 
d’accés al riu des del 
Centre Comercial La 
Vailet. Projecte en 
fase de redacció.
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L’ÀREA METROPOLITANA DE 
BARCELONA RESTRINGIRÀ 
EL TRÀNSIT DE VEHICLES 
CONTAMINANTS

L’Àrea Metropolitana de Barcelona va aprovar al febrer un pro-
tocol per combatre la contaminació atmosfèrica de la ciutat de 
Barcelona i els municipis del voltant. Des de febrer d’aquest 
any, els cotxes més contaminants no poden circular per les 
rondes els dies de més pol•lució i, a partir del 2020, es limitarà 
l’entrada a Barcelona als vehicles sense etiqueta ambiental. En 
total, les mesures afectaran directament 4,3 milions de perso-
nes de les comarques properes a Barcelona. El calendari d’ac-
tuacions d’aquest protocol és el següent:

• Des de l’1 de desembre de 2017: restricció de circulació als 
turismes de més de 20 anys en cas d’episodi ambiental.

• A partir de l’1 de gener de 2019: restricció permanent de di-
lluns a divendres als vehicles sense etiqueta ambiental, encara 
que no hi hagi episodi ambiental.

• A partir del 2020: accés prohibit als vehicles de més de 20 
anys a l’espai que queda dins de les rondes Litoral i de Dalt.

A més, l’AMB i l’Ajuntament estan estudiant mesures concre-
tes per a Sant Vicenç dels Horts, com la delimitació d’una zona 
de baixes emissions al municipi, sobretot pel que fa a les zones 
properes a les escoles o als centres d’atenció primària. A més, 
també s’estudia aplicar restriccions de circulació de caràcter 

Sant Vicenç dels Horts és un 
dels 40 municipis que es veuran 
afectats per la limitació

L’AMB ha dut a terme obres per millorar el cicle de compos-
tatge i reduir les olors que emetia la planta depuradora de 
Torrelles de Llobregat. L’emplaçament de la planta i l’orografia 
de la zona fan que es formin bosses de forta olor que afecten 
el barri de Sant Antoni i que han estat motiu de queixes del 
veïnat. Un cop executada la primera fase d’aquestes mesures 
de reducció d’impacte ambiental, ara caldrà avaluar els seus 
resultats. l

MESURES CONTRA LES MALES 
OLORS A SANT ANTONI  

L’AMB efectua obres de millora a la 
planta de compostatge de Torrelles 

general a Sant Vicenç dels Horts durant episodis ambientals 
d’alta contaminació. l
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A l’estiu començarà
la segona fase de les obres 
del Poliesportiu Municipal 

Sant Josep Aquest estiu començaran les obres que han de conti-
nuar amb la reforma del Poliesportiu Municipal Sant 
Josep, amb un pressupost d’1,2 milions d’euros. Es 
preveu instal·lar-hi sortides de fum i sortides d’emer-
gència, i també, uns vestidors provisionals a la zona 
d’aparcament mentre durin les obres. A partir del 
setembre, es pretén enderrocar els vestidors actuals 
i construir-ne uns de nous. L’última fase d’aquestes 
obres se centrarà a reforçar l’estructura i canviar el 
sostre de la pista annexa, a més de condicionar el ta-
lús. L’Ajuntament calcula que aquestes obres duraran 
fins al setembre de 2018. Les obres s’han planificat 
per interferir el mínim possible en les competicions 
i entrenaments de la temporada regular. Aquesta se-
gona fase d’obres se suma a les millores recents que 
han dotat el Poliesportiu de despatxos, consergeria i 
bar; han millorat el sistema d’aigua calenta i han re-
novat el paviment. l

Els jardins i les places 
vicentines es preparen

per a l’estiu Durant els propers dos mesos es preveu dur a terme  
diverses actuacions d’ampliació i manteniment de 
jardins a diferents espais del municipi. Es plantaran  
arbres als patis de les escoles Joan Juncadella i Sant 
Antoni i, per disposar d’ombra suficient, es plantaran 
arbres al costat dels bancs de la parada del bus del 
carrer Aranjuez i al parc del carrer Cadis. També es farà 
manteniment de jardins al carrer Girona, al Molí dels 
Frares i a la illeta del carrer Ramon Camps. 

Millora dels parcs del municipi  
D’altra banda, es milloraran els sistemes de reg i el 
manteniment de la vegetació del conegut com a parc 
de la Sínia (entre els carrers Nou i St. Josep), del jardí 
entre els carrers St. Miquel i Mn. Jacint Verdaguer i de 
la zona de vegetació dels carrers Claverol i Santander. 
A més, es farà una remodelació de les places dels Espo-
sos i Rafael Alberti, així com l’ampliació de la instal·la-
ció de reg del parc Che Guevara i el del Mil·lenari. l

L’Ajuntament farà tasques 
d’enjardinament entre maig i juny

S’hi construiran nous vestidors 
i sortides d’emergència i es 
canviarà part del sostre
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L’Ajuntament ha atorgat prop de
640 mil euros en ajudes a les famílies 

durant el 2016

Les ajudes van dirigides a garantir necessitats bàsiques, 
habitatge, els subministraments energètics i les despeses 

en aliments, entre d’altres

Durant l’any 2016, l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts 
ha destinat un total de 636.000 € dels pressupostos mu-
nicipals al pagament d’ajudes per garantir l’habitatge, el 
subministrament energètic i les despeses d’alimentació, 
entre altres tipus d’ajuts. La partida amb més recursos 
del pressupost destinat a ajudes socials atorgades des 
de l’Àrea d’Atenció a les Persones ha estat la dedicada a 
garantir les necessitats bàsiques —alimentació i vestua-
ri, entre d’altres— de 2.572 persones.

El segon tipus d’ajuda prestada des de la partida d’ac-
ció social ha estat el destinat al pagament del subminis-
trament energètic: el pagament de l’aigua, la llum i el 
gas. El 13,47 % del total d’ajudes socials s’han destinat, 
aquest 2016, al pagament de la hipoteca o el lloguer de 

les unitats familiars en situació de vulnerabilitat. Con-
cretament, s’hi ha destinat més de 85.700 € entre els 
ajuts que concedeix el departament de Serveis Socials 
a les famílies que acumulen impagaments d’habitatge 
i la convocatòria d’ajuts al lloguer. El Rebost Solidari ha 
comptat també, dins de les partides d’acció social, amb 
una aportació de 52.858 €. 

Els fons per poder atorgar aquestes partides provenen 
del pressupost de l’Ajuntament i també dels de la Dipu-
tació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana i la Generalitat.  

Beques per garantir l’escolaritat i la pràctica 
esportiva 
Dins d’aquests ajuts socials, també cal tenir en compte 
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Continuem millorant el suport a les famílies 
vulnerables. A més d’incrementar els ajuts 
econòmics, apostem pel treball en xarxa amb 
les entitats i amb una atenció especial a les 
persones menors d’edat. Des de Serveis Socials 
fem un seguiment personalitzat d’aquestes 
famílies per empoderar-les i acompanyar-les 
en la millora de la seva situació. 

Georgina González
Regidora de Serveis Socials i Nova 
Ciutadania

les beques menjador, les ajudes per a les escoles bres-
sol, les ajudes per garantir l’escolaritat i les beques pel 
foment de l’esport base. 

Durant l’any 2016, l’Ajuntament va atorgar 550 beques 
menjador amb una quantia total de 132.244 €. També 
es van destinar més de 27.700 € a les ajudes d’escoles 
bressol, tant per a les matrícules com per al menjador. En 
aquest curs s’aplica la tarifació social que sustitueix les 
antigues beques d’escola bressol.

Pel que fa als ajuts per promoure l’esport, es van con-
cedir 241 beques amb un pressupost total de 18.462 €. 
D’aquestes beques, 66 beneficiàries van ser noies i 175 
nois, per la qual cosa es demostra que cal seguir promo-
vent l’esport entre les nenes i les dones. l

El 13,47 % de les ajudes socials 
s’han destinat al pagament de 
la hipoteca o el lloguer de les 
unitats familiars en situació de 

vulnerabilitat

S’han destinat 52.858 €
a abastar el Rebost Solidari 

d’aliments
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L’Ajuntament amplia 
les ajudes per 

pagar l’IBI perquè 
se’n beneficiïn més 

persones i qui més ho 
necessita 

El consistori incorpora 
enguany noves ajudes del 50% 

destinades a famílies amb 
dificultats econòmiques

L’Ajuntament posa en marxa un any més les ajudes per 
pagar l’impost sobre béns immobles (IBI). Enguany, el 
consistori ampliarà les subvencions a les persones amb 
ingressos més baixos. En aquest sentit, l’Ajuntament in-
corpora un nou bloc d’ajudes corresponents al 50 % de 
la quota de l’IBI adreçades a les famílies amb menys in-
gressos. A més, les subvencions ja existents en anys an-
teriors, de fins al 40 % de la quota de l’IBI, amplien el límit 
d’ingressos i eliminen el topall de 150 euros, de manera 
que hi haurà més ciutadans que es beneficiïn d’aquests 
ajuts i rebran quantitats més altes. 

Les ajudes s’adrecen a contribuents titulars o cotitu-
lars d’habitatges que constitueixin la seva residència 
habitual. Les persones sol·licitants han de complir els re-
quisits establerts segons els seus ingressos, estar empa-
dronades al municipi, estar al corrent de les obligacions 
tributàries i presentar la instància corresponent. 

El termini per presentar les instàncies, juntament amb 
la documentació acreditativa, va començar el 2 de maig 
i finalitzarà el 29 de setembre. Les sol·licituds s’han de 
presentar al SIAC (Servei Integral d’Atenció Ciutadana), a 
la pl. de la Vila, 1. L’imprès oficial de sol·licitud també es 
podrà descarregar de www.svh.cat.

Totes les subvencions, en un fullet 
L’Ajuntament publicarà properament un fullet on es 
detallaran totes les subvencions municipals que hi ha a 
disposició de la ciutadania, perquè tothom n’estigui in-

format i pugui aprofitar al màxim tots els recursos socials 
que li ofereix el consistori. Al voltant de 2.440 persones 
es beneficien de les beques i subvencions que l’Ajunta-
ment atorga des de les regidories d’Educació, Serveis 
Socials, Joventut i Infància i Esports. Enguany, hi haurà 
13 programes, serveis o activitats que rebran una ajuda 
econòmica del consistori en àmbits com l’escolaritat, ca-
sals d’estiu i colònies, despeses de menjador de les es-
coles, tallers d’estudi assistit i patis oberts per als infants 
i beques per a famílies desfavorides per a la realització 
d’activitats esportives, entre d’altres. l

1) Subvenció del 50 % de la quota de l’IBI, quan els 
ingressos bruts anuals de les persones sol·licitants 
siguin iguals o inferiors a:

7.968 € si viu 1 sola persona a l’habitatge

10.464 € si hi viuen 2 persones

12.413 € si n’hi viuen 3

13.810 € si n’hi viuen 4

15.701 € si n’hi viuen 5

17.230 € si n’hi viuen 6 o més 

2) Subvenció del 40 % de la quota de l’IBI, quan els 
ingressos bruts anuals de les persones sol·licitants 
siguin iguals o inferiors a:

19.919 € si viu 1 sola persona a l’habitatge

26.160 € si hi viuen 2 persones

31.032 € si n’hi viuen 3

34.526 € si n’hi viuen 4

39.253 € si n’hi viuen 5

43.075 € si n’hi viuen 6 o més 
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L’Ajuntament proposa ubicar a
Sant Josep la residència de gent gran

i centre de dia

L’equipament s’ubicaria al costat de la comissaria
dels Mossos d’Esquadra, al Molí dels Frares

L’Ajuntament ha proposat al Consell de la Gent 
Gran, a l’Associació de Veïns i al Col·lectiu de 
Sant Josep que la residència de la gent gran i el 
centre de dia públics s’ubiquin al barri de Sant 
Josep. Concretament, al carrer B del polígon del 
Molí dels Frares, a tocar de la comissaria dels 
Mossos. Aquesta nova ubicació es va fer pública 
després que una sentència del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya (TSJC) impossibilités la 
construcció de l’equipament al barri del Poble 
Nou a curt i mitjà termini. Amb el canvi de ter-
reny es pretén desencallar la situació i poder li-
citar la construcció de l’equipament aquest any. 

Per proposar el nou emplaçament, l’equip de 
govern ha tingut en compte els bons accessos 
de la zona, tant per carretera com amb FGC. 
També es preveu transformar l’exterior del Molí 
dels Frares en un parc, de manera que la residèn-
cia seria al costat d’una gran zona verda. 

Comissió de seguiment
En aquest sentit, s’ha constituït una comissió de 
seguiment formada per representants de l’equip 
de govern, de partits polítics, del Consell de la 
Gent Gran i de la Generalitat.

Aquesta comissió també tractarà el nombre 
de places públiques concertades que la Genera-
litat acordarà amb l’Ajuntament.

El perquè del canvi 
L’Ajuntament va anunciar el 2012 que la resi-
dència i el centre de dia s’ubicarien al carrer de 
Salvador d’Allende, al Poble Nou, però al febrer 
de 2017 va rebre la sentència del TSJC que im-
possibilitava construir allà. Per això, s’ha propo-
sat fer aquest equipament en una altra parcel·la 
de titularitat municipal. Tot i això, l’Ajuntament 
presentarà recurs de cassació contra la sentèn-
cia del TSJC. l
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El bus de la FP acosta als estudiants
la qualitat de l’oferta formativa

dels instituts vicentins
Més de 250 alumnes de 4t d’ESO dels centres de secun-
dària de Vallirana, Cervelló, Torrelles, Corbera i Sant Vicenç 
dels Horts han visitat l‘institut Gabriela Mistral i el centre 
Salesians Sant Vicenç dels Horts en un autobús finançat 
per l’Ajuntament. Les visites es van fer el 29 i 31 de març 
en horari lectiu, així que els alumnes van conèixer de pri-
mera mà l’oferta de FP d’aquests centres, que aplega 11 
cicles formatius de 7 famílies professionals. 

En concret, hi ha tres cicles que es fan en sistema dual, 
és a dir, amb pràctiques en empreses, i que destaquen 
pels seus bons resultats d’inserció laboral. Són el grau 
mitjà de mecanització, el grau superior d’administració 
i finances i el grau superior d’informàtica aplicada a la 
logística. Les dues primeres titulacions s’imparteixen a 
Salesians Sant Vicenç dels Horts i la tercera, a l’Institut Ga-
briela Mistral. l

ESTUDIS D’ALTA OCUPABILITAT

La família professional de fabricació mecànica té una inserció laboral 
del 66,8 %, segons  dades d’inserció laboral dels ensenyaments 
professionals del Departament d’Ensenyament i el Consell General 
de les cambres oficials de Comerç. Aquests estudis capaciten 
l’alumnat per programar màquines i robots, fer el manteniment 
d’equips, mecanitzar peces fent servir maquinària industrial i 
programes propis, dissenyar i modelar peces 3D per ordinador, etc. l

GM de mecanització

La majoria de les persones graduades en administració i finances 
als Salesians s’incorporen al mercat laboral en poc temps. Durant 
els dos cursos acadèmics, l’alumnat aprèn a organitzar i executar 
operacions de gestió i administració de processos comercials, 
laborals, comptables, fiscals i financers d’una empresa pública 
o privada. Un cop acabat aquest grau superior de formació 
professional, l’alumne també pot continuar estudis universitaris. l

GS d’administració i finances

Aquests estudis es van posar en marxa fa tres cursos i són 
una especialització única a Catalunya. Van néixer arran de la 
necessitat, manifestada per les empreses del Baix Llobregat, 
d’aquest perfil professional. Per això, bona part dels alumnes ja 
comencen a treballar abans d’acabar els estudis. L’alumnat aprèn a 
desenvolupar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma 
adaptades a les activitats logístiques. l

GS d’informàtica aplicada a la logística
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Més de 40 joves 
participen a 
l’Assemblea 

Jove

La primera Assemblea Jove, feta el 
10 de març a La Vicentina, va apro-
var vuit propostes d’activitats rela-
cionades amb l’oci i la cultura. Entre 
les propostes més votades hi ha la 
programació de sessions de cinema 
a la fresca, la instal·lació d’una zona 
per poder practicar paintball i la ce-
lebració d’un concert d’estiu i d’un 
festival urbà. Aquestes quatre pro-
postes comptaran amb un pressu-
post de mil euros cadascuna. També 
es va decidir fer altres activitats, com 
un microteatre, una cursa de natació 
i un torneig de futbol sala, amb un 
pressupost que oscil·la entre els 300 
i els 400 euros per projecte. 

El desenvolupament d’aquestes 
activitats compta amb els joves des 
de la proposta fins a la materialitza-
ció del projecte. Ara, els promotors 
de cada activitat hauran d’impli-
car-se en la seva organització per 
fer-les realitat. La previsió és que les 
propostes es materialitzin al llarg 
d’un any. l

Una delegació vicentina 
visita els campaments 
de refugiats al Sàhara

Una delegació de Sant Vicenç dels Horts va visitar els campa-
ments de refugiats del Sàhara del 10 al 15 de març. L’objectiu 
d’aquest viatge institucional és reforçar els vincles amb les auto-
ritats i agents socials sahrauís i constatar sobre el terreny quines 
millores es poden fer en els projectes de cooperació impulsats 
des de Sant Vicenç dels Horts. 

La delegació estava encapçalada per l’alcaldessa, acompanya-
da del regidor de Cooperació; la segona tinenta d’alcaldia; regi-
dors de l’oposició (PSC, ICV-EUiA i C’s); el president de l’Associa-
ció Sant Vicenç dels Horts amb el Sàhara; dues professores de 
l’Escola Iris; la directora de la Fundació Ètnia, i un optometrista 
d’Òptica Andorrana.

Durant la visita es va treballar en un projecte de formació pro-
fessional continuada entre els docents de l’Escola Iris i l’Escola 
de Sant Vicenç al Sàhara, on estudien alumnes amb discapacitat 
visual i psíquica. També es va tirar endavant el projecte Ulleres 
Solidàries, que va permetre fer revisions oculars al nens dels 
col·legis de l’àrea de Boujador. Setmanes més tard, membres de 
l’AEiG Roc d’Oró van portar als campaments ulleres donades per 
la Fundació Ètnia. l

El viatge institucional permetrà 
ajustar la cooperació a necessitats 

concretes

L’Escola Iris farà formació 
continuada a personal de l’Escola 

de Sant Vicenç al Sàhara



  18   Sant Vicenç dels Horts ABRIL-MAIG 2017

l Santi Balmes Santfeliu (1970, Sant Vicenç dels Horts) és el cantant del grup Love Of Lesbian. 
La banda porta als escenaris des de 1997 i ha aconseguit nombrosos reconeixements, com el 
Premi Enderrock d’enguany com a millor artista en llengua no catalana. A més, Balmes acaba 
de publicar Canción de Bruma i és autor de la novel·la Yo mataré monstruos por ti, el llibre de 
contes ¿Por qué me compastéis un walkie talkie si era hijo único? i La doble vida de las hadas.

Més d’un any voltant per escenaris 
internacionals i la gira d’”El poe-
ta Halley” sense parar. A més, al 
febrer aconseguíeu el Disc d’Or. 
Sembla que aquest disc només us 
està portant alegries.
Està anant molt bé. Lògicament, és 
molt esgotador estar tants dies fora 
de casa. Però al final tot es veu com-
pensat per la gent; estem omplint a 
tot arreu. Nosaltres no pensàvem que 
seria així. És el disc menys comercial, 
amb cançons més llargues. Pensà-
vem que això sobtaria una mica a la 
gent o els resultaria feixuc... Sembla 
que hi ha ganes d’escoltar propostes 
més enllà del mainstream. 

La primera cosa que sobta és l’edi-
ció gràfica del disc. 
Sempre ens ha fet l’efecte que si les 
portades dels discos no criden gaire 
l’atenció i es limiten a un recull de 
crèdits, no hi ha  cap tipus de valor 

“ENS AGRADA SER UN REFERENT DE SANT VICENÇ 
DELS HORTS PER TRENCAR MITES SOBRE EL POBLE”

afegit i no poden competir amb al-
tres plataformes. Creiem que aquest 
valor afegit ha estat un dels motius 
perquè El Poeta Halley sigui Disc 
d’Or. Més enllà de les cançons i de la 
col·laboració del Serrat, és clar.

Sou a ben poc de fer dues dècades 
sobre els escenaris. Què ha canviat 
en tot aquest temps?
Tots hem evolucionat. Abans intentà-
vem fer tots de tot i era un error. Hi ha 
gent dins de la banda que són crea-
tius magnífics i altres que són grans 
gestors o productors. 

Acabes de publicar el llibre Canción 
de bruma. En què es diferencia dels 
teus treballs literaris anteriors?
L’he relacionat amb el darrer disc. 
Són annexos; hi ha alguns poemes 
que són apunts d’allò que després es 
va acabar convertint en una cançó. 
Tot gira al voltant de la creativitat. 

SANTI 
BALMES 
SANTFELIU
LOVE OF LESBIAN

L’ENTREVISTA

Als darrers premis Enderrock, heu 
aconseguit els guardons a millor ar-
tista en llengua no catalana per vo-
tació popular i millor artista de l’any 
segons la crítica. Què representa 
per al grup i per a tu aquest premi?
És molt bonic perquè ha estat un pre-
mi de la crítica i popular. A la profes-
sió, és molt difícil agradar a ambdues 
parts a la vegada. 

Tot i el ressò internacional, conti-
nueu tenint arrelament a Sant Vi-
cenç i a la rodalia?
Jo penso que si. És molt agradable 
viure en un poble. Puc saludar gent 
pel carrer que ha anat de colònies 
amb mi, gent que la conec de sem-
pre. El que més m’agrada és que sem-
pre ens han dit que s’alegren moltís-
sim dels nostres èxits. A més, estem 
molt contents de ser un referent de 
Sant Vicenç i ajudar a desmuntar mi-
tes sobre el poble. l
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SANT
VICENÇ 

DELS 
HORTS

VIDA VICENTINA
JOCS COEDUCATIUS I UNA TAULA 
SOBRE FEINES MASCULINITZADES 
PER COMMEMORAR EL DIA DE LES 
DONES, EL 8 DE MARÇ. Les activitats les 
van coordinar el Centre Diari Sant Josep i 
Dona’t Vida.

EL PLA DE MOBILITAT COMENÇA A CAMINAR. 
Una quinzena de persones fan propostes per al 
Pla de mobilitat urbana i sostenible, que, quan 
s’aprovi estarà vigent durant sis anys.

MÚSICA I POTAJE PER CELEBRAR EL 
DIA D’ANDALUSIA. Aquest és un dels 
esdeveniments més destacats del calendari 
de la Casa d’Andalusia. 

5è ANIVERSARI DEL CLUB AMATENT. L’entitat 
que difon els jocs de taula moderns va celebrar 
aquest aniversari amb una sessió especial el 18 de 
març a la Biblioteca Les Voltes, on van començar.
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L’AUDITORI DELS SALESIANS SANT VICENÇ DELS 
HORTS ACULL EL FÒRUM LLOBREGAT. El foment de 
la pau, el diàleg i la convivència van ser els conceptes 
clau de la jornada, juntament amb les reivindicacions de 
la dona musulmana.

EL GRUP MOTOR PEL PROCÉS PARTICIPATIU 
DE LA VINYALA – POBLE NOU JA TÉ 
FORMA. A la jornada informativa del 25 de 
març es van fer propostes per millorar la 
situació de la gent gran i els equipaments i 
per promoure la inserció laboral.

EL PAPER DE LA DONA A LA POLÍTICA MUNICIPAL A DEBAT 
AL MOLÍ DELS FRARES. L’acte, organitzat pel web Alcaldes.
eu i amb el suport de l’Ajuntament, es va celebrar el 31 de març 
amb la participació d’alcaldesses d’arreu de Catalunya.

AMOR I DANSA. Exposició de pintura del 
ballarí vicentí Juan Bocanegra. S’ha pogut 
veure al Forn Romà al març.
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BARS, BOTIGUES I CLUBS ESPORTIUS SURTEN 
AL CARRER. L’1 i el 2 d’abril va tenir lloc al centre 
de Sant Vicenç dels Horts la 17a Firaestoc, la 15a 
Firatapes i la 5a Firaesport. 

3A EDICIÓ DE RECEPTES 
DE QUARESMA AL MERCAT 
DE PAGÈS. S’ha tornat a 
valorar el producte agrícola 
de temporada, de l’11 de 
març al 22 d’abril.
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LA PASSIÓ PER SETMANA SANTA OMPLE ELS CARRERS 
DEL MUNICIPI. Milers de persones van ser testimonis de la 
processó amb saetas i la Processó del Silenci. A més, l’Acte 
Sacramental s’ha representat per primer cop fora de Sant 
Vicenç, a la XV Mostra de Teatre Amateur de Pineda de Mar. 

SANT JORDI A PEU DE CARRER. La celebració de Sant Jordi es va allargar 
durant quatre dies amb activitats literàries per a tots els públics i una alta  
participació d’autors locals, comerços i entitats. 
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ESPAI COORDINAT 
PER LA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL LES 
VOLTES

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

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

Lectors, lectura i autors: 
experiències en viu
Les Voltes, com a biblioteca pública, posa a disposició de tots els vicentins i les 
vicentines un fons de més de 30.000 documents per ser consultats de forma 
puntual, llegits i també vivenciats. I parlem de vivència perquè amb la lectura 
de la poesia, el teatre i la narrativa cada lector pot arribar a experimentar 
emocions i cloure el llibre amb una sensació d’un abans i un després 
d’haver-hi topat. Les biblioteques tenen, entre altres objectius, aquesta 
missió transformadora i, en aquest sentit, sabem que les trobades amb 
autor són rellevants. Són una oportunitat de compartir, preguntar, aprendre 
i interactuar de forma privilegiada amb els creadors d’obres, enllaçant la 
literatura amb les vivències dels lectors.

SANT
VICENÇ 
DELS 
HORTS

VA DE
VOLTES

El 20 d’abril passat, Alejandro Plaomas, Premi Nacional de 
Literatura Infantil i Juvenil 2016 per la seva novel·la Un fill, va 
visitar Les Voltes per compartir una estona amb els seus lectors. 
Aquesta trobada, organitzada pel Servei Local de Català i 
la Biblioteca, va néixer amb la voluntat d’interactuar amb 
l’autor després d’haver llegit tres dels seus llibres: Un fill, Una 
mare i Un gos. Ja abans de contactar amb Palomas, l’impacte 
i la transformació d’alguns lectors amb els seus llibres havia 
aportat comentaris al Club de lectura Víctor Català i també 
entre els usuaris i alumnes dels cursos de català per a adults 
que s’havien endut en préstec alguna de les novel·les. Poder 
parlar amb ell i escoltar, també, les aportacions dels lectors 
respecte als elements clau de la seva literatura va ser una 
forma més de comprendre el perquè, el com i el quan de l’ofici 
d’escriptor i també d’algunes experiències vitals que ens són 
comunes a tothom: els records d’infància, a l’escola, amb els 
mestres, la relació amb els pares i, molt especialment, amb la 
mare, els vincles amb els gossos com a animals de companyia, 
l’assimilació de les pèrdues, el dol, etc. En conclusió: una 
experiència ben gratificant. l

Les Voltes prepara ja noves experiències en viu per a lectors 
amb autors. L’obra que us convidem a llegir és Olor de colònia 
de Sílvia Alcántara. Divendres 26 d’octubre, a les 19 h es 
comentarà la lectura a la trobada oberta organitzada pel Club 
de lectura Prometeu a la Sala d’actes Narcís Lunes i Boloix. 
Diumenge 28 d’octubre es durà a terme una ruta literària fent 
camí per la llera del riu Llobregat a l’altura de la Colònia Vidal, 
a Puig-Reig, amb la presència de l’autora. Serà una forma ben 
propera i emotiva d’entendre els motius que van conduir 
l’autora a novel·lar la vida en una colònia tèxtil. L’activitat s’ha 
organitzat amb la col·laboració del CESV, Centre Excursionista 
Sant Vicenç i la Institució de les Lletres Catalanes. Els llibres 
estaran a disposició de qualsevol persona interessada a partir 
del 20 de juny, a la Biblioteca. Les inscripcions per a la ruta 
literària es faran al CESVH. l

Font: Alba Mariné

Font: Jordi Nopca 
d’Ara.cat
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SANT
VICENÇ 

DELS 
HORTS

ENTITATS

Millorem la qualitat 
de vida de tots i totes

La ciutadania pot col·laborar des de l’àmbit municipal 
i de forma altruista en la protecció de les persones en 
situacions d’emergències, mitjançant les associacions de 
voluntaris de Protecció Civil (AVPC). L’AVPC de Sant Vicenç 
dels Horts es va crear el 2012. Té la seu a la Policia Local 
i està vinculada a l’Ajuntament mitjançant un conveni 
i registrada com la núm.123 de Catalunya. Les AVPC 
fan tasques relacionades amb la previsió, prevenció, 
planificació, informació i sensibilització destinades a 
la població, com ara xerrades, formació de voluntariat, 
manteniment de recursos per a emergències... També fan 
tasques operatives en episodis de risc o emergències greus 
(aiguats, ventades, accidents químics...) o en dispositius 
preventius d’actes amb risc associat (cercaviles, curses, 
correfocs...). Malgrat que la seva prioritat són les tasques 
logístiques (acollir la població evacuada i facilitar recursos 
als operatius), també poden col·laborar amb altres grups 
d’actuació (policia, bombers, emergències mèdiques...). 
L’AVPC busca persones majors d’edat i residents a 
Catalunya, amb titulació d’ESO o estudis equivalents. Cal 
superar un període de prova i un curs bàsic a l’Escola de 
Bombers i Protecció Civil de Catalunya. l
Contacte: avpcsvh@gmail.com, tel. 696 383 232 

ADISCAP és una associació de persones amb diversitat 
funcional i les seves famílies que volem crear i fomentar 
iniciatives al municipi que millorin la qualitat de vida de tots 
i totes per mitjà de la millora dels accessos a determinats 
llocs, la creació d’espais d’esbarjo o la millora del transport 
adaptat.

A Sant Vicenç hi ha 102 persones amb problemes 
auditius, 100 persones invidents, 172 persones amb 
discapacitat psíquica, 332 persones amb malalties mentals, 
663 persones amb problemes de mobilitat i 440 persones 
amb discapacitats físiques sense problemes de mobilitat i 
volem arribar a totes i fer-nos visibles.

Vam ser per primera vegada a la 33a Mostra de Sant 
Vicenç dels Horts; vam repartir tríptics informatius de 
l’associació i vam vendre productes fets a mà amb molt 
bona acollida de les persones que hi van assistir. Per això,  
des d’Adiscap agraïm tot el suport rebut de les diferents 
persones i entitats que han fet possible la nostra presència 
a La Mostra .

També vam assistir a la inauguració del nou servei de 
bus que es va fer el 4 de febrer passat. Vam poder veure 
i provar les rampes i accessos del nou Santvibus i, encara 
que en queden coses a millorar, ens va satisfer força.

Adiscap es reuneix periòdicament a l’AV El Trèvol, al 
carrer Mossèn Jacint Verdaguer, 168. L’horari d’atenció és 
el 1r i 3r dimecres de cada mes, d’11 a 13 h, i el 2n i 4t 
dimarts de cada mes, de 16 a 18 h. Pots col·laborar amb 
nosaltres amb una aportació anual de 25 euros com a 
soci o amb aportacions voluntàries al número de compte 
ES61 2100 4927 2921 0061 0397 de “la Caixa”. 
T’hi esperem! l 

ADISCAP Associació de persones amb diversitat funcional

Voluntariat de 
Protecció Civil
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COLLITA PRÒPIAESPAI COORDINAT PEL SERVEI LOCAL 
DE CATALÀ

Carme Siñol Club Esportiu, Aser Brokers, Maipe, De flor 
en flor, Esteve Joiers, Julian’s, Donna Moda Íntima, La 
Botigueta, Cafeteria Lala, Cal Nitu i Forn Masip són els 
establiments que durant el 1r trimestre del 2017 han 
manifestat la seva voluntat de col·laborar amb el Servei 
Local de Català (SLC) en la difusió de l’ús del català.

Alguns ho han fet adherint-se a la campanya “T’agradarà 
llegir en català”. Cal Nitu, Forn Masip i Julian’s faciliten que 
als seus locals hi hagi revistes en català de capçaleres 
diferents. Contribueixen, així, al foment de la lectura en 
català i entenen que disposar d’aquestes publicacions és 
un valor afegit per a la satisfacció de la seva clientela.

Els altres s’han adherit al programa Voluntariat per 
la llengua (VxL) i hi col·laboren de diferents maneres: 
Carme Siñol Club Esportiu promou la creació de parelles 

L’ÚS DEL CATALÀ AL COMERÇ, UN VALOR AFEGIT DELS 
ESTABLIMENTS VICENTINS

lingüístiques entre els seus usuaris de manera que poden 
practicar català mentre fan alguna de les activitats 
esportives que s’hi duen a terme. La resta  -Julian’s, també- 
es comprometen a atendre en català els aprenents i les 
aprenentes del VxL i qualsevol persona que s’expressi en 
català, encara que el parli amb dificultat. Perceben que 
possibilitar l’ús del català als seus comerços aporta valor 
afegit a la seva activitat i contribueix a millorar la qualitat 
de servei en l’atenció a la clientela i a fidelitzar-la.

Els comerços adherits al VxL tant abans del 2017 
com enguany s’identifiquen amb un adhesiu al·lusiu al 
Voluntariat per la llengua. Participar en el VxL és fàcil i 
aporta beneficis per al comerç. Els establiments que ho 
vulguin fer, només han de posar-se en contacte amb el 
SLC. l
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No a la quema de 
neumáticos en las 
cementeras
Todos sabemos lo grave que es la quema 
de neumáticos y lodos en las cementeras, 
dicho por médicos y científicos. Todos vi-
mos por la televisión, en el pueblo de Sese-
ña, cuando se prendió fuego al cementerio 
de neumáticos el problema que tuvieron 
los vecinos. Si la cementera logra quemar 
por año 20.000 toneladas de neumáticos, 
y además lodos, nosotros también ten-
dremos un gran problema. Luchemos por 
nuestros hijos y por nosotros mismos y no 
permitamos que la cementera se convierta 
en una incineradora tan cerca de nuestro 
pueblo.

Por este motivo os invitamos a participar 
en una manifestación que tendrá lugar el 
día 20 de mayo a las once de la mañana en 
la plaza del ayuntamiento. Discurrirá por la 
calle Barcelona hasta la iglesia de Can Ros 
para luego ir por la calle Gerona, entrar a la 
calle B del polígono Molí del Frares y acabar 
en la puerta de la cementera. También se 
cortará la Nacional 340 durante 30 minutos 
y leeremos un manifiesto.

Todos juntos podemos conseguirlo an-
tes de que algún día podamos lamentar-
nos. Os esperamos.  
Mesa de Unidad en Contra de la 
Contaminación 

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

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

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

SANT
VICENÇ 
DELS 
HORTS

OPINA

Ara és l’hora de ser 
valents i d’anar endavant
En aquests moments d’efervescència i de 
clarobscurs, una bona notícia: l’Ajunta-
ment de la nostra població, amb els vots 
de JUNTSxSVH, PDeCat, IC-V i Podem, s’ha 
adherit al Pacte Nacional pel Referèndum. 

En realitat no ha fet res més que adhe-
rir-se al que el 80 % de les catalanes i els 
catalans han expressat reiteradament, que 
volen decidir lliurement el seu futur i ho 
volen fer de la manera més elemental i cla-
ra, votant. Però davant tenim un mur, que 
respon a les contínues crides al diàleg, amb 
tribunals, amenaces i immobilitat absoluta. 
Sobta que els seus seguidors ens respon-
guin que el que estem fent és voler donar 
un cop d’estat. Deu ser la primera vegada 
que un cop d’estat es dóna per mitjà de les 
urnes i de l’expressió lliure del vot. 

I sobta el soroll que s’està fent amb la pa-
raula diàleg, que reivindiquen uns i altres. Si 
és molt senzill: la manera més clara i diàfana 
de saber què és el que vol la majoria és vo-
tant i amb la pregunta més clara possible. 

Però sembla que per diàleg des d’una 
banda s’entén només cessió i derrota. De 
l’altra, els nostres president i vicepresident 
han escrit un article al diari El País dient que 
tindran la mà estesa fins a l’últim moment, 
però molt ens temem que no hi haurà in-
terlocutor, només un silenci carregat de 
menyspreu i de prepotència. 

Sembla que no s’adonin que les èpoques 
colonials ja han passat a la història. Vivim al 
s. XXI, però ells semblen estar ancorats al s. 
XIX.
Sant Vicenç dels Horts per la 
Independència

Gran festa del bàsquet
El proper dia 3 de juny, celebrarem la segona edició del 3x3 del Club Bàsquet Joventut Sant 
Vicenç. Per a la gent del bàsquet és el circuit de l’estiu, des que acaba la temporada i en co-
mença la següent. És la manera de viure el bàsquet en essència. El 3x3 és el bàsquet al carrer.  
Es fan equips de 4 persones i en juguen 3 de cada equip, perquè una és la de reserva. Els 
canvis són constants i es juguen partits de 5 o 10 minuts, amb mitja pista i una sola cistella. 
Guanya el primer que arriba a 21 punts o el que més punts ha fet amb el temps estipulat.

És un concepte de joc molt ràpid, en què ressalta el fair play de tots els participants. Es juga 
sense àrbitres i els jugadors mateix aixequen la mà quan fan una falta. És l’essència de l’esport 
i és un exemple molt bo per als infants que comencen a jugar i, per a les persones grans, una 
manera molt divertida de veure el bàsquet.

Volem fer-nos un lloc en aquest circuit tan important i volem que ens hi acompanyeu; tant 
jugadors com seguidors. Sobretot, volem que sigui un dia familiar. Començarem a les 9 del 
matí i les finals seran a les 6 de la tarda. Gaudirem de la gran festa del bàsquet!

Els jugadors i les jugadores interessades a participar-hi poden inscriure-s’hi a la nostra pà-
gina bjsv.org o personalment al Poliesportiu Municipal Sant Josep. El cost és de 40 euros per 
equip i cada jugador/a rebrà una samarreta. S’hi poden apuntar nens i nenes a partir de 10 
anys. Es lliurarà un primer premi per a la categoria sènior masculina i femenina que consistirà 
en un sopar i diversos obsequis per a totes les persones participants.

Agraïm molt el suport de les famílies del Club, de les botigues i de les entitats col·laborado-
res i, especialment, el de la regidora d’Esports, Paloma Tevar, al nostre projecte, perquè sense 
aquest no el podríem dur a terme. Que la màgia del bàsquet ens acompanyi! Vine al 3x3!
Club Bàsquet Joventut Sant Vicenç
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La nostra gent gran espera des de fa ja massa temps una residència amb centre de dia al muni-
cipi. Construir-la va ser un dels compromisos més ferms que vam adquirir amb les vicentines i 
els vicentins a les darreres eleccions municipals. Al mandat passat ja en vam trobar una ubicació 
però, malauradament, una denúncia d’un particular ha fet que la justícia impedeixi a curt i mit-
jà termini utilitzar el terreny que teníem previst al Poble Nou. Un gran revés per a aquest pro-
jecte però que no pot aturar-lo. Lluny de desanimar-nos, de seguida ens hem posat a treballar 
per buscar-ne una alternativa. Es tracta d’un terreny d’equipaments públics que hi ha al Molí 
dels Frares, proper als barris de Sant Josep i Can Ros i a una de les estacions de FGC. La parcel·la 
és més petita i no hi cabran tantes places de residència, encara que sí que es podran mantenir les 
de centre de dia. Ara bé, aquesta ubicació alternativa suposarà començar ja a negociar el nom-
bre de places públiques amb la Generalitat i iniciar els tràmits per construir la residència en 
aquest mandat. D’altra banda, pensem que la finalitat de construir una residència en un terreny 
municipal és obtenir el màxim nombre de places públiques. Aquestes seran les mateixes en una 
ubicació que en una altra. Per tant, a la nova ubicació, perdrem seran places privades. I si n’hi ha 
necessitat al municipi, segur que algun operador privat vindrà a cobrir-la en el futur. Després de 
tants anys de reivindicacions i desenganys, podem fer-ho ara. Estem disposats a salvar tots els 
obstacles per fer realitat aquest compromís!

La residència de la gent gran es pot fer ara

Arnau Mata

Miquel 
Comino

junts@juntsxsantvicenc.cat
     @JuntsxSVH       
     juntsxsantvicenc

LA VEU DELS GRUPS MUNICIPALS

santvicencdelshorts@socialistes.cat
     @PSCSVH
     PSC.SVH

La educación pública, universal y gratuita es una de las piezas clave en la lucha por la igualdad de 
oportunidades. Que todo el mundo tenga garantizado el acceso, sea cual sea su situación social o 
económica. Por eso, cualquier paso atrás en un derecho fundamental como éste es una muy mala 
noticia. Sant Vicenç dels Horts será uno de los pocos municipios catalanes en los que se cerra-
rá un colegio el próximo curso.

Desde hace muchos meses hemos venido denunciando los planes del Departament d’Ensenya-
ment para cerrar el colegio Mare de Déu del Rocío y hemos venido exigiendo al Ayuntamiento, con 
poco éxito, que se posicionara en contra de esta decisión.

Ahora, con el cierre del colegio ya decidido, exigimos que se ponga a l@s niñ@s y a las fami-
lias por encima de todo. La transición del alumnado del Rocío a los otros colegios debe hacerse de 
manera ejemplar.  Sabemos que desde los colegios receptores se trabaja para que sea así.

Para conseguirlo, además, será imprescindible que el Ayuntamiento sea inflexible con la Genera-
litat a la hora de exigir que Sant Vicenç dels Horts no pierda recursos ni humanos ni materiales 
en esta transición; que no se pierdan profesionales para los colegios de nuestro municipio. Hay 
que garantizar, por ejemplo, que no se sobrepasen ratios y que los maestros y maestras puedan 
atender correctamente a su alumnado.

Desde el PSC hemos echado de menos una campaña potente de defensa de la educación 
pública, como sí han hecho otros muchos municipios. 

Exigimos mantener la inversión en educación pública en Sant Vicenç

El pasado día 9 de marzo se anunció públicamente la propuesta de cambio de ubicación al barrio 
de San José de la futura residencia de la gent gran y centro de día de titularidad pública en Sant 
Vicenç. Una sentencia judicial del TSJC impide poder construir en la ubicación que en el anterior 
mandato se anunció. La residencia es una petición histórica del Consell de la Gent Gran que se 
materializará con la licitación para su edificación antes de la finalización del 2017, esta es nuestra 
voluntad. Además, se ha creado una comisión de trabajo en la que participan el Departament 
d’Afers Socials i Famílies, Consell de la Gent Gran y departamentos implicados del Ayuntamiento 
para lograr el mayor número de plazas públicas en el municipio. Estamos dando pasos firmes 
para que la construcción de este equipamiento público sea una realidad y no una promesa 
electoral dilatada en el tiempo. Por último, queremos aprovechar la oportunidad para denun-
ciar la pasividad de algunos bancos y cajas de Sant Vicenç. Con motivo de la entrada en vigor 
de la Ley 4/2016 (de medidas de protección del derecho a la vivienda) y de la aprobación por 
unanimidad de la moción para la defensa de los afectados por las cláusulas suelo en el pleno del 
pasado mes de febrero, desde el Departamento de Vivienda hemos intentado convocar a las en-
tidades bancarias a una reunión, sin obtener respuesta. Esta actitud irresponsable perjudica 
a las ciudadanas y a los ciudadanos. Por ese motivo, esperamos que respondan favorablemente 
a la convocatoria oficial hecha por los departamentos de Servicios Sociales y Vivienda Social.

Nuevos retos de futuro

Alejandro
Aparicio

svhsipuede@gmail.com
     Sant Vicenç dels Horts Sí Puede
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En el pleno del mes de marzo, se presentó una moción de urgencia para que nuestro municipio 
apoyara y  fuera cómplice directo de una más de las maquinaciones que la Generalitat está lle-
vando a cabo para conseguir sus objetivos de abandonar España, separar a la sociedad catalana, 
desobedecer las leyes constitucionales, tapar la corrupción de “casa” y declarar la  independencia.

Ciutadans votó en contra de la urgencia y de la moción, porque creemos que  hay muchos  
temas más urgentes en nuestro municipio que apoyar la independencia. 

Los votos de Junts x Sant Vicenç (Esquerra), SV SÍ PUEDE (Podemos), ICV y PDECAT (CIU) que 
aprobaron la moción entendieron que era mucho más urgente e importante en ese pleno debatir 
primero la conveniencia de la urgencia y después el contenido del texto presentado, mientras el 
público asistente esperaba pacientemente hasta 3 horas y media  para poder pedir la palabra y 
explicar sus verdaderas emergencias delante del Pleno Municipal, urgencias y emergencias que  
en Ciutadans sí que estamos dispuestos a trabajar y dar apoyo, tanto como sea necesario 
para mejorar la calidad de vida de nuestros/as vicentinos/as. Por esta razón:

Nuestro máximo respaldo y apoyo a todas aquellas iniciativas impulsadas por la plataforma 
en contra de la quema de neumáticos en las cementeras, como la próxima convocatoria de 
manifestación que tendrá lugar el 20 de mayo a las 11 h en la plaza del Ayuntamiento. ¡Te 
esperamos!  

“No a la independencia con urgencia” 

Últimament no fem més que sentir que una de les prioritats del govern de Sant Vicenç és la par-
ticipació. Sovint s’associa la participació només a les consultes a la ciutadania però els partits 
a l’oposició també “som participació” perquè representem una part d’aquesta ciutadania.

Estem convençuts que l’oposició tenim uns coneixements i capacitats professionals que po-
drien aportar propostes i solucions per al poble però “Junts x Molins” i “Cobremos” prefereixen 
assessorar-se posant un alcalde encobert d’un altre poble.

El concepte que tenen de participació amb l’oposició es redueix a informar-nos (habitual-
ment tard o a l’últim moment). Un clar exemple és el pressupost participat de barri que faran 
aquest any: inversió de 200.000 € durant 4 anys en un únic barri i cada any un de diferent. 
Resultat: Fins d’aquí a més d’una dècada no podrà participar l’últim barri. Una decisió que 
afectarà diverses legislatures i el govern no busca ni la més mínima complicitat amb l’oposició 
(només informa). Tot i que es va fer un pressupost participatiu al barri de Sant Josep i va ser tot 
un èxit, creiem que Sant Vicenç està preparat per afrontar un pressupost participatiu global a 
tot el municipi.

Per últim, sapigueu que tenim el Consell Econòmic a la UCI. S’ha reduït a un espai on només 
se’ns informa de xifres i més xifres, però de temes importants com el 2n conveni de Ta-Tung o 
la construcció d’un espai de coworking al poble, ni se’n parla. Potser per això, la majoria d’inte-
grants del Consell ni vénen...

Amb informar, no n’hi ha prou, volem participar!

Aquest ha estat l’eslògan del nou partit polític creat per Barcelona en Comú, ICV, EUiA i molta 
gent que ha decidit acabar amb l’hegemonia dels partits del 3 %, plantar cara a la màfia de 
les elèctriques de casa nostra o fer front al ressorgiment de l’extrema dreta a Europa. El nou 
partit dels Comuns neix amb la voluntat de convertir-se en el PSUC del s.XXI. Neix amb la idea 
de transformar la societat, d’acabar amb les desigualtats socials, de defensar els processos de-
mocràtics donant-hi veu a la ciutadania, de lluitar per acabar amb la precarietat laboral... En 
definitiva, de defensar els valors i els principis polítics d’aquelles persones que són d’esquerres.

A Sant Vicenç dels Horts no hem estat aliens a aquest procés. ICV, EUiA, Podem SVH i perso-
nes independents han participat activament en la creació d’aquest nou projecte il·lusionant i 
apassionant. Ho hem fet mitjançant tallers participatius, on hem discutit els documents cons-
titutius del nou partit polític instal·lant taules presencials d’inscripció i votació de la direcció 
transitòria i, finalment, participant a l’assemblea constituent que es va fer el 8 d’abril passat. I 
ho hem fet perquè Sant Vicenç necessita un espai polític que ajudi a crear un nou bloc històric 
del canvi, per a una nova època. Perquè, tal com va dir Joan Fuster, la política, o la fas o te la fan. 
Nosaltres la volem fer perquè ningú es quedi enrere. T’hi sumes?

Fem un pas endavant perquè ningú es quedi enrere

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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Trabajando para mejorar la calidad de vida de los vecinos

Susana Martín Hernández

Regidors no adscrits

susana_sanvi1998@hotmail.com

Seguimos trabajando para que todas las promesas que nuestro ayuntamiento y educación hi-
cieron a las familias del colegio Mare de Déu del Rocío se cumplan, que no se pierdan recursos, 
ni de profesorado ni de material, para poder garantizar las mejores condiciones para el traspaso 
del alumnado y, por otro lado, luchar para evitar las sobrerratios en las aulas de ningún centro de 
nuestro municipio. Una vez que este proceso se haya hecho con la mejor garantía para su adap-
tación, queda la duda de qué se hará con las instalaciones del colegio. Yo en más de una ocasión 
he puesto sobre la mesa la propuesta de un centro de día para las personas mayores del barrio.  
La respuesta del equipo de gobierno es que se pondrá en una mesa de debate para que sean los 
vecinos del barrio los que decidan. Espero y deseo que así sea.

Otro de los temas preocupantes es el estado del instituto Frederic Mompou. Desde el centro 
se ha comunicado al Ayuntamiento y al Departamento de Educación que los lavabos carecen de 
puertas y la calefacción está en mal estado. Por esa razón se ha decidido crear una Mesa por la 
Educación Pública en Sant Vicenç dels Horts.

Por último, pero no menos importante, quiero informar de que el día 20 de mayo a las 11 de la 
mañana en la plaza de la Vila la Mesa de Unidad en contra de la Contaminación ha convocado una 
manifestación contra la quema de neumáticos en las instalaciones de Cementos Molins. Os invito 
a todos a participar. Un saludo.
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SERÀ NOTÍCIA
Tots els dijous de 
maig, a les 20 h

Projecció dels 
curtmetratges 
del SAC
Se’n faran quatre 
sessions, als Multicines 
La Vailet

Del 7 al 14 de maig  

28a Setmana de la 
Gent Gran
La població vicentina de més edat 
comptarà amb un ampli programa 
d’activitats lúdiques, culturals i esportives. 

Del 10 de maig al 2 de juny 

29a Mostra de Teatre 
Escolar
El teatre de La Vicentina acull la 
representació de les obres que ha preparat 
l’alumnat de 6è de les escoles vicentines. 
L’entrada és gratuïta i oberta a tothom.

A Sant Vicenç dels Horts es 
commemorarà el 14 de maig

Amb exhibicions d’escoles de ball a la plaça 
de Narcís Lunes, a les 11.30 h i l’espectacle 
TANGOS al Centre Catòlic, a les 17.30 h.

Per a més informació sobre les activitats, consulteu el web www.svh.cat i les xarxes socials municipals: ajuntamentsvh



  ABRIL-MAIG 2017 Sant Vicenç dels Horts   31  

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)                                   93 472 91 83
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          

Els premis es 
lliuraran el 17 de 
maig 

4t Concurs 
d’Idees 
Emprenedores i 
Projectes Empresarials   
i Comercials
A les 20.30 h, al Molí dels Frares

Els premis es lliuraran 
el 27 de maig

Concurs Literari 
Narcís Lunes i 
Boloix
A les 18 h, al Molí dels Frares

Es farà l’11 de juny

11a Bicicletada Popular
Inscripcions gratuïtes al Servei Integral 
d’Atenció Ciutadana (SIAC), al Complex 
Esportiu Municipal Sant Vicenç dels 
Horts- Piscina Montserrat Canals
i a www.svh.cat/esports

@AjuntamentSVHAjuntamentSVH




