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Pla de millora per un poble més net
i sostenible

Sant Vicenç dels H  rts

Més papereres, neteja amb aigua a pressió i informadores
ambientals són algunes de les mesures més destacades
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50è aniversari del 

CD La Guàrdia.
Entrevista.

Concentració per mostrar el 
rebuig a la llibertat provisional 
de La Manada. Avui, a les 
20 h, a la plaça de la Vila  
#SantVicençdelsHorts

EL MÉS VIST A LES 
XARXES MUNICIPALS

Festa del Riu, inauguració del nou gual inundable. 
Gegants, diables, castellers i bicicletada! 
Quedeu-vos a l’actuació del grup musical Eivibonny, 
20 h. Camí c. Àngel Guimerà (Centre Comercial La Vailet)  
#SantVicençdelsHorts

Ajuntament SVH
@AjuntamentSVH

Vídeo de l’alcaldessa Maite Aymerich sobre les obres 
del Centre Cívic i Cultural al parc del Mamut Venux, 
projecte que prové d’un procés de participació ciutadana 
#SantVicençdelsHorts

De l’1 de maig al 9 de juliol

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
AjuntamentSVH

ajuntamentsvh
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Qui no vol viure en una ciutat digna i en un entorn de 

qualitat? Aquest desig aparentment modest i senzill se 

situa entre la utopia d’una ciutat somiada i el pragmatis-

me de les limitacions (econòmiques, polítiques i socials), 

que ens posen entrebancs a l’anhel de viure en una ciu-

tat millor.

Els vicentins i les vicentines no podem limitar-nos a so-

miar en un Sant Vicenç dels Horts ideal sense fer-hi res, 

ni tampoc podem deixar-nos portar pels hàbits, costums 

i l’apatia del moment. Per combatre aquesta inèrcia, el  

conjunt de la ciutat ha de treballar insistentment per 

construir la “ciutat digna” que volem. 

Comparteixo l’opinió amb molta gent que un dels àm-

bits que ha de millorar la ciutat és la neteja dels carrers. És 

per aquest motiu que vaig encarregar l’elaboració d’una 

auditoria del servei de neteja per analitzar les deficièn-

cies del servei i determinar les actuacions necessàries  

per millorar-lo. Aquesta revista presenta les millores en 

el servei que ja s’estan executant. Les diferents zones ur-

banes del municipi necessiten un tractament també di-

ferent segons la densitat d’habitatges, l’orografia, la con-

centració comercial i de serveis, etc. Alhora, es recorda 

la campanya “Sant Vicenç dels Horts m’agrada net” que 

explica com funciona el sistema de recollida selectiva de 

residus.

Cal recordar que no es poden abordar els problemes 

de la ciutat només tenint en compte els impactes nega-

tius que es produeixen. El protagonisme i la implicació 

del veïnat són claus per construir una “ciutat digna”.

Animo els vicentins i les vicentines a implicar-se acti-

vament en el nostre poble. Tots i totes som imprescin-

dibles en aquest procés de millora constant. I també, us 

crido a participar a les activitats que organitzen entitats, 

associacions i l’Ajuntament mateix perquè Sant Vicenç 

dels Horts continuï sent un poble viu, alegre i combatiu.

El conjunt de la ciutadania
hem de treballar 

insistentment per construir la 
“ciutat digna” que volem

Maite Aymerich Boltà 
Alcaldessa

Per una ciutat digna 
en un entorn de 

qualitat
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Pla de millores per un poble més net i 
respectuós amb el medi ambient

L’Ajuntament incrementa la quantitat de papereres a tot el 
municipi i implanta la neteja amb aigua a pressió a les zones 

amb més densitat
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Arran d’una auditoria feta sobre la neteja municipal, 
l’Ajuntament ha ajustat aquest servei a les necessitats 
reals del municipi, en què hi ha hagut un increment im-
portant de trànsit de vianants en alguns eixos i creació 
de noves zones urbanitzades. Entre les diverses millores, 
destaca la instal·lació de 100 papereres amb cendreres i 
la renovació de 75 unitats ja existents. D’aquesta mane-
ra, hi haurà prop de 700 papereres distribuïdes per tot el 
municipi, amb l’objectiu de reduir els residus petits i les 
burilles al terra. Les primeres unitats ja s’han instal·lat als 
barris de Sant Josep i Sant Roc.

A més, s’han substituït les bosses de brossa de les 
papereres per unes altres més resistents per evitar que 
es trenquin i que la base de les papereres es taqui de lí-
quid. Les bosses es canvien cada 15 dies i també quan es 
detecta que són plenes. Igualment, si s’observa alguna 
substància al terra, es treu amb aigua a pressió.

Neteja mixta amb escombradora automàtica 
i aigua 
Una altra mesura és la neteja mixta de voreres i calçada 
amb escombradora automàtica i aigua amb alta pressió. 

Aquesta es fa una vegada a la setmana a les zones de 
gran densitat de població, des de Can Ros fins a la Vinya-
la, i s’eliminen les taques més resistents així com les restes 
de brutícia sota els vehicles estacionats.

Alhora, a tot el municipi es neteja periòdicament amb 
aigua sota els contenidors i al voltant d’aquests.

Zones de nova urbanització 
Al darrer any s’han urbanitzat els carrers de Santa Eulàlia, 

l Es preveu 
instal·lar 100 
papereres noves 
amb cendrer i 
renovar-ne 75 
unitats fins arribar 
a un total de 700

l S’implantarà la 
neteja mixta amb 
escombradora 
automàtica i amb 
aigua a pressió 
als carrers més 
transitats des de 
Can Ros fins a la 
Vinyala

l El servei de 
neteja també 
arribarà a les 
zones de nova 
urbanització, com 
els c. Santa Eulàlia, 
Bruc i Pio Baroja, 
entre altres

l Es crearà una 
brigada polivalent 
per atendre 
necessitats 
sobrevingudes i 
es faran batudes 
intensives per 
eliminar grafits

DESTAQUEM

SERVEI DE NETEJA I RESIDUS
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Bruc, Pio Baroja, Girona, Fundadors i Walt Disney. I es pre-
veu urbanitzar properament el carrer de la Mare de Déu 
de la Mercè. Per garantir la neteja d’aquests carrers, s’han 
modificat els recorreguts dels serveis de neteja de les zo-
nes properes, la qual cosa ha permès equilibrar el servei a 
les necessitats reals de tota la zona.

Amb l’auditoria també s’ha posat de manifest que no es 
feia cap mena de neteja en determinats trams de carrer. 
Aquesta mancança s’ha corregit amb l’ampliació dels re-
correguts dels operaris, amb tasques de neteja periòdica.

La Guàrdia, Sant Antoni i Can Costa 
L’Ajuntament ha implantat millores a La Guàrdia, Sant An-
toni i Can Costa ajustant les freqüències i els tipus de nete-
ja a les necessitats reals de cada barri. En el cas de Sant An-
toni i Can Costa, per exemple, es va detectar que la neteja 
es concentrava en molt poc temps i ara el servei s’espaiarà 
en diferents jornades. I pel que fa a la Guàrdia, el tipus de 
neteja s’igualarà al que es fa al Serral, Sant Josep, Sant An-
toni i Can Costa, zones amb un trànsit de pas similar.

Neteja de grafits 
A banda dels treballs setmanals de neteja de grafits, 
l’Ajuntament farà batudes intensives i puntuals per eli-
minar pintades que es detecten de forma massiva als 
murs que hi ha sota els ponts del ferrocarril i a les faça-
nes d’edificis públics. Aquests grafits s’eliminaran amb lí-
quids de neteja especials i aigua a pressió o bé repintant 
les parets. 

Finalment, es preveu crear una brigada polivalent de 
neteja per atendre necessitats sobrevingudes o repassar 
diferents zones del municipi on les papereres i els con-
tenidors són plens a vessar, entre altres desperfectes. l

L’Ajuntament posa a disposició de la 
ciutadania un extens ventall de serveis i de 
millores pel que fa a la recollida de residus 
i la neteja viària. Animem tothom a fer-ne 
un ús responsable per a un Sant Vicenç que 
ens agrada net.

Fran Infante
Regidor d’Espais Públics i Serveis 
Municipals

S’ha ajustat el tipus de neteja a 
les necessitats reals de cada barri 
i també es fan batudes intensives 

per eliminar grafits
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Tres informadores 
consciencien la 
ciutadania sobre la 
recollida de residus

Tres informadores municipals consciencien la ciutada-
nia sobre la recollida selectiva dels residus, dins del marc 
d’un pla d’ocupació. Aquestes treballadores informen a 
peu de carrer, davant dels contenidors, sobre la separació 
correcta de les fraccions dels residus. A més, expliquen 
que determinats residus, com les piles, s’han de dipositar 
a contenidors específics ubicats a comerços, a dependèn-
cies municipals i a les escoles. Igual que els medicaments 
caducats, que s’han de portar a les farmàcies.

Aquestes informadores també visiten els comerços 
per recordar-los les condicions del servei de recollida de 
cartró comercial i detecten punts i zones on la ciutada-
nia fa un mal ús dels contenidors en deixar la brossa fora 
d’aquests, per exemple.

Per últim, també fan seguiment de la prestació del ser-
vei de recollida de residus i de neteja viària que fan les 
empreses adjudicatàries. l

Informen, davant dels contenidors, 
sobre la separació correcta de les 
deixalles

L’Ajuntament ha signat acords de col·laboració amb les 
escoles Sant Josep, La Vinyala, Sant Vicenç i La Immacu-
lada per afavorir activitats d’educació ambiental el curs 
vinent. S’hi instal·laran contenidors de recollida selec-
tiva, s’hi facilitaran compostadors per gestionar les res-
tes orgàniques i es lliuraran carmanyoles i embolcalls a 
l’alumnat per reduir els residus. També s’hi organitzaran 
i dinamitzaran tallers educatius, entre altres mesures. l

Projecte amb 4 escoles per 
educar sobre medi ambient 

S’instal·laran contenidors de recollida 
selectiva als centres educatius

SERVEI DE NETEJA I RESIDUS
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L’Ajuntament va engegar al setembre de 2017 la cam-
panya “Sant Vicenç dels Horts m’agrada net”, que insis-
teix en els diferents serveis de recollida a disposició de 
la ciutadania. Recollida porta a porta, la deixalleria fixa o 
la mòbil són alguns dels més destacats. La campanya se 
centra especialment en la separació correcta de residus 
amb l’ús adequat de la xarxa de contenidors del carrer: 
blau (paper i cartró), groc (envasos), verd (vidre), marró 
(orgànica) i gris (resta de residus sense triar). Per a qual-
sevol dubte o suggeriment, es pot enviar un correu a 
medi@svh.cat o serveis@svh.cat. l

ALGUNS SERVEIS DESTACATS

A les deixalleries cal portar els residus de gran volum (runes 
de petites obres, fustes, metalls, esporga, mobles, etc.), els 
residus tòxics (pots de pintura, dissolvent, piles, olis, etc.) i al-
tres residus domèstics. Els usuaris que ho fan gaudeixen de 
bonificacions en el rebut de la taxa municipal i en el rebut 
de l’aigua. Es troba al c. Torrent Isbert, 1. El servei de deixalle-
ria mòbil funciona els dimarts a la tarda a la plaça de la Vila, 
Can Ros (Onze de Setembre) i estació FGC Sant Vicenç. l

Deixalleria fixa i deixalleria mòbil

És prohibit abandonar al carrer mobles, trastos i restes de 
poda. L’Ajuntament ofereix un servei gratuït de recollida. 
Només cal trucar al telèfon gratuït 900 70 71 71 i un equip 
passa a recollir-los pel domicili, de dilluns a divendres (la 
poda, els dilluns). Abans es poden sol·licitar saques per di-
positar-hi els residus. Les restes també es poden portar a 
la deixalleria municipal (c. Torrent Isbert, 1). l

Recollida de mobles i de poda

L’Ajuntament disposa d’un servei de recollida de cartró 
per als comerços del c. Barcelona i Mn. Jacint Verdaguer. 
Els comerciants han de deixar el cartró ben apilat i plegat 
davant de la porta de l’establiment de dilluns a divendres 
abans de les dotze del migdia. L’empresa Ferrovial retirarà 
diàriament aquests residus a l’hora esmentada. l

Recollida de cartró comercial

“Sant Vicenç dels 
Horts m’agrada 

net”, la campanya 
per promoure la 

recollida de residus

La deixalleria disposa d’un mercat de segona mà amb ar-
ticles totalment gratuïts. Per accedir-hi cal tenir el carnet 
d’usuari, que s’aconsegueix presentant a la deixalleria un 
rebut de subministrament (aigua, llum o gas) del domicili 
a Sant Vicenç dels Horts. El mercat obre tots els dies de la 
setmana. l

Mercat de segona mà
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Un municipi més 
segur en cas 

d’incendis

L’Ajuntament cedeix un vehicle 
de salvament nou al parc de 

bombers voluntaris

L’Ajuntament ha cedit un vehicle de salvament nou al 
parc de bombers voluntaris del municipi. Aquest vehi-
cle, únic a tots els parcs de la Generalitat per les seves 
dimensions reduïdes, facilitarà la feina als professionals 
que vetllen per la seguretat dels vicentins i les vicenti-
nes, així com de les poblacions veïnes. Amb un cost de 
120.000 euros, pot circular per carrers estrets i amb pen-
dents i té capacitat per a 6 bombers; a més està equi-
pat amb un dipòsit d’aigua de 800 litres i una bomba de 
pressió, entre altres prestacions.

El conveni de cessió es va signar el 10 de juny, durant  
la jornada de portes obertes de la nau de bombers, que 
va comptar amb el conseller d’Interior, Miquel Buch, i de 
l’alcaldessa, Maite Aymerich. “Sant Vicenç és avui un mu-
nicipi més segur davant dels incendis. Si s’origina un foc 
o hi ha qualsevol contratemps en un espai de difícil ac-
cés, cal actuar amb rapidesa per evitar que l’incident vagi 
a més. Aquest vehicle és idoni”, va explicar Aymerich. Per 
la seva banda, el conseller va agrair aquest gest a l’Ajun-
tament i va destacar “la importància de la col·laboració 
institucional entre les diferents administracions per tal 
de solucionar els problemes de la ciutadania”.

A la jornada, es va fer un exercici de rescat de víctimes 
en accidents de trànsit, una exhibició del Grup Caní de 
Recerca (GCR) i una festa d’escuma.

Període d’alt risc d’incendi 
El 15 de juny va començar el període d’alt risc d’incendi fo-
restal i per això està totalment prohibit fer foc a menys de 
500 m del bosc i fer treballs forestals que generin restes ve-
getals. La prohibició es mantindrà fins al 15 de setembre.

Fins a l’1 de setembre, hi ha en marxa un pla de vigilàn-
cia i informació forestal. Una patrulla de dues persones 
recorrerà en vehicle tot terreny la zona forestal de Sant 
Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló i Torrelles, 

i estarà comunicada amb el centre de control opera-
tiu d’alarmes. Aquest servei és fruit d’un conveni entre 
l’Ajuntament, la Diputació i l’Agrupació de Defensa Fo-
restal Puig Vicenç. l

El vehicle es va presentar 
en una jornada de portes 

obertes, on també es va fer 
una exhibició del Grup Caní 

de Recerca
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L’Ajuntament facilita 
l’ús del cotxe elèctric al 
municipi

L’Ajuntament vol fomentar l’ús del cotxe elèctric per tal de reduir 
les emissions de CO2 dels vehicles privats. Es preveu instal·lar qua-
tre punts de càrrega per a cotxes elèctrics: un de càrrega ràpida (20 
minuts) al Polígon del Molí dels Frares, un de càrrega semiràpida (2 
hores) al carrer del Comerç i un de càrrega normal (8 hores) davant 
de l’estació de FGC Sant Vicenç, que instal·larà l’empresa SOREA. El 
punt de càrrega ràpida del Molí dels Frares és un dels primers que 
s’estableixen en un polígon industrial de l’entorn de Sant Vicenç dels 
Horts i, acompanyat d’altres mesures, pot ajudar a fomentar el can-
vi de flotes de les empreses instal·lades en aquesta zona. A més, el 
consistori ha adquirit el primer vehicle elèctric de la seva flota, que 
s’utilitza per al servei de correu intern i similars.

També cal tenir en compte altres beneficis que comporta matri-
cular un cotxe elèctric. El consistori bonifica el total de l’impost de 
circulació als propietaris d’aquests vehicles i el 50%, als titulars de 
cotxes amb l’etiqueta ECO expedida per Trànsit. A més, els vehicles 
amb etiqueta de 0 emissions ja poden aparcar a la zona blava de ma-
nera gratuïta. Entre altres avantatges, els vehicles elèctrics redueixen 
l’emissió de CO2, tenen preus similars als convencionals, molta auto-
nomia i un manteniment més simple. l

Els propietaris d’aquests cotxes ja poden 
gaudir de bonificacions i aparcament gratuït 

Millora del talús 
del carrer de Sant 
Joan Bosco 

S’ha enjardinat la zona del carrer de 
Sant Joan Bosco que connecta amb 
la Pista Polivalent Francesc Macià i 
el carrer del Mestre Ramon Camps. 
S’ha netejat el talús i s’hi han plan-
tat arbustos resistents a la manca 
d’aigua i que suporten l’exposició 
continuada al sol i suposen un man-
teniment mínim. l

Acaben les obres a 
l’entorn del carrer 
dels Fundadors

S’hi ha habilitat l’entorn per recollir 
l’aigua de pluja i s’han construït murs 
i lloses als passos per sobre de les rie-
res i a la parcel·la no urbanitzada del 
c. Fundadors. També s’ha millorat el 
paviment de les voreres i les calçades 
i s’ha renovat l’enllumenat públic i 
la xarxa d’aigua d’aquest carrer. Les 
obres van començar al març i el cost 
ha estat d’1,5 milions. l



  JUNY-JULIOL 2018 Sant Vicenç dels Horts   11  

El sobrant de tresoreria 
es destina a inversió

Les finances de l’Ajuntament estan sanejades i això per-
met destinar els diners sobrants de 2017 a millorar els 
serveis a la ciutadania. Així, es destinaran 2,8 milions a 
urbanitzar la zona del c. Claverol, a fer tasques de vialitat 
i espai públic, a renovar la gespa del Camp de Futbol 
Municipal La Guàrdia o a construir el Centre Cultural 
Mamut Venux. El romanent també s’aplicarà a Promo-
ció Econòmica, Agricultura i Protecció Civil, entre altres 
departaments. l

Dotze persones entraran a treballar a l’Ajuntament abans 
que acabi l’estiu, dins del marc d’un nou pla d’ocupació 
finançat pel consistori (82.327 euros) i per l’Àrea Metro-
politana de Barcelona (329.310 euros). Entre els perfils 
hi ha els de periodista, dissenyador gràfic, dinamitzador 
cultural, suport d’atenció ciutadana o suport administra-
tiu d’Infància, Joventut i Gent Gran. La durada del con-
tracte és de 12 mesos. l

Les formacions són de manipulació i conducció de carre-
tons elevadors, de dependent/a de comerç, d’atenció al 
client i de manipulació d’aliments. Les persones interessa-
des poden adreçar-se al Camp de La Guàrdia o bé trucar al 
telèfon 93 656 96 67 o enviar un correu a treballbarris@
svh.cat. Més informació a www.santvicencactiu.cat. l

Dotze persones més entren 
a treballar a l’Ajuntament

Cursos gratuïts a La Guàrdia 
i la Font del Llargarut

La renovació de la gespa del camp de 
La Guàrdia o l’edificació del Centre del 
Mamut, actuacions destacades

Les persones interessades s’han d’adreçar 
al Camp de La Guàrdia

La durada del contracte és de 12 mesos, 
dins del marc d’un pla d’ocupació
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Final de curs carregat de premis
L’alumnat de batxillerat i cicles dels tres instituts vicentins s’emporten gairebé una desena de premis com a reco-
neixement a treballs de recerca i projectes d’alta qualitat. l

Frederic Mompou
• Laia Sagristà i Àngel Costa, de segon de batxillerat, amb 
el treball de recerca “La colonització romana del Baix Llo-
bregat” s’han endut el primer premi de l’Heràcles, concurs 
que convoca la Secció Catalana de la Societat Espanyola 
d’Estudis Clàssics.
• Victòria García, de segon de batxillerat ha guanyat el 
Concurs PARNÀS, de traducció de grec.

Gabriela Mistral
• Tot el grup de primer de batxillerat ha estat premiat al 
concurs d’Idees Emprenedores de la Vall Baixa del Baix 
Llobregat.
• També han estat premiats al Pla de mesures d’innova-
ció de la Fundació BCN FP amb el projecte Orienta’t al 
Gabriela.

Salesians Sant Vicenç
• Albert Martín, de segon de batxillerat, finalista de les 
Olimpíades de la Física i cinquè a les Proves Cangur.
• Ainhoa Cano, de segon de batxillerat, segon premi Filcat.
UB amb el treball de recerca “L’arqueologia del món me-
dieval aplicada a Ramón Llull”.
• Natan Moreno i Héctor Núñez, del grau superior de ro-
bòtica, guanyadors del IX Concurs d’Emprenedors de l’Alt 
Pirineu i Aran i VI Concurs d’Iniciatives Emprenedores FP.
• Gali Hasan, del grau mitjà de carrosseria, guanyador del 
I Paintingcars Skills.

Escoles de primària i Ràdio SVH
Aula Dial, el programa de Ràdio Sant Vicenç que conver-
teix els alumnes vicentins en periodistes, ha guanyat el 
Premi el CAC a l’escola a la categoria de ràdio. Ha estat la 
XV edició dels premis que atorga el Consell de l’Audiovi-
sual de Catalunya i que ha comptat amb més d’un cente-
nar de participants de Catalunya. Aquest guardó suposa 
un premi de mil euros per a Aula Dial i és el segon que 
suma el programa al llarg de la seva trajectròria. Al 2012 
ja va ser escollit Millor Programa de Ràdio als Premis de 
Comunicació Local de la Diputació de Barcelona.
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Sant Vicenç es declara municipi feminista

El Ple de juny va aprovar per unanimitat la resolució per 
declarar Sant Vicenç dels Horts municipi feminista, que va 
acompanyada d’un decàleg treballat durant més d’un any 
per les 12 alcaldesses del Baix Llobregat i liderat per Sant 
Vicenç dels Horts. El decàleg també s’ha fet amb el suport 
del Centre d’Estudis Comarcals i del Consell Comarcal. La 
moció detalla que es “dedicaran els recursos necessaris 
per fer efectives aquestes mesures feministes i d’equitat”. 
El decàleg vol convertir la comarca en el laboratori de po-
lítiques públiques feministes. 

Algunes de les mesures previstes són, per exemple, crear 
un registre de bones pràctiques en polítiques d’igualtat; 

prioritzar la transversalitat de les polítiques feministes i 
avançar en el seu pressupost. A més, també es pretén su-
perar els protocols actuals contra les violències masclistes 
i impulsar un Pacte Local que sigui una eina eficaç.

Carrers amb nom de dona 
També destaca la necessitat de revisar l’espai públic intro-
duint noms de dones al nomenclàtor i establint protocols 
d’actuació per a casos d’assetjament. Alhora, el document 
també vol treballar per la supressió de la bretxa salarial i 
incorporar la perspectiva de gènere en els plans de forma-
ció del personal municipal, entre altres mesures. l

Premi LOCALTIC per al 
pressupost participat de 
La Vinyala - Poble Nou
L’Ajuntament ha rebut el Premi LOCALTIC, Congrés Local 
de Tecnologies de la Informació i la Comunicació cele-
brat a Cunit, pel projecte de pressupost participat als 
barris de La Vinyala i Poble Nou. Al procés participatiu 
es van fer diverses assemblees ciutadanes i també es po-
dien fer propostes des de la web habilitada per l’Ajunta-
ment. La votació final va ser exclusivament electrònica i 
va comptar amb un percentatge de participació supe-
rior a ciutats que han fet servir procediments semblants, 
com Barcelona, Madrid, Sabadell o París. Aquest sistema 
és el mateix que hi ha en marxa per decidir els pressu-
postos participatius de Can Ros i El Serral: https://www.
civiciti.com/es/svh. l
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Ciutadania i entitats podran gaudir 
del Centre Cívic i Cultural en un any

Les obres van començar el 4 de juny i el cost de 
l’equipament és de 3.358.215 euros

Les obres del Centre Cívic ubicat al parc del Mamut Venux 
van començar el 4 de juny i, segons la previsió, han d’estar 
enllestides per l’estiu de 2019. El nou equipament comp-
tarà amb tres plantes i tindrà una superfície útil de gai-
rebé 1.717 m2. Disposarà 
d’una sala gran multiús 
que també estarà prepa-
rada per als assajos de la 
Colla Castellera Carallots i 
dues sales polivalents. Tal 
com es va establir al pro-
cés participatiu per defi-
nir l’edifici, el futur Centre 
Cívic de Sant Vicenç s’emprarà com a hotel d’entitats. Hi 
haurà despatxos i espais de treball que el convertiran 
en l’espai de referència per a les entitats vicentines. Allà 
disposaran de sales de reunions, aules taller i una gran 
terrassa a la planta superior. 

Com a novetat destacable, l’Espai Jove La Capella s’ins-
tal·larà a la planta baixa amb la incorporació de dos bucs 

d’assaig musical i una sala d’activitats. L’equipament 
també acollirà un espai de bestiari i gegants, que perme-
trà fer actes de petit format i veure les figures des del car-
rer. El cost d’adjudicació de les obres és de 3.358.215 eu-

ros. L’Àrea Metropolitana 
de Barcelona n’assumirà 
1.807.511 € i l’Ajuntament 
en finançarà la resta.

D’aquesta manera es 
clou el disseny d’un equi-
pament que va néixer 
d’una de les dues propos-
tes del procés participatiu 

per decidir l’espai on es trobava l’antiga escola Joan Jun-
cadella. Sant Vicenç dels Horts va decidir donar vida al 
parc del Mamut Venux i ara, d’aquí a poc, el Centre Cívic 
també serà una realitat. En el disseny de l’equipament hi 
ha participat la ciutadania vicentina i ella mateixa serà 
qui l’ompli de contingut transformant la pèrdua d’una 
antiga escola en una nova oportunitat per al municipi. l

L’hotel d’entitats comptarà 
amb despatxos, sales de 

reunions, aules taller i 
terrassa a la planta superior
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El 4 de juny es va organitzar la 1a Jornada GAMSANTVI 
(grup de suport emocional i ajuda mútua) per donar a 
conèixer a tota la ciutadania aquest recurs municipal, una 
eina que ajuda els cuidadors i les cuidadores no professio-
nals a afrontar amb èxit situacions familiars sovint compli-
cades de gestionar. L’acte va tenir lloc a la Biblioteca Mu-
nicipal Les Voltes i va servir per explicar l’experiència d’un 
grup que es reuneix setmanalment des de fa nou anys.

Després d’aquesta bona experiència, s’ha previst orga-
nitzar una trobada comarcal i potenciar nous grups de 
suport especialitzats. l

El servei d’assessorament jurídic sobre clàusules abusives 
de les hipoteques ha atès 445 casos en un any, des de 
juny de 2017. Aquest servei s’ubica a l’Oficina Municipal 
d’Informació al Consumidor (OMIC), a l’edifici de la Fone-
ria (c. Claverol, 6). Cal demanar cita prèvia a: omic@svh.
cat, 93 602 92 00. Les primeres consultes sobre clàusules, 
al 2016, es van atendre directament des de l’OMIC. En 
créixer el nombre de demandes, es va reforçar l’atenció 
amb un servei específic de l’Associació de Consumidors 
UNAE. Finalment, des de juny de 2017, es va obrir l’asses-
sorament jurídic gràcies a un conveni entre l’Ajuntament, 
la Diputació i el Col·legi d’Advocats de Sant Feliu. l

GAMSANTVI, un 
recurs municipal per a 
persones cuidadores 
no professionals

Més de 400 
consultes al servei 
d’assessorament sobre 
clàusules d’hipoteques

El grup explica com afrontar amb èxit 
situacions familiars sovint complicades

Cal demanar cita prèvia a l’OMIC, a l’edifici 
municipal de la Foneria (c. Claverol, 6)



UN GUAL DE 30 METRES UNEIX LES 
DUES RIBES DEL RIU. Després de set 
mesos d’obres, una festa ciutadana 
va inaugurar, el 6 de juliol, el gual 
inundable que uneix Sant Vicenç dels 
Horts pel riu amb Molins de Rei i Sant 
Feliu. L’acte va comptar amb una 
pedalada popular amb entitats dels 
tres municipis, els gegants Vicenç i 
Coloma, el Mamut Venux i una actuació 
del grup vicentí Eivibonny. El gual fa 
30 metres de llarg i 4 d’ample, i permet 
ampliar els recorreguts que es fan a 
banda i banda del riu.

Festa ciutadana 
per celebrar la 
connexió pel riu 
de Sant Vicenç, 
Sant Feliu i 
Molins de Rei

GUAL INUNDABLE





SANT
VICENÇ 
DELS 
HORTS

VIDA VICENTINA

MÚSICA I CINEMA OMPLEN L’ESTIU DE CULTURA

L’oferta cultural de concerts tribut, cinema a la fresca i música d’estils variats es consolida entre el públic vicentí. 

ORGULL LGTBI

Un concurs de fotografies i el V Cinema d’Orgull 
donen visibilitat al col·lectiu LGTBI amb motiu del 
Dia de l’Orgull, de la mà de l’entitat Dona’t Vida. 

EN MARXA LA TEMPORADA DE LA BLAVA

La Piscina Municipal de Sant Antoni La Blava serà oberta fins a l’11 de setembre. Va inaugurar la temporada 
el 16 de juny amb una jornada de portes obertes. 



L’oferta cultural de concerts tribut, cinema a la fresca i música d’estils variats es consolida entre el públic vicentí. 

ORGULL LGTBI

‘JUNTES ARRIBEM MÉS LLUNY’

La 7a edició de la CaCo dona la victòria a Maite Sánchez Olmos en categoria adulta i Leyre Osuna Casaucao 
en categoria infantil. 

UN GEST PER L’ELA

Regidors i regidores van participar a la campanya 
a xarxes socials, el 21 de juny, en suport a la recerca 
sobre l’esclerosi lateral amiotròfica. 

25 ANYS DEL CENTRE CÍVIC EL TURÓ 

La festa del barri d’El Turó reconeix les persones i 
entitats que han marcat la història del Centre Cívic 
fins a l’actualitat. 

PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ

El 13 de juny es va fer la cloenda dels PFI-PTT de Manteniment i reparació d’equips informàtics i Fleca i 
pastisseria.  



JOVES VICENTINS PREMIATS

El Programa ProInfància, de l’Obra Social La Caixa, 
premia els vicentins Badia Boukta i Jamal Ikiss a 
la categoria de superació personal i apoderament 
familiar.

TRAIL DE TALLER DE SOLIDARITAT

Alta participació a la 1a Trail de l’ONG Taller de 
Solidaritat, celebrada al parc del Pi Gros el 17 de 
juny i coordinada per Xavi Cortés, membre de 
l’entitat. 

5è ANIVERSARI CARALLOTS

La colla castellera va celebrar cinc anys d’activitat 
el 27 de maig, amb una diada en companyia 
de les colles de Caldes de Montbui, l’Arboç i 
Esparreguera. 

5è CONCURS D’EMPRENEDORIA 

Els Serveis Postals Solidaris de la Fundació 
Iris, millor projecte empresarial. La millor idea 
emprenedora ha estat Stop plagas Sant Vicenç, de 
José Gómez Jurado. 

50 ANYS DEL CD LA GUÀRDIA 

El club va celebrar mig segle de vida el 3 de juny 
passat, en un acte al camp de futbol municipal. 
L’acte va comptar amb una exposició fotogràfica i 
la participació d’antics jugadors i directius. 



AINA RAMOS, CAMPIONA

El 2018 està sent un any extraordinari 
per a la vicentina Aina Ramos amb 
la javelina, amb les convocatòries de 
la Selecció Catalana i Espanyola, i 
els títols de campiona d’Espanya de 
seleccions i sotscampiona d’Espanya 
individual i per clubs.

SETMANA DE LA GENT GRAN

L’AJUNTAMENT VISITA EL COL·LEGI SANT 
VICENÇ

CONCURS LITERARI NARCÍS LUNES I BOLOIX

IFTAR A LA PLAÇA DE LA VILA REVETLLA DE SANT JOAN

La plaça de Narcís Lunes va acollir la celebració 
de la revetlla de Sant Joan. Va arrencar a la tarda, 
amb l’arribada de la Flama del Canigó, i va acabar 
de matinada, amb la festa de l’escuma.

Unes 200 persones van compartir taula a l’iftar 
públic organitzat per Bayt Al-Thaqafa el 7 de juny. 
L’iftar és el trencament del dejuni els dies del 
ramadà. 

El 8 de juny es van lliurar els premis de la 33a 
edició infantil i juvenil del certamen literari, en un 
acte al Molí dels Frares.

Amb motiu del 25è aniversari del Col·legi Sant 
Vicenç a la seva ubicació actual, l’alcaldessa, el 
regidor d’Educació i la regidora de Joventut i 
Infància van visitar l’escola el 28 de maig i van 
encoratjar l’equip docent a continuar amb la tasca 
educativa que desenvolupen.

Els vicentins i les vicentines de més edat van participar 
activament a les moltes activitats proposades durant la 29a 
Setmana de la Gent Gran, del 13 al 20 de maig. 
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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’ESTIU
Fins a l’11 de setembre
Matí
Dimecres, de 10 a 13 h
Tarda
De dilluns a dijous, de 
16 a 21 h
Divendres, de 16 a 
20.30 h
Vacances
Del 6 al 19 d’agost

SANT
VICENÇ 
DELS 
HORTS

VA DE
VOLTES

Prepara’t per a les vacances

l L’estiu és temps de poder gaudir del bon temps i d’uns merescuts dies de 
vacances, ja sigui anant a la platja o la muntanya, fent turisme en qualsevol 
ciutat europea o realitzant grans viatges per conèixer una mica de món. Des 
de la Biblioteca Les Voltes us volem donar a conèixer quins recursos teniu al 
vostre abast per preparar el vostre temps de vacances amb èxit.

A la planta baixa de la Biblioteca, on està ubicat el fons de música, cinema, 
diaris i revistes, hi trobareu un ampli fons de guies de viatge de tots els con-
tinents, dels destins turístics principals i, per descomptat, del territori català 
i espanyol. 

Recentment, la Biblioteca ha adquirit noves guies per descobrir Califòrnia, 
Xile, Austràlia; per visitar les ciutats europees principals i també per recórrer 
França, Itàlia i Grècia. 

També disposem de guies de conversa d’una gran varietat d’idiomes, com 
l’anglès, l’italià, l’alemany, el francès, el mandarí o el japonès, que facilitaran 
la vostra estada a l’estranger. 

Les revistes de viatge són un altre recurs per a la preparació de la vostra 
aventura. A la Biblioteca trobareu les revistes de més renom com Viajar, Lo-
nely Planet i Viajes. I també la revista en català Descobrir per recórrer els 
millors indrets de Catalunya.

Podeu consultar el nostre fons a través del catàleg Aladí (http://aladi.diba.
cat) i recordeu que els préstecs dels documents tenen una durada de 30 
dies, amb opció de poder-se renovar 3 cops, com a màxim, si aquests no han 
sigut reservats prèviament per un altre usuari.

Australia
London: DK, 2018.587 
p. l

Recomanacions:

Moscú
London: DK, 2018. 264 
p. + plànol plegable. l

París
Barcelona: Aguilar Ocio, 
2017. 440 p. l
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SANT
VICENÇ 

DELS 
HORTS

COLLITA PRÒPIA

SERVEI LOCAL 
DE CATALÀ

ESPAI COORDINAT PEL SERVEI LOCAL 
DE CATALÀ

El 25 de juny vam celebrar la cloenda de la 19a edició 
del Voluntariat per la llengua, en què han participat 
una trentena de parelles lingüístiques, però l’activitat 
d’aquest programa no s’atura a l’estiu. Les persones que 
vulguin tenir un aprenent o un voluntari per la llengua 
des des del juliol fins al setembre, poden demanar-ho al 
Servei Local de Català. L’edició d’estiu del Voluntariat per 
la llengua finalitzarà a l’octubre i començarà un altre torn 
de trobades de les parelles, paral·lel al ritme dels cursos. 
Oferim, així, la possibilitat de ser aprenent o voluntari 
lingüístic durant tot l’any, perquè tot parafrasejant Pom-
peu Fabra, hem de treballar, i treballar cada dia, perquè 
el conreu d’una llengua no es pot abandonar mai. 

Novetats dels cursos de català 
El curs vinent, oferirem un grup de conversa i un curs de 

El VxL, també a l’estiu

reforç de l’expressió escrita durant el primer trimestre, a 
banda de l’oferta general  de cursos, d’acord amb la qual 
preveiem fer cursos presencials de nivell bàsic, elemen-
tal, intermedi i suficiència i cursos en línia de nivell inter-
medi, suficiència i C2.

El calendari lectiu també es modifica i les classes s’ini-
ciaran el 25 de setembre. Les persones interessades a fer 
algun dels nostres cursos s’hi han de matricular prèvia-
ment. El període d’inscripció serà del 12 al 21 de setem-
bre, de dilluns a divendres, de 10 a 13 h i les tardes del 17 
i 18 de setembre, també de 16 a 19 h. l
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ÓSCAR 
MORENO
PRESIDENT DEL 
CLUB DEPORTIVO 
LA GUÀRDIA

L’ENTREVISTA

“Nuestro 
espíritu es el 
de la gente 
luchadora que 
llegó a Sant 
Vicenç con la 
ilusión de un 
futuro mejor”

l El CD La Guàrdia compleix 
50 anys. És una de les 
entitats de referència per al 
barri i per al municipi. El 3 
de juny van celebrar el mig 
segle d’història, acompanyats 
d’exjugadors i de l’antiga 
junta directiva. Ara ja pensen 
en la propera temporada. 

Mig segle de futbol groc i blau a 
Sant Vicenç de la mà del vostre 
club. Com definiries els valors del 
CD La Guàrdia?
Somos gente luchadora que vino de 
Extremadura o Andalucía, que no te-
níamos nada y que aquí nos forjamos 
un futuro y una ilusión. En su día, la 
gente del barrio no tenía propuestas 
de ocio y el fútbol era un lugar de 
unión donde se socializaba y creaba 
comunidad. Creo que eso lo hemos 
sabido mantener hasta el día de hoy.

Quins reptes se us presenten?
Básicamente, continuar. Siempre he-
mos tenido una situación económica 
precaria y hemos estado subsistien-
do con la ayuda de todos: de los so-
cios y de la gente que viene a vernos. 
Crecer es muy difícil porque la oferta 
deportiva también ha cambiado y se 
ha diversificado. Pero a los que nos 
gusta el fútbol y amamos La Guar-
dia, seguiremos hasta que el cuerpo 
aguante.

El club va néixer de la mà de l’anti-
ga Associació Veïnal. Heu estat pro-
tagonistes del dia a dia del barri.
De hecho, el referente en el barrio 
es actualmente el CD La Guardia y 
nuestro campo. La Asociación Veci-
nal ha pasado por momentos bajos, 
pero nosotros nos hemos manteni-
do. Además, en el Baix Llobregat y en 
Cataluña conocen Sant Vicenç dels 
Horts gracias al club. 

El 3 de juny vau celebrar els 50 anys 
acompanyats d’antics jugadors, 
directiva i altres personalitats im-
portants... Com ho vau viure?
Fue un acto muy bien hecho, gra-
cias a la directiva y a otra gente que 
quiso colaborar con nosotros. Se 
finalizó con un partido con el Sant-
feliuenc, un club al que queremos 
dar las gracias. El resultado es lo de 
menos, porque nos barrieron [risas], 
pero estamos muy contentos. Ade-
más, sirvió para estrenar el himno y 
para que la gente pudiera dar una 
pincelada por la historia del club con 
la exposición de fotos. Se trabajó 
para presumir de nuestra identidad.

Quines diries que han estat les fi-
tes històriques que han anat defi-
nint la identitat del CD La Guàrdia?
Indudablemente, los ascensos. Llevo 
15 años en el club y viví un ascenso 
a Primera Regional, otro a Segunda 
Catalana... También los descensos, 
por qué no. Un partido que nos va a 
marcar aunque no consiguiéramos 
el resultado que deseábamos fue la 
fase de ascenso para Tercera Catala-
na de este año. Perdimos en penaltis, 
pero nos acompañó mucha gente y 
fue muy emocionante *. 

La propera temporada serà la defi-
nitiva per a l’ascens?
Pues es nuestro objetivo: ganar la 
liga. Esta temporada pasada no te-
níamos en mente subir de categoría, 
tan solo quedar entre los cinco pri-
meros. Pero este año, ya con un cuer-
po técnico y un equipo consolidados, 
no nos podemos plantear otra cosa. 
También nos ilusiona mucho un nue-
vo proyecto: la puesta en marcha de 
un equipo de veteranos. l

* Al tancament d’aquesta revista, el CD La Guàrdia 
informa que han pujat a Tercera Catalana per la re-
tirada d’un dels clubs que havia guanyat l’ascens.
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FOMENTANT ELS VALORS DE 
L’ESPORT SENSE COMPETITIVITAT 

El dia 29 de maig acomiadàvem un any més els tallers 
de tennis taula d’alumnes de secundària Escola Iris a les 
instal·lacions del Club Tennis Taula. Aquest projecte es va 
iniciar per tal de promoure valors bàsics entre l’alumnat 
i compartir estones d’esport i de diversió tant entre els 
mestres com entre el monitoratge del club. L’objectiu és 
apropar l’alumne a l’esport del ping-pong i poder treba-
llar el valor de l’esforç, l’autosuperació, la solidaritat entre 
companys i algunes regles bàsiques d’aquest joc. 

A partir d’aquest projecte hem descobert la impor-
tància de gaudir, aprendre i sentir-se bé amb un mateix 
sense la necessitat de guanyar. A més a més, la il·lusió 
que desprenen aquests joves practicant el nostre esport 
ens ha donat una lliçó d’humilitat, senzillesa i saber estar. 
Per al nostre club és una experiència molt enriquidora 
compartir el nostre esport amb tants joves vicentins i vi-
centines tants anys. 

Esperem que aquesta tasca pugui continuar molts 
més anys, ja que el seu esport és el nostre. l

COL·LABORACIÓ ENTRE L’ESCOLA IRIS I 
TENNIS TAULA DELS HORTS 2000

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

La Comissió de 
Sostenibilitat visita 
els equips de control 
d’emissions de la xemeneia 
de Ciments Molins
La Comissió de Sostenibilitat (CS) de Ci-
ments Molins Industrial ha conegut, in 
situ, els equips i el funcionament del Sis-
tema de Mesura Automàtica (SAM) de les 
emissions instal·lats a la xemeneia de la 
seva fàbrica. La darrera sessió de treball, 
duta a terme el 29 de maig, es va centrar 
en la conducta ambiental de la planta, i va 
començar amb una presentació detallada 
de quins són aquests instruments de con-
trol, amb quina metodologia treballen, 
quins contaminants mesuren i quin és el 
sistema informàtic de gestió que garanteix 
en tot moment que la fàbrica compleix la 
legislació ambiental.

A continuació, la vintena de participants 
a la CS es va desplaçar al punt de la xeme-
neia on es fan les captacions de gasos que 
són analitzats pel SAM. La CS, que inclou 
regidors,  representants d’associacions 
veïnals i dels partits polítics locals, va ser 
informada que l’empresa disposa, en molts 
casos, d’equips de mesura duplicats, per 
assegurar-se d’aquesta manera la conti-
nuïtat en el control de les emissions.

Tot seguit, es va presentar també el 
Balanç Ambiental 2017, en què destaca 
el compliment de totes les exigències 
normatives pel que fa als paràmetres 
d’emissions atmosfèriques i la introducció 
progressiva de la valorització energètica 
de residus, que permet estalviar combus-
tibles fòssils i reduir els abocadors.
Ciments Molins Industrial

Cloenda del projecte 
Gabriela Adventure
El dia 6 de juny es va fer la cloenda del 
projecte portat a terme durant el tercer 
trimestre pels alumnes de 2n d’ESO a l’ins-
titut Gabriela Mistral. Va ser un acte en 
què els pares, professors i convidats dels 
alumnes van poder gaudir de les maque-
tes del parc d’atraccions Gabriela Adven-
ture explicades pels alumnes mateix, dis-
senyadors i constructors d’aquestes.

El projecte va consistir en la creació 
d’un parc d’atraccions a escala. Dividits 
en grups de quatre o cinc alumnes, van 
començar amb una fase de recerca on 
havien d’entendre què és un parc d’atrac-
cions, quins elements el formen i com fun-
ciona. En una segona fase es van centrar 
en el disseny del parc. Primer van necessi-
tar coordinar-se entre els diferents grups 
per elegir la temàtica del parc, l’ambien-
tació i les connexions entre les diferents 
parcel·les de cada grup i després van con-
tinuar amb el plànol a escala i els esbossos 
de l’atracció, edificis i altres elements del 
parc. La tercera i última fase va ser la cons-
trucció de la maqueta amb la planificació 
de tasques i llistat de materials fets amb 
anterioritat.

El dia de la cloenda es va mostrar el fruit 
de tant d’esforç amb una exposició al gim-
nàs de l’institut, on els alumnes van expli-
car les seves maquetes a tots els visitants.
Heidi Andreo de Soto
Cap de projecte de l’INS Gabriela Mistral

Escape School: el misteri dels 27
El 31 de maig, a l’Institut Gabriela Mistral es va finalitzar el projecte d’innovació educativa 
Escape School: el misteri dels 27. Per portar a terme aquest projecte, els alumnes de l’optati-
va de música de 4t d’ESO, durant el tercer trimestre, han treballat en la creació d’un escape 
room (joc d’escapada en viu) amb temàtica musical per als alumnes de 1r d’ESO.

Un escape room és un joc en què s’ha d’aconseguir escapar d’una sala abans que acabi 
el compte enrere. Per escapar s’han de superar les diferents proves mitjançant treball en 
equip, observació i enginy.

Per a l’elaboració del projecte els alumnes de 4t van decidir-ne la temàtica, van crear la 
narrativa, en van dissenyar les proves i l’ambientació, i van preparar les sales. Es van muntar 
tres sales, amb carpes cedides per l’Ajuntament, ambientades en músics diferents, i una pro-
va final, la qual només es podia resoldre una vegada se superaven les tres sales, a l’escenari 
de la sala d’actes de l’institut.

Disposaven de 40 minuts per poder escapar de l’assassí dels 27;  els cinc grups de 1r 
d’ESO ho van aconseguir, i el 1r D va ser el més ràpid a fer-ho.

Tant els alumnes de 1r com els de 4t han valorat molt positivament el projecte i els agra-
daria tornar a repetir l’experiència. L’equip de professorat també el recomanem, ja que és 
molt enriquidor per a tothom i s’hi potencia l’aprenentatge significatiu dels alumnes.
Vídeo resum de l’escape: https://goo.gl/hpABVr  
Tota la informació del projecte: https://goo.gl/LqDJ48
Victor Salvador Burgos
Professor de música de l’INS Gabriela Mistral



Arnau Mata

Miquel 
Comino

junts@juntsxsantvicenc.cat
     @JuntsxSVH       
     juntsxsantvicenc

santvicencdelshorts@socialistes.cat
     @PSCSVH
     PSC.SVH

Las personas que siguen de cerca la política municipal saben que el principal problema que tiene 
el equipo de gobierno es el de la desorganización. Políticamente, es un desastre organizativo 
que sufrimos de manera directa todos los vecinos y vecinas de Sant Vicenç: contrataciones por 
la vía de urgencia, sin pasar los trámites lógicos de la administración pública y que se acaban 
consolidando; modificaciones constantes del organigrama del Ayuntamiento, pensando en 
resolver problemas internos y particulares y no pensando en las necesidades reales del muni-
cipio; departamentos enteros que se desmoronan (por ejemplo, el de Urbanismo y Política 
Territorial, donde en pocos meses se han ido o han anunciado su renuncia hasta cuatro profe-
sionales); una Policía Municipal en cuadro, con malas condiciones laborales y pocos efectivos 
para garantizar la seguridad ciudadana en Sant Vicenç; un gasto desmesurado en fotos, vídeos 
y propaganda (con un presupuesto de medio millón de euros en imagen y comunicación).

Estamos ante un gobierno municipal (Junts - ERC - SVH Sí Puede) nervioso y sobrepasado 
por las circunstancias; un gobierno municipal de escaparate, poco dialogante, que rehuye al 
control de los grupos de la oposición y que nos pone trabas a la hora de acceder a los datos y a 
la información que necesitamos; un gobierno que, además, sigue utilizando el Ayuntamiento, 
los actos institucionales y el espacio público de manera partidista: un desastre político y 
organizativo ante el que, lamentablemente, nadie rinde cuentas.

Desastre político y organizativo en el Ayuntamiento

Alejandro
Aparicio

circulopodemossantvi@gmail.com 
     Sant Vicenç dels Horts Sí Puede
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Una mateixa visió o model de ciutat guia totes i cadascuna de les decisions que prenem des del 
govern municipal. Segur que no seria el mateix que un barri sencer hagués substituït la zona 
agrícola que avui per sort conservem, millorada amb l’arranjament del camí del riu i el recent-
ment inaugurat gual inundable. Segur que no seria el mateix que una illa de blocs de pisos ha-
gués ocupat el que ara és el parc del Mamut Venux i l’equipament que hi estem construïnt. Segur 
que haguéssim patit més els anys més durs de la crisi sense les polítiques socials i d’ocupació 
que vam engegar. I si la Mostra Comercial, Agrícola (i ara, Gastronòmica) no s’hagués recuperat? 
Són exemples de decisions que hem anat prenent i que, de mica en mica, configuren una ciutat 
que ens enorgulleix  i en què  ve de gust viure-hi i desenvolupar-hi un projecte de vida. De 
vegades hi ha decisions marcades per la necessitat de resoldre el dia a dia (governar també im-
plica això) però sempre, l’encertem o no, mirem cap a aquest objectiu, aquest projecte col·lectiu 
que ha sumat gent tan diversa i que ens va permetre el 2011 acabar amb una etapa que va fer 
molt mal a la nostra ciutat. Des d’aleshores han canviat moltes coses i junts estem construint 
un Sant Vicenç molt diferent. La nova fita és el 2019. Junts x Sant Vicenç acabem d’escollir la 
Maite Aymerich com a candidata a les properes eleccions municipals i a partir d’ara comença-
rem a debatre sobre els reptes de futur del municipi. Per fer-ho tenim la millor recepta: empenta, 
obertura, honestedat, trajectòria, equip i visió. Ens hi ajudes?

Tenim una visió de Sant Vicenç

El pasado 21 de junio, la banda de violadores conocida como “la Manada” salió en libertad pro-
visional gracias a la justicia patriarcal y ante la mirada atónita de cualquier ciudadano con un 
mínimo de decencia. En contraste con esta situación, ese mismo día aprobamos en el pleno del 
Ayuntamiento constituirnos como un municipio feminista y, además, nos adherimos a la red de 
municipios LGTBI. Es tarea de todas y de todos hacer nuestros los lemas del 8M —”No es no” y 
“Nos queremos vivas”— ante un sistema machista y asesino.

Por último, queremos comentar los resultados de las primarias a los órganos internos de 
Catalunya En Comú, unas primarias que no han estado en el foco mediático, quizá porque, a 
diferencia de otros partidos, las inscritas participan asiduamente de estos procesos. Con buena 
voluntad, con cooperación e iniciativa política, conseguiremos dar la vuelta a la situación que 
vivimos en Cataluña. Que paséis una muy buena Fiesta Mayor y un mejor verano.

Sant Vicenç, municipio feminista



La situación política municipal actual es bastante compleja. Pasan las semanas, los meses, y pa-
rece que la fiebre amarilla no consigue erradicarse: lazos amarillos siguen asomándose, incluso 
algunos adornados con luces, como el que asoma del balcón del ayuntamiento.

Parece que el antídoto de la justicia no surte efecto; la Ley obliga a retirarlos, pero ellos se 
empeñan en seguir coronando sus actos institucionales con tan deseado color. Así lo demues-
tran diariamente, mirando solo a esa parte de población que tiene el mismo interés y olvidando 
al resto. Desde hace tiempo, el hilo conductor de este gobierno municipal gira en torno a sus 
políticas independentistas. La coherencia y la actuación municipal brillan por su ausencia, su-
friendo los efectos de la fiebre amarilla, y cualquier gestión municipal resulta eterna y penosa.

Las consecuencias de esta epidemia pasan por el descontento de much@s vicentin@s —in-
cluyendo al personal del Ayuntamiento— que, por muchos motivos, “escapan de Sant Vicenç”: 
funcionarios con grandes trayectorias laborales y profesionales se trasladan a otros municipios; 
nos quedamos sin policías, sin funcionarios, sin gestión municipal, sin respuestas a la opo-
sición y con un gobierno municipal que no hace nada sin antes tomar su píldora amarilla.

Ciutadans nos hemos tomado la vitamina C naranja, que nos hace tener la mente lúcida y 
seguir trabajando por y para l@s vicentin@s.
Ciutadans os desea una feliz Fiesta Mayor y feliz verano. 

Pasividad y desidia del Ayuntamiento

L’altre dia em preguntaven: com és que “apretes” tant als de Junts per SVH (ERC) quan havíeu 
estat socis de govern a la legislatura anterior? Com que no és el primer cop que m’ho diuen, 
sobretot gent propera a ERC, m’explicaré perquè la gent ho entengui: Cal recordar que si estem 
fent oposició és perquè així ho van voler els de JuntsxSVH el 2015: no van voler prorrogar el 
pacte amb PDeCat i ICV-EUiA que tan bé havia funcionat, i van preferir pactar amb SVH Si Puede 
(Podemos). Semblava que miressin més per a futurs pactes autonòmics que per al bé del poble.

Previsiblement, si fas fora regidors que han tingut un bon rendiment (fins i tot del seu propi 
partit, recordem l’Imma i el Jordi) i pactes amb gent sense experiència prèvia, ja no en l’Adminis-
tració Pública sinó professionalment, difícilment les coses poden seguir funcionant. Cada cop 
la gent n’és més conscient que no es governa bé a l’Ajuntament.

Alguns voldrien que el PDeCAT ens limitem a aplaudir tot el que fa JuntsxSVH només pel fet 
que tenim en comú el projecte de la República Catalana. No barregem les coses, hem de saber 
diferenciar entre la política nacional i la municipal. En la nacional hi estem 100 % compromesos: 
durant l’1-O, amb els presos polítics i en especial amb l’Oriol, i donant suport a l’alcaldessa quan 
ho ha necessitat. Però creiem que a l’àmbit municipal, les coses no s’estan fent bé i, tot i 
que els ho diem reiteradament, no ens escolten; ni a nosaltres ni, fins i tot, als seus. El que 
fa tenir majoria...

Aquest govern no gestiona correctament l’Ajuntament

L’executiu municipal, liderat per Maite Aymerich, torna a no escoltar la oposició. Un comporta-
ment que ja s’ha convertit en habitual, però la deixadesa d’alguns regidors/es de govern està pro-
vocant situacions inversemblants a l’Ajuntament, com tenir persones treballant sense contracte 
vigent, o pagar les subvencions a entitats vicentines amb un any de retard. És per això que hem 
demanat la dimissió de Manolo Ortega, regidor de Recursos Humans. I no ens falten motius per 
demanar-la. Durant aquest mandat hem denunciat la situació de fins a quatre persones que han 
estat treballant sense cap relació contractual amb el consistori, un fet gravíssim. El més recent, 
l’error en la pròrroga de la comissió de serveis d’un sotsinspector de la Policia Local. Però aquest 
desgavell no acaba aquí.

També hem denunciat reiteradament la deixadesa dels regidors en la relació amb les entitats 
de SVH. Hi ha entitats del nostre municipi que encara no han cobrat part de la subvenció del 2017, 
fet que provoca molta tensió de tresoreria i maldecaps a les persones voluntàries que estan dina-
mitzant la vida cultural i social del nostre municipi.

Necessitem un govern que cuidi les seves treballadores i les seves entitats, ja que són el bo 
i millor de casa nostra. És per això que els tornem a instar a canviar les seves maneres de fer, a 
abandonar la seva intransigència i a tornar a cosir vincles i complicitats amb les entitats vicentines.  
Aprofitem per desitjar a tothom una bona festa major i unes bones i merescudes vacances d’estiu.

No hi ha manera

Carlos Gómez

https://ciudadanos-svh.org 
santvi.horts@ciudadanos-cs.org
     Ciutadans Sant Vicenç dels Horts

svh@partitdemocrata.cat
     @PDemocrataC_SvH
     Partitdemòcratacat.svh   

Jordi Gil

svh@iniciativa.cat
     @ICVsvh
     

Llorenç
Perarnau
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Otro escándalo que salpica a la Policía Local en SVH
Hago público que he sido nombrado coordinador de VOX para SVH. En respuesta a otros, que 
no están de acuerdo con mis ideas políticas, les recuerdo que VOX es el único partido político 
que no quiere romper España y no tiene corruptos en sus filas, y, con la Ley en la mano, ha 
metido en prisión a los golpistas y presuntos malversadores de caudales públicos. Como 
concejal, he descubierto un escándalo justificado que salpica directamente a la responsa-
ble y concejala de Seguridad Ciudadana, Marta Sugrañes (ver mi intervención en el pleno 
municipal del 21-6-2018 en http://mediateca.svh.cat), con varias faltas administrativas en 
su haber, todas ellas graves, a lo largo de esta legislatura. He solicitado su dimisión. Este 
escándalo también salpica al Concejal impopular Manuel Ortega responsable de Recursos 
Humanos, que, por sus incompetencias más que demostradas a lo largo de su legislatura, he so-
licitado su dimisión; también, la del funcionario y director de Recursos Humanos de este 
Ayuntamiento (FP). Su resistencia a mi petición de dimisión es difícil que la acepten todos 
ellos y otros, puesto que les sería muy difícil cobrar en la empresa privada lo que cobran 
actualmente. Finalmente debo decir que, tanto PSC, Cs y la otra concejala no adscrita, es 
vergonzoso e inaceptable que estando informados del escándalo, con su silencio otorguen 
y consientan y que no hubieran solicitado también la dimisión irrevocable por dicho es-
cándalo. Las elecciones municipales están próximas. No hay nivel político…

Santos Mateo

Regidors no-adscrits

santosmateoSVH@outlook.com
     @santos_svh
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“El pitjor mal de la Monarquia fou l’abandonament 
de la cultura popular. Per això nosaltres ens hem 
preocupat, abans que res, de la creació d’escoles 
procurant que aquestes no siguin signe de privilegi, 
sinó lloc d’estudi per a tothom.”  Francesc Macià, Sant 
Vicenç dels Horts, 31 de juliol de 1933

Amb aquestes paraules, ara farà 85 anys, l’Honorable 
Senyor Francesc Macià, com a president de la Generalitat, 
es va adreçar a la ciutadania vicentina. 

La col·locació de la primera pedra de les obres d’un 
grup escolar al solar on avui dia hi ha la Pista Polivalent 
Municipal Francesc Macià va ser el motiu de la seva 

visita, acompanyat de Josep Suñol, Joan Comorera i 
Josep Fontbernat. 

La Festa Major d’Estiu era, sovint, el moment escollit 
per presentar les propostes i millores que el govern 
local volia aconseguir per al municipi. La construcció 
de les escoles era un projecte molt important per a 
l’Ajuntament i, per això, va programar una  jornada 
festiva i alhora una cerimònia solemne, a la qual van 
acudir les màximes autoritats del moment. Malgrat 
l’interès municipal, les obres no es van arribar a portar 
a terme a causa del  temps breu d’existència del període 
republicà, estroncat pel cop d’estat militar encapçalat 
pel general Franco i per l’esclat de la Guerra Civil. l

SANT
VICENÇ 

DELS 
HORTS

HISTÒRIA

ROSER CALPE ANDREO
ARXIVERA MUNICIPAL

AMSVH: DONACIÓ FAMÍLIA VALLS GIL

Visita del president Francesc Macià a Sant Vicenç 
dels Horts l’any 1933
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Divendres 20 de juliol

Pregó de Festa Major 
d’Estiu,
a càrrec de les protagonistes catalanes i andaluses 
del programa televisiu Bienvenidas al Norte, 
Bienvenidas al Sur

Onze de Setembre
Diada Nacional 
de Catalunya 

Dissabte 21 de juliol
Agermanament de la Colla de 
Geganters i Grallers de Sant Vicenç 
dels Horts amb la Comparsa de 
Gigantes y Cabezudos de Torrejón 
de Ardoz  

12 de setembre
Inici de la nova temporada de 
Ràdio Sant Vicenç

SANT
VICENÇ 
DELS 
HORTS

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

ajuntamentsvh

@AjuntamentSVH

AjuntamentSVH
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TELÈFONS D’INTERÈS

AJUNTAMENT: INFORMACIÓ GENERAL
SIAC                                                                       900 111 656
CASA DE LA VILA                                              93 602 21 50
LA FONERIA                                                       93 602 92 00
SERVEIS SOCIALS                                              93 672 31 11
MOLÍ DELS FRARES                                          93 680 71 00
CAN COMAMALA                                             93 656 98 26
RÀDIO SANT VICENÇ                                       93 676 93 77 
                                                                                                
CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA
CAP SERRAL                                                       93 672 48 59
CAP VILA VELLA                                                93 672 45 69
PROGRAMACIÓ DE VISITES                            902 111 444
                                                                                       
SEGURETAT I EMERGÈNCIES
ATENCIÓ A LES DONES        900 900 120 / 906 029 216
BOMBERS                                                                             112
EMERGÈNCIES GENERALS    112
EMERGÈNCIES MÈDIQUES    061
GUÀRDIA CIVIL                                                                   062
MOSSOS D’ESQUADRA    112
POLICIA LOCAL                                      93 656 61 61 / 112

SERVEIS GENERALS
DEIXALLERIA CAL BOTER                                93 676 99 76 
CORREUS I TELÈGRAFS                                    93 656 22 56 
ENLLUMENAT PÚBLIC                                       900 131 326 
FECSA/ENDESA (avaries 24 h)                        800 760 706 
GAS NATURAL                                                     900 750 750 
JUTJAT DE PAU                                                  93 656 60 03 
MOBILIARI URBÀ I JOCS INFANTILS                                   
(avaries 24 h)                                                       902 010 068
OFICINA LLEI DE BARRIS                                93 656 96 67
ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA                               
(recaptació municipal)                                   93 472 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          

6a Quinzena de la 
Solidaritat

Dissabte 29 de setembre  
A les 17.30 hores al Moli dels Frares

Homenatge a les 
Noces d’Or

15 de setembre
Piscina municipal de Sant Antoni La Blava

Festa de l’Esport 

15 d’octubre
Acte 
commemoratiu 
de l’afusellament 
del president 
Lluís Companys




