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Nova etapa de
Ràdio Sant Vicenç

a Ca l’Aragall
Ara, les instal·lacions de l’emissora municipal
permeten millorar el servei públic que presta

Nova etapa de
Ràdio Sant Vicenç

a Ca l’Aragall
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Al costat de la gent i amb totes les de la llei

En una societat democràtica, les normes han de 
servir per afavorir la convivència, garantir la igualtat 
d’oportunitats, protegir els més febles i sumar al bé 
comú. Així ho entén aquest Ajuntament i així actuem. 
La suspensió de part de la  Llei de mesures urgents 
per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge pel 
Tribunal Constitucional arran d’un recurs del Govern 
central ens farà el camí més difícil, perquè ens deixa 
sense unes eines que funcionaven, però en cap cas 
ens impedirà avançar en la nostra ruta quan el que hi 
ha en joc és el sostre dels ciutadans de Sant Vicenç 
dels Horts. I ho farem amb la llei a la mà.

Pel mateix camí avancem també en la democràcia 
local. Aviat podrem mostrar les conclusions del Pla 
d’Actuació Municipal (PAM), un exercici ambiciós de 
participació ciutadana que ha començat a caminar 
cap a una major implicació i coresponsabilitat de la 
ciutadania en les decisions municipals. Novetat ha es-
tat també la primera Jornada de Portes Obertes per a 
les Empreses que han fet dos centres de secundària 
que imparteixen FP, l’IES Gabriela Mistral i Salesians 
Sant Vicenç. Tot projecte nou requereix entrenament 
i esforç, només així es poden generar hàbits que ens 
permetin recollir bons fruits temps després. Ho saben 
prou bé les dones que correran a la CaCo: les veurem 
creuar la meta, probablement amb un somriure. Serà 
un dia de festa on es plasmarà l’esforç d’uns entrena-
ments fets en equip, on cadascuna suma perquè cap 
no  es quedi enrere. 

Algunes participants d’edicions anteriors de la CaCo 
han incorporat l’esport a la seva vida quotidiana, han 
canviat inèrcies i han adquirit hàbits que els perme-
ten portar una vida saludable. El mateix fem com a 
col·lectiu, amb l’objectiu que els vicentins i les vicenti-
nes tinguin més fàcil desenvolupar els seus projectes 
personals i professionals. Vam ser l’últim municipi del 
Baix Llobregat a tenir institut i ara som l’únic municipi 
de l’Estat on s’imparteix un grau superior de FP d’in-
formàtica aplicada a la logística, uns estudis pioners 
que són a punt de veure la primera promoció de gra-
duats, i sembla que la feina els truca a la porta.  

De tot plegat, en dóna testimoni Ràdio Sant Vicenç, 
que viu un moment cabdal amb la posada en fun-
cionament dels nous estudis a Ca l’Aragall. Això ha 
permès dignificar la feina de l’emissora municipal 
i millorar el servei que la ràdio del poble presta a 
la ciutadania. Amb més d’una quarantena de col-
laboradors voluntaris, els micròfons de Ràdio Sant Vi-
cenç són testimoni quotidià de la pluralitat de veus de 
la nostra societat i una eina d’enfortiment democràtic 
a l’abast de tothom. Per això, us animo a assistir-hi 
l’11 de juny, dia de portes obertes de la nostra emis-
sora,  per descobrir tot el que ens pot oferir el mitjà 
de comunicació públic que tenim més a l’abast.

Maite Aymerich Boltà
Alcaldessa
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Notícies

L’Equip de Govern reafirma el seu 
compromís de continuar desplegant 
la Llei 24/2015 de mesures urgents 
per afrontar l’emergència en l’àmbit 
de l’habitatge i la pobresa energètica, 
encara que el Tribunal Constitucional 
l’hagi suspès després que el Govern 
espanyol decidís recórrer uns dels 
seus articles. Malgrat aquesta situa-
ció, l’Ajuntament es basarà en marcs 
normatius anteriors, com la Declara-
ció Universal dels Drets Humans, la 
Carta i Directives europees, l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya o la Llei ca-
talana 18/2007, per imposar multes 
coercitives en cas de no cessió de pi-
sos buits per a ús social.
Per a l’alcaldessa Maite Aymerich, 
“aquesta decisió és un atac directe als 
drets fonamentals de la ciutadania, i 
la nostra voluntat és continuar el des-
plegament d’aquesta llei, que hem de 
tenir en compte que va ser aprovada 
per unanimitat pels grups del Parla-
ment de Catalunya, amb l’objectiu de 
preservar els drets fonamentals de les 
persones, especialment les més vul-

nerables, com són el dret a l’habitatge 
i el dret a una vida digna”.
D’acord amb el cens de pisos buits 
dels bancs, l’Ajuntament ha negociat 
amb entitats bancàries amb la finalitat 
que els cedeixin per a lloguer social. 
En els propers mesos es realitzaran 
les inspeccions necessàries per saber 
quins són habitables i oferir-los a la 
ciutadania amb un lloguer d’entre 150 
i 300 euros. A més a més, s’està pre-
parant una ordenança municipal per 
aplicar l’impost dels pisos buits dels 
bancs i la corresponent multa. Segons 
el registre que té l’Ajuntament hi ha un 
total de 117 pisos buits. En l’aspecte 
de la pobresa energètica, també es 
continuarà aplicant la Llei com fins ara.

Pisos per a emergència social
D’altra banda, l’Ajuntament rehabili-
tarà un pis i quatre locals buits per 
destinar-los a casos d’emergència so-
cial, com ara famílies la casa dels quals 
s’ha incendiat o dones víctimes de 
maltractament per violència masclista, 
entre d’altres.

L’Ajuntament continuarà desple-
gant la llei de mesures urgents 
en l’àmbit de l’habitatge

L’Oficina d’Habitatge gestiona les 
ajudes de la Generalitat per al pa-
gament del lloguer per al 2016. Es 
tracta d’ajuts a fons perdut per fer 
front al lloguer en el cas d’aquelles 
unitats de convivència que tinguin 
ingressos baixos o moderats i a qui 

el cost de l’habitatge pot situar en 
risc d’exclusió social residencial.
Hi ha dos períodes de presentació 
de sol·licituds al SIAC. Un finalitza el 
15 de juny i l’altre el 31 d’octubre. 
Podeu consultar tota la informació 
a http://habitatge.gencat.cat

Ajudes al pagament de lloguer per al 2016

El pasado viernes 29 de abril, el gobier-
no en funciones de Mariano Rajoy pidió 
al Tribunal Constitucional la suspensión 
de la Ley 24/2015  contra la emergencia 
habitacional y la pobreza energética. En 
concreto se han paralizado los artícu-
los que hacen referencia a la segunda 
oportunidad, el que obliga a los grandes 
tenedores de vivienda a destinar sus vi-
viendas a un alquiler social incluyendo 
la cesión de pisos vacíos a los Ayunta-
mientos y sanciones para garantizar 
la aplicación de la ley. No obstante, los 
artículos que obligan a las administraci-
ones públicas a ofrecer una alternativa 
habitacional a los ciudadanos que han 
perdido su vivienda siguen vigentes, es 
decir, la ley nos obliga a un realojamien-
to pero nos quita las herramientas para 
poder llevarlo a cabo. Al menos han so-
brevivido las medidas que sirven para 
paliar la pobreza energética. 
Por otra parte, el Ayuntamiento de Sant 
Vicenç dels Horts ha acordado seguir 
aplicando la Ley 24/2015 , aunque esté 
suspendida papel Tribunal Constitucio-
nal y seguir negociar con los Bancos en 
los mismas condiciones que hasta aho-
ra. Para suplir la desventaja actual nos 
basaremos en marcos legales anterio-
res a la Ley 24/2015 , la ley de vivienda 
de 2007, el artículo 26 del Estatuto de 
Autonomía de Cataluña , etc. Nuestro 
compromiso con la ley derivada de la 
ILP impulsada por los actores sociales 
es absoluto ya que la consideramos la 
mejor herramienta para poner freno a 
los abusos de las entidades bancarias.

Alejandro Aparicio
Regidor d’Habitatge

Revista municipal | www.svh.cat
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El proper dia 29 de juny a les 19.30 h,  a la sala de plens 
de l’Ajuntament, tindrà lloc l’acte de constitució de la Co-
missió de Participació Ciutadana, l’òrgan que coordinarà 
tots els processos de participació ciutadana de Sant Vi-
cenç dels Horts. Aquesta Comissió estarà formada per 
totes les candidatures presentades a les darreres elec-
cions municipals i que hagin obtingut més d’un 3% dels 
vots; l’alcaldessa; el regidor de Participació Ciutadana 
i Convivència; un representant per a cada Taula o Con-
sell i tres representants de la ciutadania. Aquests últims, 
s’escolliran per sorteig a l’acte públic de Constitució de la 
Comissió.

Per poder-hi optar, aquelles persones empadronades 
al municipi, majors de 16 anys, hauran de  presentar, 
al SIAC, la corresponent candidatura abans del dia 8 de 
juny, inclòs. L’Ajuntament farà públiques les candidatures 
48 hores abans de l’acte de constitució de la Comissió.  El 
Reglament contempla la possibilitat de que aquelles per-
sones no empadronades al municipi ,però que demostrin 
vinculació amb aquest, puguin fer també la seva autocan-
didatura. Per poder fer-ho,  s’hauran d’inscriure al Regis-
tre Municipal de Participació  lliurant una instància al SIAC.

Sessions participatives als barris
Al llarg del mes d’abril, la Regidoria de Participació Ciu-
tadana ha organitzat diverses trobades de barri per in-
formar de qüestions referents a la mobilitat i les obres i 
per escoltar les propostes dels veïns. Així, a Sant Antoni 
es van explicar les obres previstes al barri, es va debatre 
i escollir el nom d’un carrer, Torrent d’Isbert, i es van re-
collir diferents propostes per a la constitució d’una taula 
de barri. Al barri de Sant Josep es van fer dues sessions 
participatives per informar del canvi de sentit del carrer 
d’Àvila i per decidir el nom d’un carrer del barri: el carrer 
d’Aracena. Finalment, a l’assemblea de l’AV Can Costa es 
va  informar dels canvis de sentit previstos a diversos car-
rers del barri.

L’Ajuntament constituirà la Comissió de Participació Ciutadana

El proper 1 de juny, l’Ajuntament farà un acte de presen-
tació del Pla d’actuació municipal (PAM) en el qual, un cop 
finalitzat el procés participatiu, s’explicarà quin ha estat 
el recorregut del procés, qui hi ha participat, quines pro-
postes s’han recollit, quines accions es faran per donar-hi 
resposta. L’acte, presentat pel divulgador científic vicentí 

Dani Jiménez, comptarà amb la participació de professi-
onals, entitats i ciutadans  que han participat en el pro-
cés. A més, hi haurà un  pica-pica intercultural amb plats 
cuinats per diverses entitats del municipi i l’actuació en 
directe d’estudiants de l’Escola de Música. L’acte comen-
çarà a les 19 h, a l’auditori de l’institut Salesians.

L’Ajuntament repassarà el procés del Pla d’Actuació Municipal i 
presentarà les properes línies d’actuació
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Sant Vicenç dels Horts tindrà deu grups de P3 durant el 
curs escolar 2016-2017. Encara que els Serveis Territo-
rials del Baix Llobregat preveien de manera provisional 
nou grups, la formalització de 220 preinscripcions un 
cop finalitzat el procés ha comportat la revisió d’aques-
ta oferta i l’establiment de deu grups. Respecte de l’any 
passat, les escoles Joan Juncadella i La Vinyala passen a 
tenir un grup de P3 cadascuna.
Finalment, s’ha formalitzat el 98% de les preinscripcions 
previstes abans del procés.  El 5% del cens no les ha for-

malitzat  al municipi i  el  92% restant obtindrà la primera 
opció demanada. La resta, n’obtindrà  la segona.
Els alumnes que el curs 2016-2017 faran P3 són els in-
fants nascuts l’any 2013; en total, 236. El 2013  va ser el 
primer dels darrers 18 anys que el municipi va tenir una 
taxa de naixements per sota dels 250. En comparació 
amb el curs 2009-2010, en  què hi va haver més grups 
de P3 amb 14, el curs 2016-2017 començarà amb 143 
alumnes menys, és a dir, en set anys, per motius demo-
gràfics, s’ha reduït un 38% el nombre d’infants.

Sant Vicenç dels Horts comptarà el proper curs 
escolar amb 10 grups de P3

La regidoria de Medi Ambient, el Casal Infantil i Juvenil 
El Quijote i l’AMB continuen organitzant la Jugatecam-
biental al parc del Pi Gros,  activitat  familiar pensada 
per descobrir aquest espai verd del municipi mitjançant 
l’aprenentatge i l‘experimentació a través del joc, amb 
activitats dirigides i variades que tenen com a fil conduc-
tor la sostenibilitat ambiental.
L’Ajuntament, a més a més, ha iniciat, amb el suport de 
l’AMB, el projecte de promoció d’ús d’embolcalls reuti-
litzables per a l’esmorzar als centres educatius de pri-
mària durant aquest curs 2015-2016. Per aquest motiu, 
s’han lliurat als alumnes un Boc’N’Roll perquè els portin 
cada matí a l’escola amb l’esmorzar. Aquest embolcall 

es renta fàcilment i protegeix els aliments que es posen 
a dins. És resistent, es pot guardar directament dins la 
motxilla i té un espai perquè l’infant hi escrigui el nom.

Els infants, amb el medi ambient

La classe de 3r B del Col·legi Sant Vicenç és finalis-
ta estatal en el 32è Concurs Escolar de l’ONCE. La 
seva composició fotogràfica Desenterra el teu talent i 
comparteix-lo ha guanyat en la seva categoria a nivell 
català i fa un pas més en la competició. El lema del 
concurs és “Transforma allò quotidià en extraordi-
nari, descobrir el talent ho canvia tot”. Segons els 
alumnes, amb la seva composició han volgut “ani-
mar a descobrir el talent que cadascú porta dins”, 
ja que “no tots tenim el mateix talent i sense esforç 
no existeix”.

El Col·legi Sant Vicenç, finalista estatal en el Concurs Escolar de l’ONCE
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Els nous estudis de Ràdio Sant 
Vicenç es van estrenar amb la 7a 
edició d’Aula Dial, el programa 
que converteix els alumnes vicen-

tins en periodistes. Durant tot el 
mes de març es van emetre els 
informatius escolars i les noves 
instal·lacions van superar amb èxit 

aquesta prova de foc. 
Enguany, 274 alumnes, la majo-
ria de 5è de primària, han  passat 
pels micròfons de Ràdio Sant Vi-
cenç. Una vegada més, Aula Dial 
ha tornat a fer rècord de participa-
ció, amb la implicació de totes les 
escoles públiques de Sant Vicenç 
dels Horts i una de concertada, La 
Immaculada. 
Aquest programa es fa en col-
laboració amb la Regidoria d’Edu-
cació de l’Ajuntament i els Serveis 
Educatius del Baix Llobregat-6.

Ràdio Sant Vicenç farà una jornada de portes obertes l’11 de juny

L’emissora municipal prepara una 
jornada de portes obertes per al 
dissabte 11 de juny perquè la ciuta-
dania de Sant Vicenç dels Horts en 
conegui les noves instal·lacions. 
Ràdio Sant Vicenç es va traslladar 
als nous estudis a principis de març. 
La millora més significativa del can-
vi d’ubicació dels antics Salesians a 
Ca l’Aragall és poder comptar amb 
dos estudis de gravació, en lloc d’un. 
Amb unes 35 hores setmanals de 
programes propis, les noves instal-
lacions faciliten la tasca de les més 
de 40 persones voluntàries que fan 

possible una programació activa, di-
versa i arrelada al municipi. 
Comptar amb unes instal·lacions 
més àmplies també afavoreix la par-
ticipació ciutadana a Ràdio Sant Vi-
cenç, especialment la col·laboració 

amb els centres educatius, ja que els 
estudis dels antics Salesians sovint 
es quedaven petits, tant per espai fí-
sic com per disponibilitat horària. 
Millorar el servei a la ciutadania i a 
les entitats és un dels objectius prin-
cipals  del trasllat de l’emissora muni-
cipal. Aquesta vocació de servei pú-
blic ha quedat palesa des del primer 
dia a les noves instal·lacions, ja que 
els primers convidats que les van vi-
sitar van ser dels membres del taller 
de periodisme de la Fundació Iris. 
Els participants a l’activitat van poder 
aprofundir en l’ofici de periodista i en 
el funcionament de la ràdio.

Aula Dial estrena la nova etapa de l’emissora municipal a Ca l’Aragall
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L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts ha finalitzat di-
versos trams de les obres iniciades al municipi l’any pas-
sat. A finals de febrer passat, es van enllestir les obres 
d’arranjament i millora de l’accessibilitat de la travessera 
de Barcelona, el carrer de les Balears i el carrer de Bur-
gos, entre els carrers de Ciudad Real i Badajoz, que van 
començar  el setembre de 2015. Les obres han consistit 
en l’asfaltatge i la renovació de la xarxa d’aigua potable 
d’aquests carrers. En aquest àmbit, l’actuació més desta-
cable ha estat la renovació completa del tram del carrer 
de Burgos esmentat. En aquest tram, s’hi ha renovat la 
xarxa d’aigua i l’enllumenat, tant pel que fa al cablatge 
soterrat com pel que fa als  fanals. Alhora, s’ha ampliat 
una de les dues voreres del carrer per optimitzar-ne 
l’accessibilitat i se n’ha refet l’altra vorera per millorar-la i 
fer-la més transitable. També s’ha efectuat una interven-
ció puntual a la cruïlla del carrer de Burgos amb el carrer 
de Badajoz per millorar-ne un tram de la xarxa de clave-
gueram. Finalment, aquest mes de març passat s’han  dut 
a terme els darrers treballs de pintura i marcatge viari del 
carrer de Burgos.
A la travessera de Barcelona s’han efectuat intervencions 
de millora d’accessibilitat  a les cantonades de les cruïlles, 
s’han ampliat les voreres d’aquestes cantonades i s’han 
fet passos de vianants adaptats. També  s’ha renovat una 
de les voreres del carrer de les Balears, perquè  la xarxa 
de subministrament d’aigua havia quedat obsoleta, i se 
n’han ampliat les cantonades i adequat els passos de via-
nants per fer-los més accessibles.

Finalitzen diverses obres de millora al barri de 
Sant Josep

El Ple municipal del 17 de març va aprovar per una-
nimitat aquesta declaració i incloure Can Comamala 
al Catàleg del Patrimoni Cultural Català. A més de re-
conèixer el valor arquitectònic i històric d’aquest im-
moble, que conté  elements pertanyents al període 
entre el Modernisme i el Noucentisme, es pretén su-
mar Can Comamala a l’oferta turística de Sant Vicenç 
dels Horts, que ja compta amb el Molí dels Frares i el 

Forn Romà com a béns culturals d’interès local. 
L’objectiu és convertir Can Comamala, propietat mu-
nicipal des del 1987, en el “centre d’interpretació de 
la ruta industrial de Sant Vicenç dels Horts i oficina 
d’informació turística”, ja que va ser la primera fàbrica 
tèxtil del municipi. Per desenvolupar aquest projecte 
es preveu comptar amb inversions del Fons Europeu 
de Desenvolupament Regional (FEDER).

Can Comamala, declarat bé cultural d’interès local
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Ja estan en marxa les obres de la 
carretera de Sant Boi, una actuació 
valorada en més de 500.000 euros 
i que afecta els municipis de Sant 
Vicenç dels Horts, Santa Coloma de 
Cervelló i Sant Boi de Llobregat.
Aquesta important via de circula-
ció té índexs alts d’accidentalitat i, 
per això, amb aquest projecte es 
pretén millorar les condicions de 
seguretat dels ferms, reduir la velo-
citat i moderar el trànsit, disminuir 
els punts de conflictes a l’entorn 
d’interseccions, accessos, revolts i 
zones d’avançament, i reforçar la 
seguretat passiva de la via.

L’execució d’aquestes obres ha es-
tat adjudicada a l’empresa COPCI-
SA i s’efectuaran durant els propers 
sis mesos. En una primera fase es 

portaran a terme les actuacions 
puntuals als trams urbans afectats 
i  posteriorment s’executaran les 
feines que afecten els ferms.

Obres de millora de la seguretat viària a la carretera de Sant Boi

L’Ajuntament ha engegat les aju-
des destinades a famílies amb ca-
pacitat econòmica escassa perquè 
puguin afrontar el pagament de 
l’impost sobre els béns immobles 
(IBI). El termini per a la presentació 
de sol·licituds va començar el 2 de 
maig i acabarà el 30 de setembre. 
Les ajudes consisteixen a subven-

cionar el 40% de la quota del rebut 
de l’IBI de l’habitatge habitual, amb 
un límit de 150 €. La persona sol-
licitant ha de ser la propietària de 
l’habitatge i estar-hi empadrona-
da. L’Ajuntament concedeix també 
ajudes a famílies monoparentals, 
per a les quals enguany la subven-
ció serà la mateixa: un 40% de la 

quota del rebut de l’IBI de l’habitat-
ge habitual, amb un límit de 150 €. 
Les persones interessades en 
aquestes subvencions poden des-
carregar la sol·licitud corresponent 
des de www.svh.cat, emplenar-la i 
lliurar-la al Servei Integral d’Atenció 
Ciutadana (SIAC), a la plaça de la 
Vila, 1. 

L’Ajuntament posa en marxa les subvencions per al pagament de l’IBI 
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L’Ajuntament impulsa activitats rellevants de promoció de la igualtat 
de gènere a Sant Vicenç dels Horts

Revista municipal | www.svh.cat

L’alcaldessa de Sant Vicenç dels 
Horts, Maite Aymerich, va inter-
venir a la jornada “Dones al cap-
davant: facilitant que les coses 
passin”, celebrada a Barcelona el 
8 d’abril i organitzada per l’Oficina 
de Polítiques d’Igualtat i Drets Civils 
de la Diputació de Barcelona a fi de 
reflexionar sobre l’impacte de les 
accions i polítiques que es duen a 
terme des l’Administració local en 
les condicions de vida de les dones 
i de definir noves prioritats en els 
temps actuals.
Compromès a  promoure la igual-
tat des de tots els departaments, 
l’Ajuntament també impulsa ini-
ciatives com la Caminar Córrer 
(la CaCo), que implica els depar-
taments d’Igualtat, Salut Pública 

i Esports. La Caco, que enguany 
arriba a la 5a edició, és una prova 
esportiva dirigida a dones de totes 
les edats, que compta amb una alta 
participació i que ha reeixit en el fet 
de promoure els hàbits saludables 
entre les dones i guanyar presència 
de la dona a l’espai públic. La CaCo 
se celebrarà el proper 29 de maig, 

amb motiu del Dia Internacional de 
la Salut de les Dones. Les inscrip-
cions, fins al 15 de maig, es poden 
fer per Internet (www.svh.cat/igual-
tat) o presencialment. Fins al 23 de 
maig, l’Ajuntament organitza entre-
naments per preparar-se per parti-
cipar a la CaCo, a càrrec de les inte-
grants d’Espai de Corredores (EDC).

Un dels acords principals sorgits 
del Ple municipal d’abril és el re-
buig unànime al pacte de la Unió 
Europea i Turquia sobre la crisi 
dels refugiats. La proposta critica 
l’expulsió a l’estat turc de les per-
sones que ja han arribat a Euro-
pa, fugint dels conflictes bèl·lics i 
es denuncia el bloqueig de la ruta 
dels Balcans cap al nord d’Europa.
El document subratlla que les 
mesures adoptades xoquen fron-
talment amb  el compliment obli-
gatori de la Convenció de Ginebra 
i amb l’article 19.1 de la Carta de 
Drets Fonamentals de la UE, que 

prohibeix explícitament les expul-
sions col·lectives. Des del consisto-
ri es demana que els governs ca-
talà i l’espanyol bloquegin l’acord 
entre la UE i Turquia.
La implicació municipal no acaba 
aquí, ja que la regidoria de Soli-
daritat, Cooperació i Voluntariat, 
amb la Federació Catalana de Cine 
Clubs i els Cinemes La Vailet, or-
ganitzen el 1r Cinefòrum Solidari, 
una iniciativa en la qual s’exhibiran 
pel·lícules internacionals i nacio-
nals d’actualitat i reconegut presti-
gi que tractaran temes relacionats 
amb els Drets Humans, la cons-

trucció de la pau, la convivència 
o la lluita contra les desigualtats, 
entre d’altres. El cicle es va inau-
gurar el passat 29 d’abril amb la 
impactant pel·lícula ‘Syria self por-
trait’ (Aigües platejades)’ sobre els 
refugiats sirians.

Rebuig unànime del Ple municipal al pacte de la 
Unió Europea i Turquia sobre la crisi dels refugiats
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Alumnes de segon cicle d’ESO dels instituts Gabriela Mistral, Frederic Mompou i Salesians van presentar,  el 16 de març al Campus 
del Baix Llobregat de la UPC, els seus treballs en la cloenda del projecte de reforç i acostament a la ciència i a la universitat ‘Mart XXI’.

Passió i tradició a Sant Vicenç dels Horts: del 18 al 25 de març, la Setmana Santa 2016 va viure moments de gran intensitat, com la 
Processó amb saetas del Santísimo Cristo de la Salud i de Nuestra Señora de la Soledad de Dijous Sant o la processó del Silenci del 
Sant Crist de Divendres Sant.

La Generalitat i l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, a través de l’alcaldessa Maite Aymerich i la regidora de Gent Gran, Paloma 
Tevar, van lliurar el passat 21 de març la Medalla Centenària a Araceli Granados i a Josep Gibernau pel seu centenari.
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El Circuit del Polígon La Barruana i el parc de la Foneria van acollir el diu-
menge 3 d’abril el XXVII Campionat Comarcal de Ciclisme del Baix 
Llobregat, organitzat pel Club Penya Ciclista Bons Amics i l’Ajuntament.

El cap de setmana del 2 i 3 d’abril van confluir a Sant Vicenç dels Horts la 15a edició de la fira d’oportunitats comercials Firaestoc, la 
13a edició de la fira gastronòmica Firatapes i la 4a edició de la fira de les entitats esportives vicentines, la Firaesport. 

Alberto Galán va ser premiat el 9 d’abril com a millor atle-
ta culturista sènior espanyol per la Federació Espanyola de 
Fisioculturisme i Fitness.

Francesc Pérez, segon a la primera cursa de la Copa d’Espanya de 
motociclisme de velocitat en la categoria PreMoto3, disputada el 9 
i 10 d’abril al circuit d’Albacete.

Aina Ramos, del Club Atlètic Sant Boi, amb un llançament de 
javelina de 34,17 metres, va assolir el 9 d’abril a El Prat de Llo-
bregat la millor marca catalana de l’any en aquesta prova.
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Òscar Comabasosa i Victòria Hinojosa van participar entre el 8 i 
el 18 d’abril en la 31a Marató des Sables, la prova atlètica més dura 
del món que es disputa al sud del Marroc pel desert del Sàhara.

Els vicentins Sergi Bosch (entrenador) i Jordi Marcè (jugador amb el número 7) van finalitzar el 10 d’abril la temporada amb el 
FC Barcelona de voleibol, en la qual han assolit l’ascens a la màxima categoria estatal, la Superlliga masculina.

Emotiva presentació, el 19 d’abril al Forn Romà, de La modista 
i altres dones, la novel·la guanyadora del Premi Literari Delta de 
narrativa escrita per dones, de la vicentina Carme Via. La inter-
pretació d’alguns fragments va acostar l’obra al nombrós públic 
que va assistir a l’acte. 

Alta assistència de públic a la presentació de Gegants sitgetans: 
retrospectiva del fet geganter sitgetà, el primer llibre del vicentí 
Pere Juventí Balcells. L’acte es va fer el 22 d’abril a la Biblioteca 
Municipal Les Voltes i va acostar als vicentins les emocions de les 
festes de Sitges i el protagonisme dels seus gegants. 

Enguany, s’ha iniciat una nova edició del programa ‘L’aventura 
del món laboral’, que  s’adreça als alumnes d’ESO, batxillerat i 
cicles formatius, amb l’objectiu d’acompanyar-los en la presa de 
decisions sobre el seu itinerari formatiu i laboral.
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Parades de llibres i roses, activitats infantils, lúdiques i culturals van omplir els carrers de Sant Vicenç dels Horts durant la Diada de 
Sant Jordi d’enguany.

Sant Vicenç dels Horts va celebrar el 24 d’abril el Dia Internacional de la Dansa amb una exhibició de les escoles de dansa a la plaça 
de Narcís Lunes i una adaptació de Carmen a la Societat Cultural La Vicentina, organitzada per l’Escola de ball Fem Dansa i a càrrec de 
la companyia professional Williams Castro.
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El grup local Crema Catalana va oferir el diumenge 1 de maig a 
l’Ateneu l’actuació musical ‘Tarda d’havaneres’, amb entrada lliure 
per a tots els assistents.

Els dies 26 i 27 d’abril i el 3 de maig, el Camp de Futbol Municipal 
La Guàrdia va acollir la 8a edició de les Jornades d’Atletisme Es-
colar, una iniciativa per promoure la pràctica esportiva, l’adquisició 
de valors esportius i la cohesió social que va comptar amb la par-
ticipació de més de 1.800 alumnes de cicle superior, mitjà i inicial.

L’entitat Moteros por una Sonrisa va organitzar l’1 de maig  la ‘VIII 
Motomoebius’, una jornada solidària amb diverses activitats, rua 
de motos inclosa, a benefici de la Fundació Síndrome de Moebius 
d’Espanya.

Amb les entrades exhaurides a Mèxic, Madrid i als tres con-
certs de Barcelona. Així ha començat la gira Love of Lesbian. 
En els propers mesos, la banda vicentina portarà els temes del 
seu nou disc, El Poeta Halley, a escenaris d’arreu d’Espanya i al 
novembre tornaran a Mèxic.

Lidia Guevara ha publicat al maig el seu tercer disc d’estudi, 
Ahora sí. Primer s’ha distribuït des de les plataformes digitals i 
a finals d’aquest mes es trobarà a les botigues. La cantautora 
vicentina s’ha inspirat en la música de guateque dels anys 60 
i 70. El primer single es diu Pastillas.

El públic es bolca amb Juan Valverde: en pocs dies ha superat els 
4.500 euros que s’havia posat com a objectiu en la campanya de 
micromecenatge que finançarà el seu pròxim treball, #Indieferente. 
El disc estarà produït i enregistrat per Marc Quintillà als estudis de 
La Quintiesencia, a Sant Vicenç dels Horts.

  Cortina P.
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L’entrevista: Carme Via

Carme Via Sala

Carme Via Sala (Sant Vicenç dels Horts, 1956) és autora de gairebé 
una vintena de relats. Amb la seva primera novel·la, La modista i al-
tres dones, ha guanyat el VIII Premi Literari Delta de Narrativa Escri-
ta per Dones, dotat amb 3.000 euros i la publicació de l’obra. Aquest 
certamen l’organitzen cada dos anys ajuntaments del Baix Llobregat, 
entre ells el de Sant Vicenç dels Horts, i el Consell Comarcal. 

Carme Via Sala

“Hi ha moltes dones amb inquietuds per 
escriure i cal impulsar-les”

Què ens trobarem a les pàgines de La modista i al-
tres dones?
Aquesta novel·la és de sentiments, d’amistats, de vivències 
de les dones d’un poble petit. Hi apareixen 30 personat-
ges, 28 dels quals són dones, amb pinzellades de les seves 
vivències, de les seves pors, de les seves complicitats. La 
història gira al voltant de la modista, ja que és a ca la mo-
dista on totes les altres dones d’aquest poble tenen troba-
des. Amb aquesta novel·la he volgut fer un reconeixement 
a l’ofici de modista i fer visible les dones d’un temps que ja 
ha passat i del qual som hereves.

La història de La modista i altres dones et va sorgir 
de manera expressa per al Premi Delta o ja la tenies 
al cap?
Aquesta novel·la sorgeix de dos relats curts (La modista 
i Des del balcó) que jo ja havia fet fa temps. Tots dos ja 
havien tingut un reconeixement. Arran de tornar-los a lle-
gir, que les amistats te’ls comentin i et demanin més, vaig 
pensar que podia fer-ho. Sempre havia fet relats curts i 
vaig provar de fer la meva primera novel·la. 

Doncs ha sortit bé...
Espero... Això ho diran els lectors. De moment, hi ha un 
premi que és un aval, però també tinc moltes ganes que 
els lectors i les lectores que llegeixin la novel·la em diguin 
les seves opinions. Serà bonic sentir el que pensen, sobre-
tot, les lectores.

L’objectiu del Premi Delta és promoure la literatu-
ra feta per dones. Enguany, s’hi han presentat 47 
obres, gairebé el triple que en l’edició anterior. Què 
et sembla aquest premi?

Em sembla bé, és un premi exclusivament per a dones 
que hi ha de ser. Fa uns dies llegia a la premsa que de 
cada 100 premis que es donen, només 17 són per a do-
nes. Hi ha moltes dones amb inquietuds per escriure. 
Aquest premi dóna l’oportunitat de fer-ho i, a part del va-
lor monetari, el que val és el fet de l’edició i la publicació de 
l’obra. Trobo que ha de continuar i la participació d’aques-
ta edició demostra que aquesta inquietud per escriure és  
present i cal impulsar-la, i també cal reconèixer l’esforç 
que fan tots els ajuntaments participants per portar a ter-
me aquest certamen.

En aquesta edició s’han fet alguns tallers d’escriptu-
ra per promoure la participació en el Premi Delta. 
Què tal l’experiència?
Vaig assistir al darrer taller que es va fer aquest any a la 
Biblioteca Les Voltes. La inquietud i l’habilitat per escriure 
ja les tens, però aquests cursos van molt bé per trobar 
eines que t’ajudin a desenvolupar el que estàs pensant, ja 
que de vegades no saps com fer-ho. Aquests tallers són 
importants i està molt bé que hi siguin i s’imparteixin en 
les biblioteques.

Tens altres projectes?
Quan t’agrada escriure sempre hi ha coses. Tinc dos relats 
ja acabats i una altra història que podria ser una novel·la 
que encara està una mica a mitges. Jo sempre vaig a poc 
a poc, però de manera constant. Escric perquè m’agrada 
molt, però ho faig quan de veritat en tinc moltes ganes, 
quan puc tenir una bona estona per fer-ho, en les con-
dicions necessàries, sense pressió, perquè aquesta és la 
meva manera de viure l’escriptura, de gaudir-la.

16
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Impuls 
Mesures per reactivar 
l’economia local 

Més informació a:
www.svh.cat/santvicencactiu

La Regidoria d’Ocupació i Empresa torna a impulsar un 
paquet de subvencions amb tres línies d’ajuts amb l’ob-
jectiu de combatre l’atur i fomentar l’emprenedoria, l’acti-
vitat empresarial i la contractació de persones desocupa-
des al municipi. 
S’estableix una primera línia de subvenció del 100% de 
la quota d’autònoms a les persones desocupades de 
Sant Vicenç dels Horts, destinada a emprenedors que es 
donin d’alta  en el règim d’autònom i s’hi mantinguin un 
mínim de sis mesos. És la quarta convocatòria d’aques-
ta subvenció, amb continuïtat des de l’any 2013, i poden 
presentar-se les noves altes des de maig de 2015 a abril 
de 2016. La subvenció màxima serà de 1.000 euros, cor-
responent a les quotes bonificades d’autònom.
Una segona línia d’ajuts econòmics està destinada a la 
modernització i a la implantació d’establiments comerci-
als nous al municipi. En poden ser beneficiàries les perso-
nes físiques o jurídiques que iniciïn una activitat comercial 
i/o de serveis privats al públic localitzada a Sant Vicenç 
dels Horts o que en siguin titulars. A la sol·licitud es pot 
incloure una o més despeses subvencionables: obres de 
rehabilitació de la façana o de l’espai destinat a l’atenció 
al client, projecte tècnic, millora de l’accessibilitat, implan-
tació de mesures de seguretat, retolació comercial exte-
rior i interior, adequació de l’aparador, mobiliari destinat 
a la presentació o mostra de productes, il·luminació de 

baix consum o altres despeses que repercuteixin positi-
vament en la renovació de la imatge de l’establiment co-
mercial.
Aquesta línia compta amb una dotació pressupostària de 
40.000 euros. L’Ajuntament subvencionarà fins al 50% de 
les despeses, amb una quantia  màxima de 3.000 euros 
per a cada sol·licitud i se’n podran beneficiar les actuaci-
ons dutes a terme entre l’1 de desembre de 2015 i el 30 
de novembre de 2016.
La darrera línia de subvencions va dirigida a les empre-
ses de qualsevol municipi que contractin, per un període 
mínim d’un any ininterromput, persones desocupades de 
Sant Vicenç dels Horts. 
La línia bàsica està dotada amb 1.500 euros, però n’hi ha 
dues d’addicionals. Una de 1.000 euros més si es con-
tracta una persona en atur  de més de 45 anys o que 
porti més d’un any a l’atur o bé si és alta  al dispositiu de 
transició escola-treball. I una altra de 1.500 euros, no acu-
mulable a l’anterior, si es contracta una dona. Finalment, 
tots els contractes que passin a indefinits tindran dret a 
rebre 1.500 euros en finalitzar el primer any amb aquesta 
condició laboral.
Per tant, en aquesta edició s’incentiva la contractació 
de dones i les empreses poden arribar a percebre fins 
a 4.500 euros per la contractació de persones desocu-
pades.

Nou paquet d’ajudes per a emprenedors,
comerços i empreses
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Revista municipal | www.svh.cat

El proper 26 de maig, el Molí dels Frares acollirà 
l’acte de presentació de la 2a Trajectòria Formativa 
en Exportació, després d’una 1a edició molt profi-
tosa. L’objectiu d’aquesta iniciativa, impulsada per 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i la Diputa-
ció de Barcelona, és ajudar petites i mitjanes em-
preses del municipi a exportar. 
El tret distintiu d’aquesta formació és que s’adreça 
a petites empreses i que es fa amb una durada su-
ficient perquè aquestes puguin aconseguir diners i 

crear les estructures necessàries per iniciar les ex-
portacions. Després de 8 mesos de formació i una 
expedició comercial a Dubai, totes les empreses 
estan preparades per exportar i tres ja ho estan 
fent a Dubai i a França. Al curs han participat un 
total de nou empreses, entre les quals es troben 
Solplay, fabricant de tendals i cortines d’última ge-
neració; I-Aroma, dedicada al màrqueting olfactiu 
i Power Drinks, fabricant de begudes de nova ge-
neració.

Des de fa 5 anys, l’Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts organitza tallers d’alfabetització digital, uns 
cursos d’iniciació a la informàtica d’una durada de 
45 hores i estructurats en 22 sessions. Els tallers 
permeten adquirir els coneixements bàsics per uti-
litzar un ordinador i diverses eines informàtiques 
d’ús quotidià: processadors de text, correu electrò-
nic,  cercadors a Internet, subscripcions a portals de 
recerca de feina, xarxes socials, etc.
Les persones interessades a assistir a  aquests ta-
llers  han d’omplir la fitxa d’inscripció que trobaran a 

les dependències de la casa de la vila, la Foneria i el 
Molí dels Frares. També s’hi poden inscriure  a través 
del portal http://www.santvicencactiu.cat . 
Els objectius dels tallers d’alfabetització digital són, 
entre d’altres, incorporar l’ús de les TIC a la vida quo-
tidiana d’un sector de la ciutadania que en quedava  
tecnològicament exclòs,  fer-li perdre la por a les no-
ves tecnologies, dotar-li  de les habilitats necessàries 
per ser autosuficients a l’hora de fer qualsevol tasca 
amb les TIC com a usuari i fomentar l’ús de les noves 
tecnologies com a mitjà de recerca laboral.

Sant Vicenç dels Horts incentiva la formació en exportació 
per a petites i mitjanes empreses

Inscripcions obertes per als tallers d’alfabetització digital
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L’IES Gabriela Mistral i Salesians expliquen els seus serveis en una 
Jornada de Portes Obertes per a Empreses 

Els dos instituts que ofereixen for-
mació professional a Sant Vicenç 
dels Horts van fer el 28 d’abril la 
Primera Jornada de Portes Ober-
tes per a Empreses, que comple-
menta la que ja es fa habitualment 
per a les famílies i per a estudiants 
futurs. La van organitzar conjun-
tament l’Ajuntament, els dos cen-
tres d’educació secundària, la Unió 
d’Empreses i la Unió de Botiguers 
de Sant Vicenç dels Horts. 
L’acte va comptar amb l’assistència 
de l’alcaldessa de Sant Vicenç dels 
Horts, Maite Aymerich, i del direc-
tor de Serveis Territorials d’Ense-
nyament del Baix Llobregat, Josep 
Maria Pérez, i va esdevenir una 
excel·lent ocasió per a les empre-
ses per conèixer de primera mà els 
serveis que ofereixen ambdós cen-
tres educatius dels municipis i les 
oportunitats que poden sorgir. En 
aquest sentit, es va pretendre po-
sar en contacte les necessitats de 

les empreses i dels centres educa-
tius, amb la voluntat que es retroa-
limentin i es beneficiïn mútuament. 
L’alcaldessa Maite Aymerich va afir-
mar que “la necessitat de fer valer 
la formació professional és molt 
important perquè els alumnes es 
puguin incorporar al mercat de tre-

ball, i cal conèixer què demana el 
món de l’empresa per fer  una ade-
quada formació amb expectatives.” 
Les empreses assistents es van 
emportar molt bona impressió del 
catàleg de serveis que van oferir 
tant el Gabriela Mistral com els 
Salesians. Aquestes van rebre in-
formació sobre la FP Dual, una mo-
dalitat de formació professional en 
la qual l’estudiant esdevé aprenent 
i combina la formació al centre 
educatiu amb l’activitat productiva 
a l’empresa. Així, la formació pro-
fessional s’adequa a les necessitats 
de les empreses, s’estableix una 
major vinculació i coresponsabili-
tat entre els centres i les empreses 
en el procés formatiu del jovent i 
es millora el procés d’aprenentatge 
dels estudiants de formació pro-
fessional.
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L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts impulsa enguany diversos cur-
sos de formació ocupacional, adreçats tant a persones que ja treballen 
com a persones en atur. Els cursos, subvencionats pel Consorci per a la 
Formació Continua de Catalunya, són gratuïts i els propers, amb places 
vacants, són els següents:

A més, properament també es posa-
ran en marxa cursos gratuïts per als 
vicentins, adreçats prioritàriament a 
persones aturades i subvencionats 
per l’Ajuntament:
 Itinerari formatiu de gestió adminis-
trativa - 810 hores
 Itinerari formatiu de gestió logística 
- 405 hores

 Monitor/a de lleure infantil i juvenil 
- 310 hores
 Anglès avançat – 150 hores 
 Anglès mitjà – 100 hores 
 Francès comercial – 150 hores 
 Excel avançat – 50 hores 
 5 accions de manipulació i conduc-
ció de carretons elevadors – 25 ho-
res 

L’Ajuntament promou diversos cursos de
formació ocupacional

Propers cursos Calendari

Servei de pisos 17, 18, 20, 23, 24, 26, 27, 30 i 31 de 
maig i 2 de juny, de 16 a 20 h

Mobilització i trasllat de pacients 6, 7, 8, 9, 10 i 13 de juny, de 16 a 20 h

Nòmines i seguretat social 14, 15, 16, 17, 20, 21, 27 i 28 de juny, 
de 16 a 20 h

Prevenció de riscos laborals del 6 al 13 de juny, de 9 a 14 h  2 accions de TPC Electricitat – 20 
hores 
 Control d’accessos – 40 hores 
 10 accions de manipulació d’ali-
ments – 4 hores
 Preparació per al control numèric 
(CNC) – 60 hores 
 SAP ERP (nivell bàsic) – 60 hores 

Les preinscripcions als cursos s’han 
d’efectuar a través del web www.
santvicencactiu.cat.

Formació

L’Acord Transatlàntic per al Co-
merç i la Inversió, més conegut 
per l’acrònim anglès TTIP (Trans-
atlantic Trade and Investment 
Partnership), és un acord de lliure 
comerç que s’està negociant en-
tre els Estats Units d’Amèrica i la 

Unió Europea. El  17 de març pas-
sat es va fer un acte a l’auditori del 
Molí dels Frares, organitzat per la 
delegació de la Petita i Mitjana 
Empresa de Catalunya (PIMEC) al 
Baix Llobregat – l’Hospitalet, per 
analitzar les conseqüències que 

aquest tractat pot  tenir per a les 
petites i mitjanes empreses locals 
i valorar-ne els riscos i les opor-
tunitats. La xerrada va comptar 
amb la presència de Mark Jeffery, 
cap de Comunicació de la Comis-
sió Europea a Barcelona.

Xerrada sobre l’impacte que pot tenir el TTIP per a una empresa
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L’Ajuntament està licitant un 
concurs públic per adjudicar la 
gestió d’un projecte de treball 
amb educadors de carrer al medi 
obert amb adolescents i joves en 
risc d’exclusió social. Aquest pro-
jecte és fruit del procés de par-
ticipació Implica’t per Sant Josep.
Aquest permetrà identificar 
aquests adolescents i joves;  fer 
una oferta d’activitats preven-
tiva i de qualitat dirigida a ells; 
informar-los sobre els recursos 
que tenen al seu abast; acompa-
nyar-los en l’accés a aquests re-
cursos i portar a terme una aten-
ció individualitzada i/o grupal.

Disposar d’un projecte com 
aquest al barri de Sant Josep afa-

vorirà el treball en xarxa amb 
els diferents agents socials im-
plicats, com les entitats i les ins-
titucions públiques i privades 
així com el desenvolupament 
d’estratègies de sensibilització i 
d’acció comunitària que facilitin 
la prevenció, l’atenció i la inser-
ció del col·lectiu d’adolescents i 
joves del barri.
Per a l’Ajuntament, és impres-
cindible que els  educadors fu-
turs coneguin el territori i el tei-
xit social del barri de Sant Josep 
i de Sant Vicenç dels Horts.

Aquest projecte de participació 
ciutadana, es va iniciar  a finals 
de l’any 2014. Durant el procés 
es va fer  un taller de barri, una 
enquesta ciutadana i diverses 
trobades. Es va constituir una 
taula de barri, que va consensuar 
l’execució  de tres projectes soci-
als, ratificats per unanimitat al Ple 
municipal.

Les tres propostes són un pro-
jecte d’intervenció social per a 
joves en risc d’exclusió social; 
una promoció d’activitats de 
lleure, oci i aprenentatge per 
a infants de 3 a 12 anys i un 
programa formatiu destinat 
a famílies i joves per treballar 
habilitats parentals i altres as-
pectes.

Implica’t per Sant Josep

Educadors de carrer al barri de Sant Josep

Servei d’assessorament psicològic per a joves amb risc psicosocial
Com a actuació del Pla local  de 
Joventut vigent es va fer  una en-
questa a 305 joves del municipi. 
Un dels resultats va ser que el 
90,5% dels joves enquestats van 
respondre que no havien tingut 
cap problema de salut durant 
l’últim any. En canvi, un 26% va 
indicar que havia patit episodis 

d’angoixa, ansietat o alguns altres 
tipus de malestar psicològic.
Per a l’Ajuntament, aquest resul-
tat és un motiu, entre d’altres, per 
oferir als joves amb risc psicosoci-
al un servei municipal d’assessora-
ment psicològic. Aquest servei té 
com a objectiu oferir als adoles-
cents i als joves del municipi, i a les 

seves famílies, un servei d’atenció 
i orientació psicopedagògica que 
els permeti resoldre els dubtes i 
les dificultats que trobin durant el 
procés de creixement i desenvo-
lupament físic, psicològic, afectiu 
i emocional i social. El servei es 
prestarà a l’edifici municipal de La 
Foneria abans de l’estiu.
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Els voluntaris del Grup de Defen-
sa Forestal es donaran a conèi-
xer al veïnat en una campanya 
porta a porta durant la tempora-
da d’estiu. La tasca principal del 
voluntariat és informar el veïnat 
de situacions de risc, de l’adop-
ció de mesures preventives de 
com s’ha d’actuar quan el foc 
s’ha produït i de la importància 
de detectar i comunicar una si-
tuació de risc d’incendi forestal.
Aquesta associació té la finalitat 
de col·laborar amb el Departa-
ment d’Agricultura, Ramaderia 

i Pesca, la Direcció General del 
Medi Natural, el Servei d’Agents 
Rurals, l’Agrupació de Defensa 
Forestal, els bombers i l’Ajunta-
ment de Sant Vicenç dels Horts 
en els serveis de prevenció i ex-
tinció d’incendis forestals. A més 
a més, forma els seus membres, 
informa els ciutadans sobre la 
col·laboració amb les diferents 
institucions en matèria preven-
ció i extinció d’incendis forestals 
i els consciencia de la importàn-
cia d’aquesta col·laboració. Tam-
bé col·labora amb les entitats del 

municipi en els actes que s’hi fan 
a fi de promoure com és d’im-
portant conservar el medi ambi-
ent i respectar-lo. 
L’Ajuntament vol potenciar l’ac-
tivitat del Grup de Defensa Fo-
restal,  en fase de renovació de 
càrrecs i membres, mitjançant 
la signatura d’un conveni de col-
laboració segons el qual cedirà 
material i donarà suport econò-
mic al Grup. Això ha de servir per 
millorar la prevenció dels incen-
dis forestals i l‘actuació quan es 
produeixen.

Entre el 15 de març i el 15 d’octubre 
és prohibit fer foc als terrenys fores-
tals i a la franja de 500 metres que 
els envolta, segons regula el Decret 
64/1995 de mesures de preven-
ció d’incendis forestals. Tot i així, es 
poden demanar autoritzacions als 
agents rurals per cremar restes ve-

getals. Aquestes es poden tramitar 
a través del Servei Integral d’Atenció 
Ciutadana de l’Ajuntament (SIAC), te-
nint en compte que durant el perí-
ode d’estiu, és a dir, del 15 de juny 
al 15 de setembre, les autoritzacions 
es concedeixen de manera excepci-
onal.

Les autoritzacions poden quedar 
suspeses amb l’entrada en vigor de 
mesures extraordinàries de preven-
ció d’incendis o amb l’activació del Pla 
Alfa que indica el nivell de risc d’in-
cendi i que s’actualitza diàriament a 
http://www.gencat.cat/medinatural/
incendis/plaalfa.

Revista municipal | www.svh.cat

Porta a porta del Grup de Defensa Forestal Puig Castellar

Campanya de sensibilització i de prevenció d’incendis forestals



Sant Vicenç dels Horts des-
perta a la primavera amb la 
publicació d’obres vincula-
des estretament amb el ca-
pital humà de què se sent 
silenciosament orgullós.
Carme Via, amb La modista 
i altres dones, veu sobre pa-
per la seva primera novel·la 
guanyadora del Premi Lite-
rari Delta 2015-2016, el VIII 
Concurs de Narrativa escri-
ta per dones. L’obra és un 
petit homenatge a la figura 
femenina a través de tots 

els personatges que viuen 
a les pàgines de la història 
i es llegirà i es comentarà  
amb la presència de l’auto-
ra el 27 de maig dins el club 
de lectura Prometeu.

Pere Juventí Balcells publica 
Gegants Sitgetans: retrospec-
tiva del fet geganter sitgetà, 
una obra de més de dues-
centes pàgines amb imat-
ges a tot color que mostren 
la història dels gegants de 
la població del Garraf. Amb 

ella el jove periodista vicentí 
deixa palesa la seva capaci-
tat de recerca i difusió histò-
rica i fa d’altaveu d’allò que 
amaguen arxius i vivències 
del col·lectiu geganter. El 
llibre el publica l’Agrupació 
de Balls Populars de Sitges 
i forma part de la col·lecció 
“La Tarlatana”.

El gran libro del Fitness 
Mental, de Rafael Gómez 
Gamboa és una altra obra 
publicada  recentment  per

Mestas Ediciones dins 
la col·lecció “Supérate y 
triunfa”. L’autor és també 
presentador i director dels 
programes 10contra1 i Fit-
ness mental a Ràdio Sant 
Vicenç. El llibre és un seguit 
de pautes per reeducar la 
ment en benefici del ben-
estar propi, una seductora 
invitació a no deixar posat 
l’automàtic als nostres cer-
vells si els resultats vitals i 
emocionals d’aquest auto-
màtic no ens són satisfac-
toris. 
Aquestes i més novetats 
d’autors propers i més llu-
nyans us esperen a Les 
Voltes per alimentar-vos les 
ganes de llegir.
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Va de Voltes Espai coordinat per la Biblioteca 
Municipal Les Voltes

VIII Concurs de narrativa Delta  2015 - 2016VIII

VIII PREMI 
LITERARI DELTA DE 
NARRATIVA ESCRITA 
PER DONES

Aquesta vuitena edició recull els 
aprenentatges de les anteriors i 
consolida accions comunitàries 
vinculades amb la recuperació 
dels aprenentatges i la genealogia 
femenina.

Ha  comptat amb una  participació  
molt  destacable  tant pel que fa al 
nombre com a la qualitat de les obres 
presentades, amb autores de diverses 
procedències més enllà de la nostra 
comarca. 

Aquest premi, organitzat per 
ajuntaments del Baix Llobregat 
(Begues, Castelldefels, el Prat de 
Llobregat, Esplugues del Llobregat, 
Gavà, Sant Boi de Llobregat, Sant 
Joan Despí,  Sant Vicenç dels Horts 
i Viladecans) i creat l’any 2000,  posa 
l’accent en el  foment de la creació  
literària de les dones i és una de 
les iniciatives que demostra que la 
comarca ha estat capdavantera en 
la lluita per la igualtat de dones i 
homes.
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Carme Via Sala
Va néixer a Sant Vicenç dels Horts 
el 1956. Les lletres són la seva 
passió. De formació autodidacta, 
és autora de relats curts pels quals 
ha obtingut diferents premis i 
mencions. La modista i altres dones 
és la seva primera novel·la i ha 
merescut el Premi Literari Delta de 
Narrativa per a Dones. 

La meva intenció en escriure-la era 
fer un reconeixement a aquest ofici i, 
al mateix temps, fer visibles les dones 
d’un temps que ja ha passat i del qual 
som hereves.  

Maria Rosa és la modista d’un poble petit, té molt bones mans 
per a cosir i quan s’acosten les celebracions locals com la Festa 
Major té molts encàrrecs: les dones volen lluir les millors gales. 

Som als anys cinquanta. Com ens explica l’autora, a casa es 
tenia nevera de gel i a les merceries es plegaven punts de 
mitja; en aquest context i durant dècades, anar a ca la modista 
era habitual. 

Aprofitant la relació que s’establia amb les clientes, ens 
endinsem en el món femení que encara havia de viure la vida 
lligada a la sort de l’home amb qui es casava i competir en 
bellesa i ben vestir amb les altres dones, com la nouvinguda 
casada amb el batlle, la dona del farmacèutic, la de l’amo de 
la fàbrica, les noies casadores, l’amiga que pateix violència 
masclista.  

La modista és econòmicament independent, viu amb molta 
solitud i sense pensar en ella. “Feia el seu ofici amb una gran 
destresa, era tota la seva vida”. La modista seria una psicòloga 
actual a qui les dones expliquen les seves penes i alegries, 
“dones que acudien a ella tant per la seva destresa en l’agulla, 
com per ser escoltades”.

És una obra molt ben escrita; l’autora ens acosta a 
personatges femenins que avui en dia són vigents: qui no 
coneix una dona que ha patit maltractament, o que centra la 
seva vida en els altres renunciant a si mateixa, per posar un 
exemple?

La vessant purament professional de l’ofici de modista és 
deliciosa. Gaudim, doncs, d’aquesta novel·la escrita per la 
Carme Via Sala. 

Noves publicacions vicentines

El Marc, vicentí de 17 anys i alumne de 1r de batxillerat de 
Salesians Sant Vicenç dels Horts, i la Judit, cordovesa de 
16 anys arribada a Catalunya el 2015 i alumna de 4t d’ESO 
de l’IES Frederic Mompou, són la primera parella lingüís-
tica jove que es troben un cop a la setmana a La Capella 
per fer conversa en català de manera distesa i informal.
L’interès del Marc a fer el seu projecte de recerca sobre 
el Voluntariat per la llengua i la demanda d’ajuda per 
practicar català i millorar-ne el nivell d’expressió oral de 
la Judit han fet possible la creació d’aquesta parella, que 
es trobarà fins al juny en una de les sales que La Cape-
lla, espai municipal per a joves, posa a la disposició de 

parelles lingüístiques joves.
A través de l’Espai Jove La Capella, s’ha impulsat el VxL en-
tre els joves vicentins, que poden fer tant de voluntaris 
per la llengua com també d’aprenents en un entorn pro-
per, on poden trobar altres nois i noies amb inquietuds 
similars a les seves i amb qui poden compartir temps de 
conversa en català.

Espai coordinat pel Servei Local de Català

L’Espai Jove La Capella de Sant 
Vicenç dels Horts se suma al VxL!

Collita pròpia
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Entitats

El Centre Diari Sant Josep, és un centre socioeducatiu, de 
la Fundació Trab-or format per un equip de professionals 
de l’educació i el lleure, des d’on es realitza un acompa-
nyament i s’ofereixen recursos formatius per integrar a 
les famílies del barri Sant Josep i Can Ros en situació de 
vulnerabilitat.
Des de la nostra tasca diària es vol ser un referent per a  
joves, infants i les seves famílies per  desenvolupar-se en 
valors de convivència, respectant totes les religions i les 
cultures, des del compromís de la comunitat cristiana.
Aquest nou curs escolar hem posat en marxa el projecte 
Llavors de Futur,  des d’on es vol construir un nou model 

de suport per al jovent, a través d’un acompanyament in-
tegral perquè continuïn la formació post obligatòria, junta-
ment amb tallers professionalitzadors i orientació laboral. 

És una nova secció d’aquest revista, que neix amb la voluntat que  associacions, entitats del tercer sector, empreses 
amb responsabilitat corporativa, etc, puguin explicar els seus projectes que redunden en el bé col·lectiu del municipi.

Projecte Llavors de Futur Centre Diari Sant Josep

Xarxa Agrosocial
www.2147mans.coop

Xarxa Agrosocial som una cooperativa social que ens de-
diquem a produir i distribuir fruita i verdura ecològica de 
proximitat amb la marca 2147MANS. La nostra coopera-
tiva està formada per onze empreses socials que tenen 
com a objectiu la creació de llocs de treball per persones 
amb discapacitat, amb malaltia mental o en risc d’exclusió 
social i per la Fundació Catalunya – La Pedrera,  entitat que 
ha impulsat aquest projecte. 

A Sant Vicenç dels Horts hi tenim el nostre centre logístic. 
Aquí arriben els productes dels horts dels nostres socis i 
de productors associats, i els preparem per la venda, que 
fem principalment  a través de la xarxa de supermercats 
Bon Preu – Esclat i altres clients distribuidors i de la indús-
tria agroecològica. Un equip de dotze joves classifica i en-
vasa els productes. Per la majoria d’ells aquesta és la seva 
primera feina. Són joves que van abandonar prematura-
ment els estudis i que tenen aquí la oportunitat d’adquirir 
una experiència laboral. Els estimulem a completar la seva 
formació, per això hem posat al seu abast una aula d’es-
tudi on, després de la seva jornada laboral, poden esfor-
çar-se per aconseguir el Graduat en Educació Secundària 
a través de l’Institut Obert de Catalunya. 
Com a empresa d’inserció, el nostre objectiu és facilitar la 
integració laboral d’aquests joves. La feina a la cooperativa 
és per a ells una etapa formativa on, una vegada adquirits 
els hàbits de responsabilitat i autonomia, i assolits els co-
neixements oportuns, facilitem el pas a la empresa “nor-
malitzada” per tal de deixar lloc a més joves per que, així, 
es reenganxin als estudis i puguin accedir al mon laboral.  

Xarxa Agrosocial, una cooperativa social on 
cada persona compta

Iniciatives de la comunitat

Revista municipal | www.svh.cat
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Institut Gabriela Mistral
Claustre de professors i professores

Aquest curs 2015- 2016, l’Institut Gabriela Mistral ha 
iniciat el projecte TEI (Tutoria Entre Iguals), amb l’as-
sessorament de l’ICE (Institut de Ciències de l’Educa-
ció) de la Universitat de Barcelona. Es tracta d’una es-
tratègia preventiva de participació i intervenció en la 
convivència del centre educatiu, com a mesura contra 
la violència i lʼassetjament escolar.
Els alumnes de tercer i quart curs de secundària fan 
de tutors emocionals dels de primer d’ESO, de for-
ma que es facilita el procés dʼintegració en el centre, 
s’afavoreix lʼautoestima de l’alumnat i es potencia la 

convivència en tots els àmbits. A més, l’assoliment 
d’aquests objectius es tradueix en una millora dels 
resultats educatius.
Al llarg de tot el curs, es realitzen activitats tutorials i 
interdisciplinàries relacionades amb aquest projecte 
transversal de centre. En aquest context, el dia 18 de 
març vam realitzar una sortida conjunta dels grups 
d’ESO al Parc de la Foneria, on els alumnes tutors i 
els alumnes tutoritzats, acompanyats del professorat, 
van participar en dinàmiques de grup per reforçar els 
vincles positius que es van iniciar a principis de curs.

L’Institut Gabriela Mistral inicia el 
projecte TEI (Tutoria Entre Iguals) per als 
alumnes de l’ESO

Aquesta és la quantitat que necessiten tres equips 
per continuar a les competicions estatals on hem 
arribat aquesta temporada amb esforç, constància 
i sacrifici. Per aconseguir-ho sol·licitem l’ajut de tot-
hom, ja siguin particulars, entitats o empreses.
Durant l’abril i el maig, els nostres equips sènior, ca-
det i juvenil en categoria femenina participen a les 
fases sectors estatals i, com a mínim, en un Cam-
pionat d’Espanya. Aquesta fita històrica comporta 
despeses de desplaçaments, allotjament, cànons de 
la Federació Espanyola, arbitratges, etc. Unes des-
peses que, des de l’entitat, hem valorat en 9.000 eu-
ros que es permetran participar en aquestes com-

peticions, un dret que les nostres jugadores s’han 
guanyat partit a partit i que han de poder gaudir-lo.
El juvenil femení disputa entre el 4 i el 8 de maig el 
Campionat d’Espanya a la ciutat de Sagunt. El sènior 
femení juga la fase d’ascens a la Divisió d’Honor Pla-
ta, la segona màxima categoria femenina de l’hand-
bol estatal, del 13 al 15 de maig, i ho fa al Pavelló 
Sant Josep de Sant Vicenç dels Horts. Finalment, el 
cadet femení disputarà la fase sector del Campionat 
d’Espanya del 20 al 22 de maig.
Uns èxits esportius que tant l’entitat com les nos-
tres jugadores volen disputar fins al darrer segon 
del darrer partit. Moltes gràcies!!

L’Handbol Sant Vicenç necessita 9.000 euros per 
mantenir tres equips en competicions estatals Handbol Sant Vicenç
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Arxiu

La seu del Centre Catòlic està formada per un conjunt 
de dues naus de grans dimensions, de planta i pis. L’una 
està orientada al nord entre mitgeres i l’altra, al sud fent 
testera. Les cobertes de dos aiguavessos hi ressalten 
amb un gran respirall a la nau sud  i en destaca un pati 
frontal situat en un nivell elevat respecte del carrer. Les 
façanes combinen el paredat amb el maó vist a les llin-
des i pilastres i és interessant el treball amb maçoneria 
a tota la façana principal. La nau orientada al nord té un 
afegit a tota la façana, de menoralçària, que desvirtua 
totes les obertures de la façana principal.
L’edifici ha estat objecte de modificacions, algunes de 
les quals no estan documentades. Desconeixem la data 
en què es va afegir un cos a l’ala dreta o el moment en 
què es van tapiar les obertures de la façana principal. 
A finals dels anys 80, es va ampliar la nau orientada al 
sud amb una façana amb quatre finestres a cada planta 
i es va reconstruir la coberta de tot l’edifici deixant-hi 
una finestra correguda com a coronament de la façana 
lateral.
A l’Arxiu Municipal de Sant Vicenç dels Horts s’ha con-
servat la instància, però no els plànols, per bastir un edi-
fici social l’any 1919. A l’arxiu del Centre tampoc s’han 

Roser Calpe Andreo
Arxivera municipal

DENOMINACIÓ: Centre Catòlic
SITUACIÓ: Carrer de Torras i Bages, 2
DATA DE CONSTRUCCIÓ: 1919-1923

conservat els plànols del projecte. El mestre d’obres local 
i membre de la junta de l’entitat, Domingo Tuset, va sig-
nar  la sol·licitud en representació del Centre Catòlic, fet 
que ens fa creure que pogués ser qui els va dissenyar.
L’entitat, que es va fundar l’any 1890, tenia la seu en una 
casa ubicada entre els carrers Nou i del Riu. L’increment 
de socis i d’activitats van generar la necessitat d’una nova 
seu, que es va construir, segons el cens, en terrenys de 
Felip Rodés, fet pel qual es va haver de pagar un cens. 
Les despeses de la construcció es van sufragar amb l’ajut 
dels socis de l’entitat. L’edifici es va inaugurar el 30 de 
juliol de l’any 1923.

L’edifici l’any 1922. Donació de la família Font Parés

AMSVH: Acció per sufragar les despeses de la seu. Donació de 
Conxita Boltà
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Enfeinats x Sant Vicenç

De nuevo a las urnas

Hemos conseguido becas para jóvenes estudiantes!

Som a punt de fer un any al Govern i és moment d’aturar-nos, agafar la perspectiva que sovint la voràgine 
diària no permet i explicar-nos. Governar no és fàcil i aviat s’aprèn que la majoria de coses no són ni tan 
ràpides ni tan senzilles. Per fer el que hem fet fins ara, ha calgut molt esforç. I què hem fet?
El primer repte és l’atur. Per això treballem perquè vinguin empreses al municipi, amb bonificacions fiscals 
si es generen llocs de treball, ampliant els ajuts que oferim a empreses, autònoms i comerços i millorant els 
polígons amb fibra òptica, que molt aviat donarà connectivitat a les nostres empreses. Però a Sant Vicenç 
tenim un atur estructural. Vam ser l’últim municipi de la comarca en tenir institut i això ens ha perjudicat: la 
formació de la nostra gent és vital per reduir l’atur i millorar la renda de les famílies. 
Per això, hem signat un conveni amb entitats socioeducatives perquè gestionin de forma estable serveis 
com els tallers d’estudi assistit i els patis oberts. Aplicarem la tarifació social a les escoles bressol el curs 
que ve i també és en marxa la contractació d’educadors de carrer pel barri de Sant Josep, fruit del procés 
participatiu “Implica’t per Sant Josep”. Demostrem que la participació fa que passin coses, a l’antic Juncadella 
també. Estem construint el parc i en dos anys tindrem l’equipament per a entitats. 
A més, hem asfaltat diversos carrers als barris i remodelat parcs públics i hem acordat amb la Diputació 
l’inici de la 3a fase de la carretera de Torrelles pel proper setembre.
Hem posat les bases de l’acció de govern, però la majoria de projectes són encara al forn. Els podreu trobar 
al document final del Pla d’Actuació Municipal, que ja culmina el seu procés d’elaboració. Seguim endavant!

El ciudadano Felipe de Borbón firmo el pasado martes 3 de mayo el decreto de convocatoria automática 
de las elecciones para el 26 de junio, tras el fracaso de las negociaciones para formar Gobierno. La realidad 
que hoy tenemos que afrontar es que, casi cinco meses después de las elecciones del 20/D, Rajoy sigue en 
la Moncloa.
El resultado de las elecciones puso fin al turnismo partidista en España. Por primera vez en nuestra de-
mocracia se podía vislumbrar la posibilidad de construir un Gobierno al margen de los poderes facticos 
que han controlado este país. Un Gobierno progresista y de izquierdas cuyo objetivo sería garantizar la 
aplicación de un programa de rescate social inmediato para los 100 primeros días, llevar a cabo mediante 
cambios constitucionales el referéndum que  demandan los ciudadanos de Cataluña y democratizar unas 
instituciones que operan al margen de los ciudadanos. 
Lo hemos dicho muchas veces, no confiamos en la cúpula del PSOE, sin embargo sus bases tienen todo 
nuestro respeto ya que compartimos los mismos principios. La vieja guardia se movilizo e impidió de facto 
la construcción de este Gobierno del cambio para acabar pactando con lo que ellos mismos llamaron “las 
derechas” en contra de la voluntad de sus propios votantes que preferirían como socio de gobierno a 
Podemos.  Seguiremos tendiendo la mano al Partido Socialista con la esperanza de que no cedan ante las 
presiones de los poderosos que definitivamente no quieren un cambio real.

Hay dos maneras de plantearse el servicio a la ciudadanía desde la oposición: de una manera destructi-
va (como hicieron algunos de los que ahora nos gobiernan como herramienta de desgaste) o haciendo 
propuestas en positivo, intentando ser útiles a los vecinos y vecinas de Sant Vicenç.
El Grupo Socialista trabaja para ayudar a la gente y, aunque estamos en la oposición, hemos consegui-
do que el gobierno municipal asuma algunas de nuestras propuestas. Por ejemplo, el pleno del mes 
de marzo, a propuesta socialista, aprobó la creación de becas municipales para jóvenes estudiantes. 
Desde el PSC creemos en la educación como una herramienta de transformación social en base a una 
prioridad absoluta: que nadie se quede sin estudiar por motivos económicos. Exigiremos el cumplimi-
ento de esta moción.
También hemos conseguido que Sant Vicenç se sume a la Red de Ciudades libres de prostitución y de 
tráfico de personas. Además, hemos pedido reiteradamente que el Ayuntamiento reclame a la Genera-
litat los más de 3,2 millones de euros que nos debe (unos 115€ por vicentino y vicentina).
Pero de la misma manera que somos propositivos, también seguimos de cerca y controlamos la acción 
del gobierno municipal. Y en esa línea, por ejemplo, hemos pedido explicaciones sobre diferentes te-
mas, especialmente sobre la aprobación de una bonificación fiscal que ha beneficiado directamente a 
la empresa en la que trabaja el concejal de hacienda.
Control de la acción del gobierno y propuestas en positivo. Si quieres colaborar con nuestro proyecto, 
escríbenos: santvicencdelshorts@socialistes.cat
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El  9 de Marzo una representación  de Ciutadans  Sant Vicenç dels Horts, mantuvimos una reunión con la 
Alcaldesa y el portavoz del gobierno donde presentamos un documento con 108 propuestas para que 
fueran estudiadas y valoradas para su inclusión en el PAM (Plan de actuación municipal). 
108 propuestas para la mejora de la calidad de vida de las personas que viven en nuestro municipio. 
108 propuestas trabajadas por un grupo de personas que pertenecemos a un  partido político que estan-
do en la oposición, creemos firmemente en el dialogo, el consenso y el trabajo por un bien común.
108 propuestas que intenta dar solución a los muchos problemas reales de la gente que vive en este 
pueblo.
108 propuestas que se suman a las aportaciones recogidas por las personas y entidades dentro del pro-
ceso participativo que el Ayuntamiento ha realizado. 
Los compañeros y compañeras que durante estos últimos meses hemos  asistido a las jornadas 
Participativas del Juncadella, Consell Escolar, Consell de Ocupació, Consell de la Dona, Taula de barris, 
Taula de Cultura, creemos que hemos aportado con nuestras ideas al enriquecimiento de este proceso 
Participativo. 
Desde Ciutadans queremos regenerar la política y hacer que los ciudadanos vuelvan a confiar en la clase  
política para que gestionen con buen criterio los impuestos que todos y todas pagamos.
Por ese motivo las 108 propuestas de Ciutadans al PAM municipal están registradas en el ayuntamiento 
para que quede constancia por escrito.

ICV-EUiA considera bàsic que, des del municipi, es facin activitats encaminades a potenciar el creixement 
del teixit productiu i a la creació del més gran nombre de llocs de treball, de qualitat. Però aquesta acció 
no es pot fer a qualsevol preu.
No estem gens d’acord amb l’ordenança que ha aprovat el consistori: reduir el 50% de la plusvàlua a 
aquelles empreses que aturen la seva activitat al municipi i venen la seva propietat a una tercera, que 
presenta un pla d’empresa no vinculant.
Trobem aquesta ordenança èticament qüestionable ja que el regidor d’economia i hisenda és, alhora, 
treballador en excedència de l’empresa que ven el solar (Prismian), que s’estalviarà 500.000€ de la 
plusvàlua. Volem recordar que la empresa que es beneficia de aquesta reducció va acomiadar fa quatre 
anys 45 treballadors i en va prejubilar 5 mes.
També ens sembla gratuït que l’ajuntament no es reservi cap garantia de recuperar la bonificació a l’em-
presa venedora en cas de que l’empresa compradora no compleixi el pla de creació de llocs de treball 
presentat. L’ordenança també es discriminatòria pels ciutadans que han tingut que malvendre els seus 
habitatges i propietats per la crisis i sobre han tingut de pagar una plusvàlua desorbitada.
Per tot això, creiem que l’ordenança es desafortunada i que les ajudes del municipi s’han de adreçar a 
captar noves empreses i estimular la creació de llocs de treball i no a les que tanquen i marxen.

Pràcticament un any de govern i no avancem. Hem fet un pas enrere. Trobem a faltar una major implica-
ció de la regidora d’esport. És més fàcil continuar allò que van començar els altres i després atribuir-se’n 
l’èxit, si acaba bé; el sinó no cal explicar-lo. Amb l’anterior equip de govern va quedar al damunt de la 
taula la proposta per fusionar totes les entitats de futbol del municipi. Per què no es reprèn la proposta, 
per que no s’escolten i/o es proposen alternatives al respecte? Trobem a faltar que l’actual regidoria 
d’esports assumeixi responsabilitats pròpies, defineixi nous projectes i demostri que disposa del conei-
xement suficient, en termes d’esports, per abordar les necessitats de les entitats del municipi.
En termes d’equipaments, trobem a faltar que projectes proposats i iniciats per l’antiga regidoria d’es-
ports, s’acabin d’executar i no haguem de continuar referint-nos al camp de futbol de la Barruana com el 
de “la mitja grada”. Trobem a faltar solucions als lamentables “accessos” que presenta la pista poliespor-
tiva annexa al pavelló de Sant Josep. De ben segur que no hi ha una alternativa de pas que eviti que els 
espectadors locals i els de la resta de la comarca hagin de percebre aquesta mala imatge?
Trobem a faltar el saber quin futur li depara a l’esport vicentí, més enllà dels”inputs” que hem pogut rebre 
sobre les inquietuds per aconseguir més i millors instal·lacions per a la dansa esportiva. Obrim portes a 
noves modalitats esportives però no defallim a l’equipar i consolidar-ne la resta.
Trobem a faltar la regidoria d’esports. Hem fet un pas enrere.
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Jaume Casanovas

Carlos Gómez

Marxar de Sant Vicenç dels Horts té recompensa

Trobem a faltar

108 Propuestas de Ciutadans Sant Vicenç al PAM Municipal

24 Revista municipal | www.svh.cat24
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Deseo dar las gracias al equipo médico de cirujanos en particular a los doctores La Piedra y Fernández Valenzuela de la clínica Quirón 
Dexeus que fueron lamentablemente los únicos que detectaron demasiado tarde mi problema de salud.
A mi familia, a mi entorno personal y profesional que han estado a mi lado en todo momento.
A los 38 de los 40 compañeros, que abandonaron C’s conmigo, que continúan estando a mi lado y que, entre otros, me dan ánimos 
para que lidere un nuevo proyecto político. También a amigos, ciudadanos, clientes, etc., que han colapsado mi línea de teléfono per-
sonal, que me han visitado en demasía en la clínica, que es lugar donde se visita a los enfermos cuando realmente se desea.
Del accidente sufrido no voy a dar explicaciones, porque del mismo, los médicos han emitido los informes pertinentes, de los que 
guardo silencio a petición de mis abogados.
A esas personas malintencionadas, que han difundido informaciones falsas sobre mi salud. Algunas, deberían preocuparse de su en-
torno más íntimo, cuando en él, podemos encontrar personas que están marcadas presuntamente por la adicción, entre otros vicios 
o crápulas que marginan socialmente. Es positivo que se hable de Santos Mateo. Como dicen: ”de tu envidia nace mi fama”.
Deseo hacer público que la Sra. Inmaculada Prats acompañada de uno de mis buenos amigos, me solicitó permiso para visitarme en 
la clínica, al segundo día que me habían intervenido quirúrgicamente por segunda vez. Petición a la que accedí.
Quien mejor que ella, para hacer público de su visita, de mi aceptable estado de salud y en la clínica donde me encontraba.
Mi decisión, fue un éxito.
Pese al accidente sufrido del que no he tenido culpa alguna, y al que cualquier ciudadano está expuesto.
Os digo: Santos Mateo continua estando aquí en compañía de mi entorno, para lo que precise cualquier ciudadano de Sant Vicenç 
dels Horts.

Comunicado de Santos Mateo sobre mi falta de presencia política
ESPAI REGIDORS NO ADSCRITS

Al llarg d’aquests 40 anys, han passat més de 5.000 alumnes 
per les seves aules, la majoria vicentins. Durant els  últims anys, 
però,  la ràtio d’alumnes de la comarca ha crescut substancial-
ment fins arribar al 50% de la matrícula.
Les aportacions de l’Escola de Música a l’activitat musical i social 
de Sant Vicenç dels Horts són notables i múltiples al llarg dels 
anys: organitza cicles musicals, actuacions en directe i audicions 
amb alumnes i professors, col·labora amb diferents entitats de 
la població i d’altres veïnes i constantment amb diferents depar-
taments de l’Ajuntament per crear espais musicals.
Durant els darrers deu anys, l’Escola ha crescut com a entitat i 
com a centre de formació, i l’experiència acumulada ha permès 
canviar d’edifici per assolir les màximes prestacions i poder ofe-
rir als alumnes les majors garanties de formació i de desenvo-
lupament del seu aprenentatge, gràcies als coneixements  i la 
professionalitat dels professors.
L’Escola consta de 16 aules, una sala d’actes, un despatx per a  
professors i alumnes, un estudi de gravació, una sala polivalent i 

un coffee house. Les aules estan totalment equipades i adequa-
des amb les màximes prestacions.
L’Escola, vinculada al Conservatori del Liceu, és actualment un 
dels centres  més reconeguts  de la Xarxa Liceu a tot Catalunya. 
L’any 2011 es va signar un acord de conveni entre l’Ajuntament 
de la nostra població i l’Escola per fomentar i desenvolupar dife-
rents activitats musicals a fi de fer créixer l’activitat musical entre 
la població: cicles de concerts, audicions,  classes magistrals i 
col·laboracions puntuals en actes públics, entre d’altres.
L’Escola ha tingut un any ple d’activitat amb motiu de  la celebra-
ció d’aquest aniversari, tot i que  encara en queden dos actes. El 
5 de juny hi haurà la representació de l’obra La serva padrona, 
de Giovanni Battista Pergolessi al teatre de La Vicentina i el 28 
de juny, el festival de final de curs 2015-2016, amb  què es clou-
rà el programa d’actes de l’aniversari.
La matrícula per a aquest any serà del 15 de maig al 30 de juny i 
de l’1 de setembre al 15 d’octubre per als alumnes del Liceu. Per 
a la resta, hi haurà  matrícula oberta tot l’any.

40è aniversari de l’Escola de Música de Sant Vicenç dels Horts

Sant Vicenç opina

Envieu les vostres cartes i articles a comunicacio@svh.cat
Sant Vicenç dels Horts publica opinions, suggeriments, queixes, etc. sobre temes d’interès públic local, sempre que es faci amb respecte 
i dins els paràmetres lògics de la formalitat. La llargada dels textos no superarà els 1.500 caràcters amb espais. La revista, però, es 
reservarà el dret de publicar els textos que arribin a la redacció així com el de resumir-los si superen el nombre de caràcters. És impres-
cindible que els textos estiguin signats amb noms i cognoms i que l’autor/a hi anoti l’adreça, el telèfon i el número de DNI o 
passaport. L’autor/a podrà demanar la publicació de la seva peça sota pseudònim, però la revista es reservarà el dret de publicar 
aquest escrit i, en tot cas, la direcció de Sant Vicenç dels Horts haurà de tenir accés a la identitat real de l’autor/a.
La revista Sant Vicenç dels Horts no comparteix necessàriament les opinions de les cartes i els articles signats.
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22 de maig,
Lliurament premis 31 edició infantil i 
juvenil Concurs Narcís Lunes i Boloix
L’acte de lliurament dels premis de l’edició infantil 
i juvenil del concurs tindrà lloc el diumenge 22 de 
maig, a les 12.30 h, al Molí dels Frares.

Del 23 de maig al 26 de juny,

Aules d’estudi a la
Biblioteca Municipal
Les Voltes
Els alumnes disposaran novament d’aquest espai 
de suport i reforç per a l’aprenentatge a la Biblioteca 
Les Voltes, que ampliarà el seu horari d’obertura. 

26 de maig,
Presentació de les subvencions 
a empreses, comerços i autò-
noms i tret de sortida de la se-
gona trajectòria en exportació 
per a pimes
L’edifici del Molí dels Frares acollirà, a les 13.30 h,  la 
presentació de les subvencions d’estímul a  l’activitat 
econòmica i també del contingut de la propera trajec-
tòria formativa per a Pimes en exportació.

25 de maig,

La oficina del Síndic de Greuges
a Sant Vicenç dels Horts
El proper dimecres 25 el Síndic de Greuges de Cata-
lunya serà a Sant Vicenç dels Horts per atendre a qui 
vulgui fer una consulta o presentar una queixa contra 
una actuació de l’Administració pública o contra les 
empreses que presten serveis d’interès general. Les 
visites s’atendran a la Biblioteca Municipal Les Voltes. 

Del 10 de maig al 3 de juny,

22 de maig,

III Aniversari de la Colla 
Castellera Carallots
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Les obres es fan al teatre de La Vicentina a les 18 
hores. Consulteu el programa a www.svh.cat

Les representacions de les obres es fan a la sala de teatre de 
La Vicentina, al c. Rafael Casanova, a les 18 h i són obertes al 
públic en general. L’entrada és gratuïta.
Els menors de 18 anys sense invitació no poden assistir-hi si 
no els hi acompanya un adult.

Per a més informació consulteu 
www.svh.cat o també :

@svhajuntamentt
t @PEE_SVH (Pla Educatiu d’Entorn)

/svhajuntamentf

a

Un any més, tenim aquí el resultat final de tot l’esforç i treball interdisciplinari que fa 
possible l’èxit de la Mostra de Teatre Escolar que ara presentem. El treball conjunt en-
tre els alumnes, els mestres i el director de la Mostra ha esdevingut una metodologia 
eficient que s’ha consolidat amb el temps i que ha permès  la continuïtat de la Mostra 
any rere any.
El teatre a l’escola és una pràctica educativa potent, ja que alhora que permet als nens 
treballar habilitats que els seran útils tota la vida, com la creativitat i la competèn-
cia comunicativa, permet consolidar valors tan importants com el respecte, el treball 
cooperatiu i la solidaritat. Aquests valors formen la base de la cohesió social. Aquest 
impuls de la cohesió social, juntament amb el foment de l’ús del català, són part dels 
objectius primordials de la Mostra.
De ben segur que cadascú s’emportarà una bona experiència i una gran satisfacció 
després del treball fet.
Només ens queda felicitar totes les persones que han fet possible aquesta nova edició 
de la Mostra de Teatre Escolar i fer-los arribar el nostre agraïment.
Ànims i molta sort!

EL TEATRE COM A EINA EDUCACTIVA

Maite Aymerich i Boltà
Alcaldessa

Miquel Camacho Vega
Regidor d’Educació

Dimarts 10 de maig LA GUÀRDIA

Dimecres 11 de maig SANT VICENÇ A

Divendres 13 de maig SANT VICENÇ B

Dimarts 17 de maig SANT JOSEP B

Dimecres 18 de maig SANT JOSEP A

Dijous 19 de maig JUNCADELLA A

Divendres 20 de maig JUNCADELLA B

Dilluns 23 de maig MARE DE DÉU DEL ROCÍO

Dijous 26 de maig LA VINYALA A

Divendres 27 de maig LA VINYALA B

Dilluns 30 de maig SANT JORDI

Dijous 2 de juny SANT ANTONI

Divendres 3 de juny LA IMMACULADA

PROGRAMA DE LA 28a MOSTRA DE TEATRE ESCOLAR

28

SANT VICENÇ DELS HORTS 2016

Dijous 2 de juny

ESCOLA SANT ANTONI 6è

Divendres 3 de juny

ESCOLA LA IMMACULADA 6è

Dilluns 30 de maig

ESCOLA SANT JORDI 6è

Arroyo Sánchez, Johanna
Bensalah Ben Salah, Nihad
Berchak Ould Lahcen, Yusra
Cano Campoy, Enrique
Castillo Agudo, Iván
Cazzulo López, Marina
Díaz García, Sheila
Fernández Bejarano, Adrián
Fernández Figueras, Natalia
Fernández González, Marc
García Anglada, Lucía
García López, Laura
Ginés Giménez, Noelia

Herranz Puig, Pau
Jiménez Martínez, Eva
Mangas Cruz, Edgar
Marcos Tymoshenko, Oksa-
na
Millán Guardo, Roberto
Negre Valera, Ángel Daniel
Pérez Martínez, Estela
Porcar Barbany, Nuria
Sanchez Cutillas, Africa
Sánchez Paz, Sara
Villalba Folch, Victor
Vizuete Valls, Jordi

Tutora: Maria José Periñan

YOUTUBERS A ERIMIÀ

Una alcaldessa d’un poble de muntanya a punt de 
ser deshabitat decideix convidar-hi  els youtubers 
més famosos del moment perquè promocionin 
el poble. En breu, hi arriben molts seguidors. Allà 
es viuen històries  de tot tipus. Per motius desco-
neguts, Internet deixa de funcionar i això obliga a 
conviure sense aquesta eina tecnològica. L’aventu-
ra està assegurada. 

Arroyo Saavedra, Marcos
Boloix Hernández, Ralph
Boltaina Juarros, Montserrat
Campos Rincón, Mireia
Carreño Campos, Laura
Casero Ortiz,  Berta  
De La Cruz Martínez,  Lucía
Gómez Gallego, Carla
López Núñez , Claudia
Mallo Costa, Josué
Martínez Hernández, Daniel
Martínez López, Paula
Moreno Arriaza , Jordi
Moreno Potrony, Nil

Nieto Buron , Edgar
Pérez Reina, Lina Maria
Pou Rodríguez De Medina, 
Lucía
Queral Seminara, Rebeca
Rengel Calvo, Cristina
Sáez Aguilera, Núria
Salas Pereda, Mar
Sampedro Liria, Mireia
Sánchez Checa, Maria
Sellart Merida, Vanessa
Vilà Aymerich , Anna Maria
Xu, Jiayun

Tutora: Anna Tuset

AQUÍ I A L’ÍNDIA, FAMÍLIA UNIDA

Els pares d’una família nombrosa, per motius de 
feina, han d’anar a l’Índia a treballar. S’emporten 
tota la família i deixen  els fills en  un internat. 
Allà coneixen  una princesa índia amb poders que 
s’amaga d’uns dolents que la volen segrestar. En-
tre tots  l’ajuden. Com utilitzarà la princesa els po-
ders?

Alcalde Garcia, Laia 
Benhdouba , Salwa 
Carrizo Plaza, Ryan
Castro Muro, Ania 
Castro Ortega, Marina
Coll Prescoli, Maria 
Del Hoyo Sabadell, Carla 
Escudero Laburta, Nora
Espinosa Arroyo, Eric 
Gonzalez López, Kevin 
Gutiérrez Quintanar, Natalia 
Lamchabreg , Yassir

Letrado Ais, Vicenç
Lucas Casas, Marc 
Martos Jordan, Andrea 
Notario Martínez, Marc 
Rodriguez Azorin, Adrian 
Rubiño Fernández, Paula 
Saldaña Cuevas, Ivan 
Sanou Molina, Laia
Valls Del Pino, Lucia 
Vaz Perals, David 
Zrigui El Fass, Ismael

Tutora: Mari Carmen Calvo

EL VELL JOC DEL MESTRE

La directora de l’escola organitza unes jornades amb 
totes les famílies per pintar l’escola. Amb  l’excusa 
que cal condicionar l’escola, intentarà unir totes les 
famílies, ja que hi ha molts problemes de convivèn-
cia. Els pares recorden que al soterrani hi havia una 
habitació on dormia l’antic mestre d’història, el mes-
tre més recordat per tots. La troben i descobreixen 
el joc amb q què jugaven. Comencen a jugar-hi i... 

SER O NO SER, AQUEST ÉS EL DILEMA
Basant-me en aquesta  cèlebre  frase  escrita fa poc més de  quatre  segles, us 
diré  quins són  els objectius que any rere any, i ja en fa 8 que El Bitxo, escola de 
teatre els treballa, procuro transmetre als meus alumnes.

SER O NO SER, AQUEST ÉS EL DILEMA
SER PERSONA I APRENDRE
SER LLIURE I CRÉIXER
SER RESPECTUÓS I ACONSEGUIR QUE ET RESPECTIN
SER ATREVIT I NO TENIR VERGONYA
SER FELIÇ I SENTIR-SE ORGULLÓS
SER VALENT I NO TENIR POR
SER TOLERANT I MADURAR
SER CRÍTIC I COMPRENDRE
SER CREATIU I ARRISCAR
SER OBSERVADOR I REFLEXIONAR
SER HUMIL I SEGUR
SER FORT I ABRAÇAR
SER DIVERTIT I JUGAR
SER PERSEVERANT I LLUITAR
SER NEN, SER OPTIMISTA, SER GRAN, SER BON COMPANY
SER, SEMPRE SER, NO HI HA DILEMA!

 GRÀCIES, ÀNIMS I MOLTA MERDA
 TONI PASTOR PI

Diada Castellera per celebrar el III aniversari de la Co-
lla Castellera Carallots de Sant Vicenç dels Horts, a les 
12 h, a la plaça de la Vila.

EL SÍNDIC A 

Prèviament, cal concertar l’entrevista 
trucant al telèfon gratuït 

900 124 124
o enviant un correu electrònic a 

sindic@sindic.cat

El proper dimecres 25 de maig l’equip el 
Síndic de Greuges de Catalunya serà a Sant 
Vicenç dels Horts.

Atendrem les persones que vulguin fer 
consultes o presentar queixes contra una 
actuació de l’Administració pública i també 
contra les empreses que presten serveis 
d’interès general (llum, aigua, gas, etc.).

Les visites s’atendran a la  Biblioteca Les 
Voltes, carrer Nou, 1-9.

SANT VICENÇ
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1 de juny,

Acte de retorn del
Pla d’Actuació Municipal (PAM) 
El divulgador científic vicen-
tí Dani Jiménez presentarà 
aquest acte del PAM on s’ex-
plicarà quin ha estat fins ara 
el recorregut del procés, qui 
hi ha participat, quines pro-
postes s’han recollit i el crono-
grama de les properes actua-
cions. L’acte es farà a les 19 h a 
l’auditori de l’Institut Salesians

29 de maig,

5a edició de la CaCo
Vegeu més informació a  la contraportada
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31 de maig,

Últim dia per a la presentació de tre-
balls de la  25a edició per adults Con-
curs Literari Narcís Lunes

El termini de presentació de les obres per a la 25a 
edició en la categoria d’adults del Concurs Literari 
Narcís Lunes i Boloix  acaba el 31 de maig, a les 14 
h. Les obres es podran enviar per correu certificat o 
presentar personalment al SIAC .

18 de juny,

Jornada de portes obertes a 
la Piscina Municipal 
Sant Antoni- La Blava
La jornada, de 10 h a 20 h, serà el tret de sortida de 
la temporada d’estiu de la piscina Sant Antoni – La 
Blava i permetrà gaudir de les instal·lacions per un dia 

11 de juny,

Portes obertes de 
Ràdio Sant Vicenç
Després del recent 
trasllat de Ràdio Sant 
Vicenç als nous es-
tudis, l’emissora mu-
nicipal prepara una 
jornada participativa i 
lúdica per al dissabte 
11 de juny perquè la 
ciutadania en cone-
gui les noves instal-
lacions.

18 de juny,

Festirock 2016
Torna el concert musical Festirock, que enguany 
comptarà amb els grups Maranta, Lax’n’Busto i Els 
Catarres al carrer de la Masia de Can Coll. Preu de 
l’entrada: 5 euros.

Sant Vicenç dels Horts, 2016

25a edició per a adults en llengua catalana

CONCURS LITERARI

Narcís Lunes i BoloixNarcís Lunes i Boloix
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