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Oriol Junqueras i Vies
Alcalde de Sant Vicenç dels Horts

L’empenta de tot un poble
Sant Vicenç dels Horts celebra aquests dies la Fes-
ta Major d’Estiu, expressió de la vitalitat associativa 
i cultural del poble i preàmbul per a molts d’unes 
vacances més que merescudes. Des de l’Ajunta-
ment, agraïm el treball conjunt de totes les entitats, 
sense les quals no seria possible la confecció d’un 
programa tan divers, amb més de 50 propostes. 
Ens sentim molt orgullosos de veure la implicació 
de tantes i tantes persones en una de les festes 
més participatives dels darrers anys.

És l’empenta de tot un poble la que fa que anem 
superant les dificultats a poc a poc. Aquest 2014 la 
taxa d’atur ha començat a baixar sostingudament a 
Sant Vicenç dels Horts. Malgrat que encara queda 
molt camí per recórrer, l’esforç comença a donar 
els seus fruits i això ens anima a continuar treba-
llant en unes polítiques d’Ocupació transversals, 
relacionant diferents esferes, aprofitant recursos 
de diferents àmbits. La connexió entre el món em-
presarial i l’educatiu, les ajudes a les empreses i les 
persones emprenedores, i la creació directa de 80 
llocs de treball a l’Ajuntament gràcies a diversos 
plans, es tradueix en una activació de l’economia 
local que feia temps que no vivíem.

La realitat, però, continua sent molt dura per a mol-
tes famílies i des de l’Ajuntament esmercem esfor-
ços per parar el cop en els sectors més vulnera-
bles. El nou magatzem del Banc d’Aliments al carrer 
de Sant Josep, els programes d’inserció laboral per 
a majors de 45 anys o la tasca de l’OMIC en la re-
cuperació dels diners de les preferents, són alguns 
exemples de la tasca social d’aquest consistori.

Encetem l’estiu, doncs, amb el convenciment que 
l’esforç i el treball en equip ens continuaran donant 
resultats positius en els propers mesos. Les vacan-
ces i la Festa Major d’Estiu són un bon moment per 
agafar forces i encarar un setembre ple de nous 
projectes que ens faran créixer com a poble. 

Bon estiu i bona Festa Major 2014!
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Notícies

Més de 50 propostes per gaudir de la 
Festa Major de Sant Vicenç dels Horts

Any rere any, la Festa Major de Sant 
Vicenç dels Horts va creixent i ampli-
ant la seva oferta de propostes, grà-
cies sobretot a l’esforç de les entitats 
del municipi. La seva tasca és clau 
per crear una festa oberta a tothom 
i cada cop més variada; enguany, 
amb més de cinquanta activitats.
Hi haurà, per exemple, el macrocor-
refoc de deu colles amb motiu del 
25è aniversari dels Àngels Diabòlics, 
divendres 25 de juliol a les 22 h. I 
també la trobada gegantera, dissab-
te 26 de juliol, per celebrar els 50 
anys de la Colla de Geganters i Gra-

llers del municipi, amb la participació 
de 16 colles.
D’altra banda, enguany destacarà 
com a novetat la implicació del Bayt 
Al-Thaqafa i l’actuació dels Trabucai-
res de Sant Feliu, els grallers de Tor-
relles i la colla castellera Carallots, 
que obriran els actes del diumenge, 
27 de juliol a les 8 h.

L’Orfeó Vicentí, pregoner
La inauguració de la festa es farà di-
vendres 25 amb la lectura del pregó, 
a càrrec de l’Orfeó Vicentí del Centre 
Catòlic, que celebra el seu centenari. 
Al llarg de la festa hi haurà cercaviles, 
desfilades de moda, tallers, 
col·loquis, esport, música,... 
Destaquem les actuacions 
del grup Hotel Cochambre, 
de la vicentina Lídia Gueva-
ra o el festival de fusió de 
flamenc i jazz, amb l’espec-
tacle Era Vivo. 

Revista municipal | www.svh.cat

Programa electrònic
El programa de Festa Major, 
que es distribueix a totes les 
cases, ara també es pot con-
sultar a l’aplicació per a telè-
fons mòbils “Ajuntament de 
Sant Vicenç dels Horts”, per 
Ios i Android. En aquesta apli-
cació trobareu informació de 
diversos mitjans de comuni-
cació municipals: revista, rà-
dio, agenda electrònica, ca-
nal Youtube de l’Ajuntament i 
també el programa de festes.
A més podeu consultar el pro-
grama a www.svh.cat o bé a 
través del següent codi QR.

A més, per tercer any hi haurà les 
Barraques, un espai amb terrasses 
on la gent pot menjar, beure i gaudir 
de música i d’actuacions en directe. 
Les gestionen les entitats, associaci-
ons i bars de Sant Vicenç dels Horts.
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Neix el bosquet de l’Escola La Guàrdia 
per conèixer l’entorn mediambiental
El proper curs escolar hi haurà 
una nova activitat educativa a Sant 
Vicenç dels Horts, amb l’itinerari 
del bosquet de l’Escola La Guàr-
dia. Es tracta d’un Projecte de Re-
cerca d’Aprenentatge i Servei fet 
pels alumnes de 4t d’ESO de l’Ins-
titut Gabriela Mistral. Ells mateixos 
han creat un web on expliquen el 
projecte. L’itinerari té vuit punts 
d’interès, entre els quals hi ha: his-
tòria de Sant Vicenç dels Horts, tall 
geològic, observació d’aus, del pai-
satge, etc. L’accés a la informació 
de cada punt es fa mitjançant la 
lectura de codis QR amb telèfons 
mòbils intel·ligents. Al bosquet 
trobem l’ambient típic del bosc 

Sant Vicenç dels Horts comptarà amb una 
oferta pionera de formació professional 

Sortida professional 
al sector alimentari

Sant Vicenç dels Horts comptarà 
a partir del setembre amb una 
oferta pionera de formació pro-
fessional de Grau Superior de 

mediterrani. El projecte ha estat 
impulsat pel professorat de l’Ins-
titut Gabriela Mistral, amb la col-
laboració de l’Escola La Guàrdia, 
el Col·lectiu de Cultura Popular, 
el Centre de Recursos Pedagògics 
Baix Llobregat-6, el Camp d’Apre-

nentatge de Can Santoi i les regi-
dories de Medi Ambient i Educa-
ció de l’Ajuntament. Els Projectes 
d’Aprenentatge i Servei permeten 
a l’alumnat participar en la millora 
de l’entorn beneficiant altres col·
lectius.

Desenvolupament de multiplata-
formes adaptat a la logística i per 
atendre les necessitats logísti-
ques de les empreses en general. 
S’impartirà a l’INS Gabriela Mistral 
en la modalitat d’FP dual. Ja hi ha 
oferta formativa en relació al de-
senvolupament de multiplaforma 
informàtica, però la novetat és 
que aquí l’aplicació es farà a un 
sector emergent com és el de la 
logística. Aquesta necessitat s’ha 
detectat a partir d’un treball con-
junt entre diverses empreses i les 
regidories d’Educació i d’Ocupa-
ció i Empresa. El Cicle Formatiu 
consta de 2.000 hores. 

L’Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts i la Fundació Catalunya-La 
Pedrera signaran al setembre un 
conveni per promoure la forma-
ció i la inserció laboral de joves en 
el sector alimentari.
Segons aquest conveni, la Fun-
dació Catalunya-La Pedrera con-
tractarà joves a mitja jornada, 
en torns de matí i de tarda, per 
fer tasques de processament de 
productes ecològics, mentre que 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts dissenyarà un programa 
formatiu per millorar el currícu-
lum acadèmic dels futurs profes-
sionals.
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El nou model de formació professional dual, que fa pos-
sible que els alumnes puguin fer compatible la forma-
ció als centres educatius amb la formació en entorns 
laborals, ja ha arribat a Sant Vicenç dels Horts. Els dos 
centres on es pot fer aquesta formació són els Salesians 
(mecanització, administració i finances i automatització 
i robòtica) i l’INS Gabriela Mistral (desenvolupament 
d’aplicacions multiplataforma). A més, l’Ajuntament ha 
signat un conveni amb els Salesians per acollir alumnes 
del grau superior de finances. L’FP dual preveu que les 
hores de formació en empresa estiguin remunerades a 
través de beca salari o contracte laboral. 

Les regidories de Joventut i Infància i de Participació po-
sen a disposició de les entitats la possibilitat d’obtenir el 
carnet de manipulació d’aliments per tal de gestionar 
millor els àpats populars i les barres de bar de les Barra-
ques i altres esdeveniments festius. Les Barraques és un 
espai de trobada de la Festa Major d’Estiu que funciona 
des de fa tres anys i que es composa de barres gestiona-
des per les entitats vicentines amb zona de ball i música 
en directe. 
D’altra banda, a la tardor començarà un curs de director/a 
d’activitats de lleure infantil i juvenil. Aquest curs té com a 
objectiu preparar l’alumnat per intervenir educativament 
en el lleure infantil i juvenil mitjançant la coordinació i di-
namització d’equips. Per a més informació, cal trucar al 
93 602 92 00.

El Punt d’Informació Juvenil La Motxilla (PIJ), a l’Espai 
Jove La Capella, tramita el Carnet d’Alberguista, el Car-
net d’Estudiant Internacional (ISIC) i el Carnet de Pro-
fessor Internacional (ITIC).
El Carnet d’Alberguista dóna accés a més de 50 al-
bergs de Catalunya i més de 4.000 d’arreu del món. A 
més, també permet tenir descomptes a Catalunya en 
d’altres sectors com esports, gastronomia, aventura, 
cultura, etc. El Carnet d’Alberguista pot ser individual, 
familiar o de grup i té una durada d’un any des de la 
data d’expedició. 
Aquest servei es presta a l’Espai Jove La Capella, al 
passatge de Pau Vila, 7, a l’edifici dels antics Salesians. 
L’horari del servei és de dilluns a divendres, de 17.30 
a 20.30 h.

Els 24 Tallers d’Estudi Assistit del curs 2013-2014 han 
donat servei a prop de 200 alumnes de primària i secun-
dària. Els tallers ja fa set anys que funcionen. Es fan a les 
escoles i instituts en horari extraescolar per ajudar l’alum-
nat a adquirir hàbits i tècniques d’organització i d’estudi i 
col·laborar en l’assoliment de les competències bàsiques 
en finalitzar una etapa educativa, entre d’altres objectius. 
Una subvenció de l’AMB ha permès contractar 24 moni-
tors durant cinc mesos a jornada parcial.

L’FP dual arriba a Sant 
Vicenç dels Horts

Cursos de manipulació 
d’aliments i direcció de lleure

Fes-te el Carnet d’Alberguista a 
l’Espai Jove La Capella

Prop de 200 alumnes 
han participat als 
Tallers d’Estudi Assistit
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Ja tenim un espai per a la futura 
botiga solidària: l’antiga Sala de 
Lectura Sant Jordi, lloc on ubi-
carem tots els bancs d’aliments 
de Sant Vicenç. Des dels Serveis 
Socials treballem pel benestar 
dels vicentins; per això creiem en 
aquest nou projecte com a clau 
per a la dignificació de les famílies 
més necessitades. Així s’unifiquen 
i agilitzen els esforços de les en-
titats col·laboradores. Apostem 
per aquest projecte comunitari i 
treballem conjuntament amb di-
ferents entitats socials per donar 
resposta de proximitat a la pobla-
ció amb situació de vulnerabilitat.

Unifiquem 
esforços

Miquel Font
Regidor de 
Serveis Socials

Primeres passes per unificar els 
bancs d’aliments de les entitats

La gent gran destina 
2.500 euros a ajudar 
persones dependents

L’Ajuntament ha llogat la planta bai-
xa de l’antiga Sala de Lectura Sant 
Jordi, al carrer de Sant Josep, a La 
Vinyala, per instal·lar-hi el Banc dels 
Aliments i la futura botiga solidària. 
Això servirà per unificar els esfor-
ços de les entitats que ara mateix 
presten el servei de banc d’aliments 
(Càritas, Centro Amigos i Creu Roja). 
Totes aquestes entitats passaran a 
gestionar el Banc dels Aliments de 
manera conjunta. 

Els casals i esplais de la gent gran, 
amb el suport de la regidoria de Gent 
Gran, han recaptat 2.500 euros des 
de 2011, gràcies a la paradeta de ven-
da de treballs manuals durant la Set-
mana de la Gent Gran i La Mostra. Es 
destinaran a comprar material com 
ara un llit elèctric, un matalàs i coi-
xins antinafres, baranes, caminadors, 
tamborets, etc. El material se cedirà 
gratis a persones d’edat avançada de 
Sant Vicenç que es trobin en situació 
de dependència i no disposin de re-
cursos socioeconòmics suficients.

Un cop el nou Banc dels Ali-
ments estigui en funcionament, 
l’objectiu serà crear la botiga 
solidària al mateix local, que 
també aplegarà el voluntariat 
social. 
El propietari del local és la Fun-
dació Catalunya - La Pedrera. 
L’Ajuntament ha acordat un llo-
guer de 500 euros mensuals per 
aquest local, amb la intenció de 
negociar una opció de compra.

La nova oficina de Creu Roja estreny la 
col·laboració amb l’Ajuntament
El local del carrer Mare de Déu de Montserrat, número 67, és un 
Punt de Suport a les Famílies. Segons afirma el president de Creu 
Roja Baix Llobregat, “no és només donar aliments, sinó fer un acom-
panyament de les persones que tenen una necessitat”, assegura Jo-

sep Maria Salas, “de ma-
nera que es pugui limitar 
al màxim el temps que 
necessitin un ajut”.
Creu Roja apropa així 
molt més els seus serveis 
als vicentins, que fins ara 
s’havien d’adreçar a la 
seu de Molins de Rei
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Comença la remodelació del Complex Esportiu Municipal 
Sant Vicenç dels Horts - Piscina Montserrat Canals
L’Ajuntament ha iniciat les obres de remodelació 
del Complex Esportiu Municipal Sant Vicenç dels 
Horts - Piscina Montserrat Canals. Els treballs es 
faran en tres fases i es preveu que es puguin aca-
bar entre finals d’any i principis de 2015. Durant 
les obres, el centre mantindrà els mateixos hora-
ris i oferirà els serveis habituals. 

Tres fases
La primera fase serà la creació dels nous vesti-
dors de grups, el bar i el condicionament de les 
zones exteriors. La segona fase se centrarà en la 
remodelació dels vestidors d’abonats i les zones 
aquàtiques, la creació de nous espais de wellness 
i la construcció de les noves sales a la primera 
planta. La darrera fase serà la remodelació de la 
sala de fitnes i la construcció de pistes de pàdel. 
També està previst ampliar l’oferta d’aquest cen-

tre amb una escola de pàdel, cursos de natació sincronit-
zada, sessions d’entrenament personal, campus espor-
tius d’estiu i campus esportius de Nadal, entre d’altres 
activitats.

Revista municipal | www.svh.cat

Dels prop de 2.000 nens i nenes que fan esport al 
poble, més de 500 ho fan regularment al Pavelló Po-
liesportiu Municipal de Sant Josep, una instal·lació 
molt deteriorada que no respon a les necessitats 
actuals dels seus usuaris. 

En marxa el projecte de reforma i ampliació del Pavelló 
Poliesportiu Sant Josep 

Per aquest motiu, l’Ajuntament té previst realitzar 
la reforma i ampliació del pavelló i la pista annexa. 
El projecte s’està treballant amb les entitats i es va 
presentar a la Taula d’Esports. Es contempla ampliar 
espais per a les entitats, millorar-ne el confort tèr-
mic (amb una nova caldera d’aigua sanitària amb 
biomassa) i millorar l’accés a l’edifici a les persones 
amb mobilitat reduïda. Així mateix, es volen millorar 
i modernitzar les instal·lacions existents i calefactar 
els espais. També es vol adequar l’edifici a la norma-
tiva de prevenció i seguretat en cas d’incendi.

Parquet nou a les pistes
Independentment del projecte, l’Ajuntament materi-
alitzarà aquest estiu una millora important de l’equi-
pament: la substitució dels paviments existents de 
les pistes en un cas per parquet nou i en l’altre per 
cautxú especial.
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Finalitzen les millores dels carrers 
de circulació prioritària de La 
Guàrdia previstes a la Llei de Barris
Les obres d’urbanització dels vials 
de circulació prioritària del barri de 
La Guàrdia van finalitzar al maig, 
després de dos anys de treballs. El 
projecte ha consistit en la millora 
de l’accessibilitat dels carrers de 
la zona per garantir la seguretat i 
la circulació dels vianants. També 
s’han construït passos de vianants 
elevats per reduir la velocitat del 

trànsit de vehicles. Concretament, 
s’ha treballat en els carrers de Ma-
drid, Màlaga, Lanzarote, Lleó, Jaén i 
d’una part del carrer d’Osca. A més, 
s’ha dut a terme una millora de la 
xarxa d’enllumenat públic i d’ai-
gua potable i s’han col·locat noves 
xarxes de serveis de fibra òptica, 
distribució elèctrica i telefonia. El 
pressupost de l’obra ha estat d’1,9 

Un pla d’ocupació ha permès realitzar les obres de millora de diverses 
voreres del barri de La Guàrdia. Les persones s’han contractat espe-
cíficament per a aquestes tasques. Les obres van finalitzar a finals de 
juny i han servit tant per renovar i crear noves voreres com per crear 
passos adaptats. En concret, s’ha actuat als carrers de Logronyo, Lan-
zarote, Corunya, Linares i Osca. Precisament, en el carrer d’Osca, s’ha 
creat una nova vorera que facilita el recorregut dels alumnes que van 
a l’institut Gabriela Mistral i que abans no en tenien.
De forma simultània a la remodelació de les voreres, s’ha garantit la 
realització d’itineraris adaptats en tots els recorreguts, eliminant obs-
tacles en les voreres i facilitant els passos de carrer.

Un pla d’ocupació permet reparar i remodelar  
voreres del barri de La Guàrdia

milions d’euros, finançat a parts 
iguals entre l’Ajuntament i la Gene-
ralitat de Catalunya, a través de la 
Llei de Barris.

Sostenibilitat urbanística
El projecte ha seguit criteris de 
conservació del medi ambient i 
sostenibilitat. Per a l’execució de 
les obres s’han utilitzat materials 
i elements urbans de fàcil mante-
niment i s’ha realitzat un soterra-
ment de serveis de comunicació i 
d’aigua potable. També s’ha optat 
per l’ús d’enllumenat de baix con-
sum i sense contaminació lumínica 
i s’hi han plantat arbres. 
D’altra banda, l’Ajuntament ha 
fet l’adquisició d’espais lliures a la 
zona de la Font del Llargarut, dins 
del programa de barris.
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Al principi del mandat es va 
fer una diagnosi sobre la par-
ticipació a Sant Vicenç, en la 
qual ens van donar una sèrie 
de recomanacions i propostes 
que durant aquests anys hem 
anat portant a terme en major 
o menor mesura.
Partint d’aquestes recomana-
cions i propostes, hem dut a 
terme (transversalment i con-

juntament amb altres regidories) la creació d’espais i 
de processos que han fet que tant els responsables 
polítics, com els tècnics de l’Ajuntament, com també 
la ciutadania, organitzada o no, practiqui la partici-
pació. 
Les actuacions que ens han servit a tots plegats per 
fer rodar l’engranatge de la participació ciutadana 
han estat: la Taula de Cultura, la Taula de l’Esport, 

Un pas endavant en la participació

Petri García
Regidora de 
Participació

el Consell econòmic i per a l’ocupació (amb la sig-
natura de l’Acord social), el procés participatiu per 
definir l’espai de l’antic Joan Juncadella i l’acció par-
ticipativa amb les entitats sobre quines necessi-
tats urbanístiques i d’equipaments detectaven al 
poble.
Ara toca fer un pas endavant i des de la regido-
ria de Participació s’ha promogut la creació d’una 
comissió formada per tots els partits polítics amb 
representació municipal, per col·lectius que du-
rant els darrers anys han demanat més participa-
ció ciutadana i per la Federació d’Associacions de 
Veïns i veïnes. Aquesta comissió tirarà endavant 
un procés participatiu per a l’elaboració d’un re-
glament de participació ciutadana.
Aquest és un procés obert que té la intenció de 
donar protagonisme a les persones i entitats in-
teressades a potenciar la participació en la nostra 
població.

Es projecta la rehabilitació de Can Comamala
Des de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) es treballa en el projecte de rehabilitació de  Can Comamala. 
Ja s’està  realitzant un estudi de l’estructura de l’edifici que servirà per decidir com s’hi actuarà. Paral·lelament, 
tècnics de l’AMB han decidit l’apuntament provisional del porxo de l’edifici, a causa del seu recent i ràpid de-
teriorament. 

L’Ajuntament  construirà un edifici  polivalent per 
dotar diferents entitats culturals del poble d’un 
espai propi de trobada i emmagatzematge. Estarà 

Edifici nou per a entitats culturals del poble
situat al carrer de Sant Domènech, al costat 
de la nau de la Cavalcada de Reis. El projec-
te respon a les necessitats actuals d’algunes 
entitats que estan ubicades en espais que 
presenten moltes mancances per desenvo-
lupar la seva tasca. Una tasca que, d’altra 
banda, és vital pel ritme sociocultural del 
municipi. Les entitats que en un primer mo-

ment faran ús de l’edifici són el Cos de Portants del 
Sant Crist, la Colla de Diables Àngels Diabòlics, la 
Colla de Geganters i La Banda de Sant Vicenç.
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L’Ajuntament ha reformat la Pista Polivalent Municipal Fran-
cesc Macià, antiga pista del carrer Sant Miquel, amb l’objectiu 
que es pugui convertir en un espai multidisciplnari on es pu-
guin practicar la totalitat dels esports i també s’hi puguin fer 
altres activitats. Així, doncs, ja a principis de legislatura es van 
reformar els vestidors, se’n va fer el tancament perimetral i 
s’hi va instal·lar una alarma. Ara s’ha tancat totalment la pista 
amb una xarxa fins arribar a la teulada perquè les pilotes no 
puguin sortir del recinte. A més, s’ha pintat tot l’equipament, 
a excepció del terra.

L’Ajuntament posa a punt la Pista Polivalent Municipal Francesc Macià

Les obres d’urbanització de la plaça de Tomás y Va-
liente tenen per objectiu crear diferents plataformes, 
recollir aigües i evitar així l’arrossegament de terres. 
Després de l’actuació, la plaça ha millorat la seva fun-
cionalitat i la seva imatge. Tot i  que s’ha conservat 
l’estructura, la plaça té ara terrasses envoltades de 
parterres amb plantes i unides amb petites rampes 
de formigó. S’han pavimentat els accessos  i una nova 
recollida d’aigües pluvials. Els jocs infantils mante-
nen la ubicació a la zona central i s’ha ampliat la zona 
d’ombra existent amb la plantació d’arbrat i arbustiva 
i s’ha fet una recol·locació del mobiliari, tant de l’exis-
tent com del nou.

Els regidors Jordi Soto i Jaume Casanovas, i altres 
regidors de govern, i representants de les entitats 
esportives van visitar al juny l’estat de les obres que 
s’estan fent al Camp de Futbol Municipal de la Barru-
ana.  S’hi està construint  sis vestidors, tres despat-
xos i un magatzem per a entitats esportives. 
A més, el camp comptarà amb una recepció i un bar 
públic. I també s’està treballant en la construcció de 
les grades que tindran un aforament de més de 300 
persones. 
L’ajuntament està preparant una festa de presenta-
ció i obertura oficial entre els equips de base del po-
ble, entre d’altres activitats.

La plaça de Tomás y 
Valiente estrena imatge

La 2a fase d’obres al 
Camp de la Barruana, 
a la recta final
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A finals d’aquest mes està previst que 
s’acabi  el procés de renovació del pavi-
ment de la calçada al barri del Poble Nou, 
la construcció de passos de vianants i la 
millora de l’accessibilitat de les cruïlles. Els 
carrers on s’actua són el de Sant Vicenç, 
Abadessa Reverter, Santa Clara, Canalejas, 
Ferrés i Costa i la plaça de Carme Llinàs. 
També s’ha construït un nou col·lector  de 
recollida d’aigües pluvials, s’ha soterrat al-
gun tram puntual del servei de telefònica 
per millorar la infraestructura i eliminar 
algun pal de fusta de les voreres i s’ha mi-
llorat la xarxa d’aigua potable.
Finalment, s’ha renovat el paviment de la 
vorera del carrer de La Vinyala que va des 
d’on van finalitzar les obres corresponents 
al projecte per a la millora de la reurbanit-
zació del barri de la Vinyala fins a la plaça 
Carme Llinàs. 

A punt de finalitzar les obres per millorar el 
barri de Poble Nou i el carrer de La Vinyala

La Policia Local renova la flota 
amb dos cotxes i dues motos

La Generalitat cedeix a Sant Vicenç 
un equip portàtil per mesurar el 
nivell de camp electromagnèticLa Policia Local ha adquirit recentment dos vehicles Nis-

san Qashqai, amb els quals ofereix un servei més am-
pli a la ciutadania,  ja que permeten accedir amb més 
facilitat a zones de muntanya i a determinats terrenys 
quan les condicions meteorològiques són adverses. 
En els propers mesos, la flota de la Policia Local també 
es renovarà amb dues motos Yamaha, amb les quals 
s’augmentarà el servei de proximitat a la ciutadania, 
una de les prioritats del cos policial.

L’Ajuntament de Sant Vi-
cenç dels Horts disposa fins 
a finals d’any d’un equip 
portàtil per mesurar el ni-
vell de camp electromag-
nètic a diferents emplaça-
ments del municipi (centres 
educatius, centres sanita-
ris, residències i centres ge-
riàtrics, parcs públics, etc.) 
i també a domicilis particu-
lars. L’equip ha estat cedit 
per la Generalitat de Cata-
lunya en el marc del projec-
te de la Governança Radio-
elèctrica.
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Una delegació de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts 
i la Fundació Bayt Al-Thaqafa visiten les instal·lacions de 
l’Associació Solidança, el 7 de maig.

Un total de 28 alumnes de l’Escola Garrosa obtenen el títol 
de GES aquest curs 2013-14.

Sant Vicenç dels Horts va acollir la 25a Setmana de la Gent 
Gran. Un dels actes més destacats de la setmana va ser la 
IX Mostra de Menjars Entranyables, amb més de 160 assis-
tents i 50 plats diferents. La celebració de l’Homenatge a 
les Noces d’Or va ser el 17 de maig. A més, es va inaugurar 
l’exposició “25 anys de la Setmana de la Gent Gran”.

Foto de família dels guanyadors i guanyadores del concurs 
literari Narcís Lunes i Boloix, l’11 de maig passat al jardí 
de Can Comamala.

Reportatge gràfic
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Un grup de 17 estudiants i professors finlandesos de 
secundària van visitar Sant Vicenç dels Horts el passat mes 
de maig i van poder compartir dos dies sencers amb els 
alumnes de l’Institut Gabriela Mistral. Un intercanvi lin-
güístic que els va permetre relacionar-se en anglès amb 
altres nois i noies de la seva edat.

L’Ajuntament va organitzar el 27 de maig una jornada de 
presentació dels ajuts per a empreses, comerços i au-
tònoms i, posteriorment, es va fer una sessió de networking 
al Molí dels Frares.

Instantànies de les tres últimes exposicions que s’han rea-
litzat al Forn Romà: “La infància del PSUC (1926-1939). El 
retorn dels papers de Salamanca-Baix Llobregat”; la mostra 
pictòrica “Música acrílica” de Gerard Sánchez i l’exposició so-
bre el món arabomusulmà de la Fundació Bayt al-Thaqafa, 
que enguany commemora el seu 40è aniversari (4 de juliol).

Les regidores Cati Mestres i Mercè Andreu van lliurar el 20 
de maig un ram de flors a Elisa Pérez Enrique per celebrar 
el seus 100 anys.



Sant

dels Hortsç 15

Sant Vicenç dels Horts va estrenar el 15 
de juny el segon recull de memòria 
històrica oral Veus del nostre poble: 
l’empremta de la guerra, als Cinemes La 
Vailet. Es pot adquirir a l’Arxiu Municipal.

Prop de 350 persones van ballar el 14 de juny al Festirock dels Horts, al ritme 
de Bongo Botrako, Super Gang, Sota de Palos i La Barraca.

Més de 400 dones de totes les edats van participar l’1 de juny a la 3a edició de 
la CaCo (caminar i córrer) i van omplir de color rosa els carrers de Sant Vicenç 
dels Horts i la Pista Polivalent Municipal Francesc Macià.

Sant Vicenç dels Horts va viure una au-
tèntica festa de la bicicleta el 9 de juny 
passat, amb la 8a Bicicletada Popular.

Alcaldesses i regidores del Baix Llobre-
gat van reivindicar dimarts 10 de juny la 
necessitat de realitzar el 4t Congrés de 
Dones del Baix Llobregat davant les 
conseqüències socials i econòmiques 
de la crisi.

L’Ajuntament va donar suport a la mani-
festació a favor de l’escola en català, or-
ganitzada el juny. 
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Aquest mes de juny han finalitzat els dos programes de PQPI-PTT que s’imparteixen al municipi: Auxiliar de muntatge i man-
teniment de sistemes microinformàtics i Auxiliar de pastisseria i fleca. La cloenda va tenir lloc el 17 de juny a Can Comamala.

La representació de teatre “La meva família és un món” va 
ser una de les activitats que es va realitzar per commemorar 
el Dia de l’Orgull LGBT, que se celebra el 28 de juny.

El mític grup d’havaneres Els pescadors de l’Escala (3 de juliol) i la 3a edició del Festival Internacional de Poesia Horts de Poesia 
(5 de juliol), són algunes de les propostes del cicle Estiu de Cultura 2014.

La regidora d’Igualtat, Marta Sugrañes, presenta M. Carmen 
Magdalena (Coco) i Lydia Riera que van formar part de la pri-
mera expedició de dones a l’Himàlaia, ara fa 30 anys. El 8 de 
juliol van explicar la seva experiència en el marc d’ Els dimarts 
de les vicentines.
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La taxa d’atur ha començat a baixar aquest 2014 a Sant Vi-
cenç dels Horts. El municipi va registrar el mes de juny la taxa 
més baixa dels darrers dos anys i mig, baixant per primer cop 
del 20%. Malgrat que continua sent una xifra d’atur elevada, 
s’encadenen quatre mesos en què el nombre d’aturats és in-
ferior a l’anterior. Un resultat encara molt més positiu, si es 
compara amb les taxes del mateix període però de 2013. 
Sembla, doncs, que es tracta d’una tendència que podria con-
tinuar. Actualment, Sant Vicenç dels Horts té 2.953 aturats, un 
19,7% de la població activa, cosa que representa més d’un 5% 
menys que la xifra que es va registrar el juny de 2013. 

Baixa la taxa d’atur a Sant 
Vicenç dels Horts

Més informació a:
www.mesuresanticrisisvh.cat

Fem pinya contra la crisi

El balanç d’aquest mig any en 
matèria d’ocupació és molt po-

sitiu. Hem trencat la tendència negativa de la taxa 
d’atur i de mica en mica estem recollint els fruits 
de les polítiques d’ocupació. El pilar fonamental 
d’aquestes polítiques és el diàleg amb les empre-
ses i els instituts del nostre municipi, que ens està 
ajudant a construir el pont tan necessari entre el 
món educatiu i el teixit empresarial. També desta-
quen els ajuts per al foment de l’ocupació i per als 
autònoms, els Plans Locals d’Ocupació que ja s’han 
posat en marxa i d’altres que s’iniciaran els propers 
mesos, junt amb una sèrie de programes d’inser-
ció laboral per a joves i majors de 45 anys. Encara 
resta molt camí per recórrer, però iniciatives com 
la de Biobaix –que va néixer de l’esforç dels aturats 
per trobar una sortida a la seva situació– o els pro-
grames de formació dual que donen l’oportunitat 
als nostres joves d’iniciar-se en el món laboral ens 
fan pensar que, sumant esforços entre tots, serem 
capaços de generar oportunitats per a tots els vi-
centins i les vicentines.

Diàleg entre 
empreses i instituts

Paco Rodríguez 
Regidor d’Ocupació i Empresa
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Bateria d’ajuts municipals per reactivar la contractació i el crèdit 
a les petites i mitjanes empreses de Sant Vicenç dels Horts

L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts està decidit 
a ajudar el teixit empresarial i comercial del munici-
pi com a eina fonamental per crear ocupació i recu-
perar l’economia local. En aquest sentit, el passat 
mes de maig va protagonitzar dos actes: en primer 
lloc, l’Ajuntament i l’Institut Català de Finances (ICF) 
van signar un conveni amb l’objectiu de fer arribar 
el crèdit a les petites i mitjanes empreses de la lo-
calitat i, posteriorment, el consistori va presentar 
un paquet d’ajuts adreçats a empreses, comerços 
i autònoms.
La signatura del conveni amb l’ICF va ser el passat 
27 de maig i la van protagonitzar l’alcalde, Oriol Jun-
queras, el director comercial de l’ICF, Antoni Vallès, i 
el regidor d’Ocupació i Empresa, Paco Rodríguez. El 
consistori ha decidit tirar endavant aquesta iniciati-
va perquè considera que la manca de crèdit és un 
dels problemes més greus que ha generat la crisi a 
les empreses i que els canals habituals no ho soluci-
onen. Per això, les dues institucions uneixen esfor-
ços amb la voluntat que els productes que ofereix 
l’ICF arribin al teixit empresarial vicentí.

Ajuts per a empreses, comerços i autònoms
L’altra pota per reactivar l’economia són els ajuts. 
El mateix 27 de maig, l’Ajuntament va presentar un 
paquet d’ajudes adreçades a autònoms locals, em-
preses i comerciants. El consistori destinarà aquest 
any 138.000 euros per fomentar que les empreses 
puguin contractar persones aturades del municipi. 
Es tracta de la segona línia d’ajuts d’aquestes carac-
terístiques, després de les mesures que ja es van 
aplicar el 2013. L’ajut bàsic d’aquesta nova convo-
catòria és de 3.000 euros per contractació i el con-
tractant pot rebre 1.000 euros més, si la persona 
contractada té més de 45 anys o si és aturada de 
llarga durada. 
D’altra banda, l’Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts també va explicar les ajudes per a autònoms, 
amb les quals es poden arribar a finançar el 100% 
de les quotes d’autònoms, fins a un màxim de 1.000 
euros per persona. Són ajudes adreçades a perso-
nes de Sant Vicenç dels Horts que estan aturades 
i que decideixen emprendre una activitat laboral 
com a autònoms.
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Neix l’empresa BioBaix, una iniciativa de 
l’Assemblea d’Aturats de Sant Vicenç dels Horts 

L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts ha donat suport durant aquest 
mes de juny a la Plataforma Renda Garantida Ciutadana, que reclama 
que s’instauri una renda mínima per a tots els ciutadans. La plataforma 
va protagonitzar una concentració el passat 26 de juny a la plaça de la 
Vila. Al mes de març, ja va presentar una proposició de llei al Parlament 
de Catalunya per promoure aquesta renda mínima de 664 euros al mes. 
Per altra banda, el consistori també va voler donar suport explícit a la 
Marxa per la Dignitat que va tenir lloc el març a Madrid. Més de 160 vi-
centins van sortir del municipi amb tres autocars per arribar a Madrid i 
participar en les reivindicacions al Congrés dels Diputats. Mentrestant, 
a Sant Vicenç dels Horts es va celebrar una concentració de suport a la 
plaça de la Vila, organitzada per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca 
(PAH), en la qual van participar una trentena de persones.
També durant el mes de març s’ha fet la marxa contra l’atur, una inici-
ativa sorgida de l’Assemblea d’Aturats de Sant Vicenç dels Horts, a la 
qual es van acabar sumant la coordinadora d’assemblees d’aturats de 
tot Catalunya, els sindicats majoritaris de CCOO i UGT i altres entitats i 
institucions.

L’Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts i la Diputació de Barcelona 
oferiran en els propers mesos una 
sèrie de tallers per fomentar la in-
serció laboral de persones majors 
de 45 anys. Als diversos tallers es 
treballaran aspectes com l’autoes-
tima i la motivació, majoritàriament 
amb sessions grupals.
Al final de tots els tallers, però, hi 
haurà una sessió individual per 
orientar cada usuari i definir·li iti-
neraris formatius i professionals. 
Els tallers disposaran de 80 places.
Per a més informació, cal adre-
çar-se a la regidoria d’Ocupació i 
Empresa, al Molí dels Frares (plaça 
del Molí, 1) o trucar al 93 680 71 00.

Sant Vicenç dels Horts ha estat pro-
tagonista d’una iniciativa pionera: 
el naixement de l’empresa BioBaix, 
creada per l’Assemblea d’Aturats de 
la localitat. L’empresa es dedica a ne-
tejar terrenys forestals per prevenir 
incendis i produir biomassa.
El projecte es va iniciar fa gairebé 3 
anys amb les primeres reunions de 
l’Assemblea d’Aturats i, al llarg de la 

seva configuració, ha comptat amb 
el suport de diferents administra-
cions, agents socials i particulars. Un 
fet que el president de l’Assemblea, 
Maximiliano Calero, va destacar el 
dia de la presentació. El president de 
BioBaix, José Ramón Sáez, va explicar 
que “el millor balanç de comptes que 
pot presentar l’empresa a cada exer-
cici són els llocs de treball creats, tot 
i que el benefici sigui zero”. Biomassa 
Forestal Baix Llobregat (BioBaix) se-
gueix tres objectius: generar ocupa-
ció a Sant Vicenç i a totes les localitats 
on es facin  treballs; fomentar la for-
mació entre població amb caracterís-
tiques socioeconòmiques concretes 
i prevenir incendis amb la neteja de 
terrenys forestals, alhora que es ge-
nera biomassa com a matèria prime-

L’Ajuntament dóna suport a la Setmana de la 
Dignitat i la Plataforma Renda Garantida

Inserció laboral per a 
majors de 45 anys

ra. El projecte s’ha engegat gràcies 
a la Fundació Heres, que finança la 
primera fase de la posada en marxa.
BioBaix compta, a més, amb el su-
port de l’Ajuntament en formació 
específica, assessorament de tràmits 
fiscals i empresarials per posar en 
marxa el projecte i en l’establiment 
de xarxes de relacions amb empre-
ses privades, com Ciments Molins o 
ens públics com el Consell Comarcal 
del Baix Llobregat. 
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L’Ajuntament contractarà 80 persones per diversos plans d’ocupació
L’Ajuntament contractarà un total de 80 persones aquest 2014 en diversos plans d’ocupació. D’aquestes, 15 entra-
ran a treballar abans de l’agost: 8 com a Pla d’Informació Municipal per augmentar al màxim el grau de transparèn-
cia informativa de l’Ajuntament i  7 com a administratius de diversos departaments. Per assumir tots els plans es 
destinaran 1,2 milions d’euros: 765.000 els aporta l’Ajuntament i 445.000 altres entitats supramunicipals.

Des d’aquest mes de juliol, un Centre Local de Serveis a les Empreses (CLSE) donarà cobertura a Sant 
Vicenç dels Horts i als municipis de Santa Coloma de Cervelló i Torrelles de Llobregat. Sant Vicenç dels 
Horts ja disposava d’aquest servei d’assessorament, que ara reforça la branca d’empreses i formalit-
za la col·laboració amb els municipis veïns. Aquest centre, amb seu a l’edifici municipal del Molí dels 
Frares, permetrà optimitzar els recursos en matè-
ria d’assessorament a les empreses i a les persones 
que busquin engegar un negoci. L’acord es va ma-
terialitzar l’1 de juliol amb la signatura del conveni 
a càrrec dels tres alcaldes: Gerard Segú, de Santa 
Coloma de Cervelló, Ferran Puig, de Torrelles de Llo-
bregat, i Oriol Junqueras, de Sant Vicenç dels Horts.
El conveni és el punt de partida per a futures 
col·laboracions en matèria de promoció econòmica 
als tres municipis.

Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló i Torrelles de Llobregat 
sumen esforços amb un Centre Local de Serveis a les Empreses

Plans Departaments Vacants Entitats organitzadores
Pla d’Informació Imatge i Comunicació 8 Ajuntament Àrea Metropolitana

Suport Administratiu

Urbanisme 1 Ajuntament Àrea Metropolitana
Cultura 1 Ajuntament Àrea Metropolitana
Ocupació i Empresa 2 Ajuntament Àrea Metropolitana
Policia 1 Ajuntament Àrea Metropolitana
Serveis Socials 1 Ajuntament Àrea Metropolitana
Participació 1 Ajuntament Àrea Metropolitana

Monitors d’estudi assistit Educació 26 Ajuntament Àrea Metropolitana
Alfabetització digital Ocupació i Empresa 1 Ajuntament Àrea Metropolitana
Treballador/a social Serveis Socials 1 Ajuntament Àrea Metropolitana
Serveis Serveis Municipals 4 Ajuntament Servei d’Ocupació
Coordinació i seguiment Participació 4 Ajuntament Servei d’Ocupació
Dinamitzador/a social Joventut i Infància 1 Ajuntament Diputació
Manteniment Serveis Municipals 8 Ajuntament
Neteja de rieres Medi Ambient 20 Ajuntament
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L’Ajuntament i la Unió de Botiguers 
ofereixen al juliol i al setembre tres 
edicions del curs “Metodologia de 
venda i servei al client: excel·lència i 
millora de resultats”. La primera va 
ser el 2 de juliol i es farà una altra 
el 23 de juliol i al mes de setembre, 
amb data encara per concretar. 
Per a més informació, cal trucar al 
93 680 71 00. En total, s’han orga-
nitzat 7 cursos per fomentar el co-
merç local: tres sobre manipulació 
d’aliments, un sobre fiscalitat i els 
que hi ha en marxa actualment.

L’Ajuntament va organitzar el 29 
de maig una jornada gratuïta di-
rigida a empreses locals sobre 
posicionament de pàgines web 
al cercador Google pel sistema 
d’AdWords (enllaços de paga-
ment). L’objectiu era que les em-
preses que disposen de pàgina 
web, però no tenen una estra-
tègia de posicionament, apren-
guin a fer una campanya a través 
d’AdWords de Google. Aquest 
sistema permet que amb un cost 
relativament baix l’empresa asse-
guri un trànsit d’usuaris a la seva 
pàgina, ja que garanteix aparèixer 
en els resultats de google quan 
algun client potencial busca l’ac-
tivitat a l’àrea geogràfica del web.

Curs per millorar els 
resultats de venda 
als comerços

Formació en 
posicionament web 
d’empreses

La cultura emprenedora arriba a 
les escoles del municipi

La cultura emprenedora ha arri-
bat a les escoles de Sant Vicenç 
dels Horts. Prop d’una quarantena 
d’alumnes van omplir el carrer Pas 
del Llop el passat 29 de maig amb el 
Mercat de cooperatives escolars. Els 
alumnes del cinquè curs de primària 
de l’escola Sant Josep van muntar les 
parades i van posar a la venda els 
productes que ells mateixos havien 
elaborat. Prèviament, havien creat 
les dues cooperatives: Els Vicentins i 
Objectelàndia. Es tracta d’una inicia-
tiva que forma part del programa 
Cultura Emprenedora a l’Escola de la 

Diputació de Barcelona. 
Els alumnes van iniciar aquesta ac-
tivitat, conjuntament amb el profes-
sorat, el passat mes d’octubre i, des 
d’aleshores, han preparat tots els 
elements que fan possible la crea-
ció d’una cooperativa: la idea em-
presarial, el repartiment de papers 
i feines, la imatge de la cooperativa, 
l’elaboració dels productes i els pas-
sos administratius necessaris per 
tal de crear una cooperativa, com 
obtenir el NIF. Els beneficis els van 
donar a la Fundació Iris i Gats del 
Carrer.

Durant el segon trimestre de 2014, l’àrea d’emprenedoria de l’Ajuntament 
ha dut a terme un total de sis accions formatives. Aquestes càpsules for-
matives, cofinançades per la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts, han estat adreçades principalment a persones empre-
nedores i petites empreses acabades de constituir.
Aquestes sessions, en les quals han participat un total de 57 alumnes, 
han estat les següents: “Mentre estàs a l’atur treballa amb les idees”, “Les 
claus per convertir una idea en negoci”, “Com fer l’estudi de mercat de la 
meva idea de negoci”, “Com posar el preu als meus productes o serveis” i 
“Fiscalitat bàsica per a autònoms”.

Prop de 60 alumnes es beneficien dels 
cursos d’emprenedoria i petites empreses
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Societats com la valenciana, 
on la cultura musical està molt 
implantada, demostren el bon 
resultat de convenis entre ins-
titucions perquè els alumnes 
estudiïn música com a assigna-
tura obligatòria. A Sant Vicenç 
també podem presumir del 
bon nivell de formació musical, 

gràcies a convenis signats amb el Conservatori del Li-
ceu i amb l’Ajuntament. Aquests ens permeten tenir 
més recursos educatius, programes adequats a les 
necessitats dels alumnes, infraestructures, etc. D’altra 
banda, gràcies a això, l’Escola interactua amb la po-
blació a través de concerts, audicions, cantates, etc, 
alhora que mostra el treball de professors i alumnes. 
A més, el conveni ens ha permès disposar de 25 pla-
ces subvencionades per a nens i joves i hem obert 15 
places per a alumnes de 3 anys. Sense oblidar que 
oferim una beca a l’excel·lència per a alumnes de grau 
mitjà. L’Escola és un referent musical al Baix Llobregat, 
amb un 50% d’alumnes procedent 
de poblacions veïnes. La música fa 
feliços els nens, i també els adults. 
Per això apostem per ella!

Podeu llegir l’article sencer a 

La música fa 
feliços els nens

José Manuel Olaya 
Gerent del Consorci de 
l’Escola de Música de 
Sant Vicenç dels Horts

Sant Vicenç dels Horts ha estat la 
població escollida per tancar la 
quarta temporada del programa 
“Divendres” de TV3. Espartac Peran 
i el seu equip han recorregut els 
carrers de la localitat del 14 al 17 
de juliol per explicar els principals 
temes d’interès general, la cuina i 
la història, les paraules autòctones, 

Sant Vicenç, protagonista del programa “Divendres” de TV3
recomanacions i algunes propostes 
de rutes. Una immersió completa 
que ha permès donar a conèixer 
el poble, comptant amb algunes 
de les veus més emblemàtiques i 
representatives de Sant Vicenç dels 
Horts, com els Love of Lesbian, l’ex-
perimentador Dani Jiménez o diver-
sos pagesos i emprenedors. 

L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts ha sig-
nat un conveni amb l’Escola de Música Sant 
Vicenç i un altre amb l’Escola de Teatre El Bit-
xo amb l’objectiu de dinamitzar la vida cultural 
de la localitat. Els acords preveuen una sub-
venció de 14.000 euros per al foment de la 
música. 
Aquesta quantia es destinarà a l’adequació de 
dos espais de formació de conjunt instrumen-
tal, a formació musical, a realització de tallers i 
a organització de Master Class, entre d’altres. 
Aquestes iniciatives es podran dur a terme 
tant en instal·lacions de l’Escola de Música com 
en instal·lacions municipals. El conveni també 
preveu destinar una bona part dels diners a la 
realització de més de vint activitats dinamitza-
dores diferents, per fomentar la formació mu-
sical. 
En el cas del teatre, el conveni preveu una sub-
venció de 4.500 euros. Aquesta quantia servirà 
per finançar activitats dinamitzadores del Forn 
Romà per tirar endavant un Pla de dinàmica 
educativa  per fer representacions per Carnes-
toltes i per organitzar altres esdeveniments 
d’interès general per al nostre municipi.

L’Ajuntament signa un 
conveni amb l’Escola 
de Música i l’Escola de 
Teatre El Bitxo
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La Biblioteca Municipal Les Voltes 
exposa el grafit guanyador del con-
curs que s’ha dut a terme durant el 
darrer mes, perquè els usuaris pu-
guin votar si volen que es pinti en 
una de les parets de l’equipament. 
El fet que es tiri endavant l’obra, 
doncs, dependrà de la decisió dels 
ciutadans, presa a través d’unes 
butlletes que hi ha a la biblioteca 
mateix, juntament amb el grafit 
vencedor. El període de votacions 
finalitza dilluns 21 de juliol. Un cop 
realitzat el recompte, en cas que el 
resultat sigui positiu, es triarà la pa-
ret i es pintarà el grafit.

La Biblioteca Municipal Les Voltes 
i la Regidoria d’Igualtat organit-
zen el  taller d’escriptura “Contes 
i rondalles, per celebrar ser iguals 
i ser diferents”. Les sessions, que 
aniran a càrrec de Mònica Cano,  
tenen la voluntat de fer gaudir les 
persones inscrites de l’aprendre a 
escriure un conte, treballant amb 
diferents punts de vista, aprofun-

L’Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts posa a l’abast dels ciutadans 
una aplicació per a telèfons mòbils 
i tauletes que permetrà evitar cues 
quan s’hagin de fer tràmits. L’apli-
cació, gratuïta i disponible per a 
Android i Iphone, permet consultar 
en temps real quantes persones hi 
ha al Servei Integral d’Atenció Ciuta-
dana (SIAC) fent tràmits o l’estona 
aproximada que caldria esperar 
si s’hi va. Es tracta d’un sistema pi-
oner, que dóna la informació ne-
cessària al ciutadà perquè pugui 
gestionar el seu temps i decidir si 
vol fer els tràmits llavors. L’aplicació 
també permet demanar cita prèvia 
virtualment. Un altre dels serveis 
destacats és la possibilitat de treure 
el tiquet de torn des del mòbil per 
anar-hi el mateix dia. L’usuari que 
ha decidit que aquell dia anirà a 
l’oficina, pot treure el tiquet des del 
telèfon i quan arribi s’haurà estalvi-
at 10 minuts d’espera respecte de 
la cua existent en aquell moment.
Per a més informació, consulteu: 
http://oficinavirtual.svh.cat:8084/

La Biblioteca Municipal Les 
Voltes exposa el grafit guanyador 

Contes i rondalles per celebrar ser iguals i ser diferents

Una nova aplicació 
per evitar cues a 
l’Ajuntament 

El grafit guanyador és obra de 
l’autor amb el pseudònim Bacon 
i porta per títol: “Una història del 
còmic”. És un collage de clàssics 
del còmic units en una mena de 
vinyetes gegants. Hi podem veure 
el Capitán Trueno, Mortadelo y Fi-
lemón, l’Snoopy o l’Obèlix. Un mix 
de còmics i de colors.
Em aquest concurs podien parti-
cipar en el concurs tots els joves 
empadronats a Sant Vicenç dels 
Horts d’entre 14 i 30 anys i hi ha-
via dues modalitats: la de còmic i la 
de personatges de ficció (cinema i 
literatura).

dint en els personatges i els seus 
diàlegs. Els exercicis giraran al vol-
tant de situacions i relacions entre 
homes i dones, homes i homes, 
dones i dones, les seves diferènci-
es, la seva igualtat. 
Calendari de sessions: 
Dimarts de setembre: 16, 23 i 30, 
de 18.30 a 20 h
- Dimarts d’octubre:14, 21 i 28, de Il·lustració de Guridi del llibre 

Las gafas de ver de Margarita del Mazo.

18.30 a 20 h
-Dimarts de novembre: 11, 18 i 25 
de 18.30 a 20 h
Inscripció oberta fins al 10 de se-
tembre a la biblioteca.
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La Policia aconsella la ciutadania sobre com garantir 
la seguretat als domicilis durant les vacances d’estiu

Els Serveis Municipals implanten un control natural
de plagues en alguns jardins de Sant Vicenç dels Horts

La Policia Local i els Mossos d’Esqua-
dra informen la ciutadania sobre al-
guns consells de seguretat al domicili 
en època de vacances. A qui es que-
di a casa, se li recomana que, davant 
qualsevol soroll estrany o situació 
sospitosa, truqui al 112. Igualment, si 
s’observen portes o finestres força-
des o indicis que s’hagi pogut produir 
un robatori, cal mantenir la calma, no 
tocar res i avisar la policia.

Altres recomanacions:
- Deseu els objectes valuosos en llocs 
segurs.
- Tanqueu tots els accessos amb clau 
i connecteu l’alarma.

Els Serveis Municipals, a través de 
l’empresa MOIX, estan introduint in-
sectes preventors des del mes d’abril 
en alguns jardins de Sant Vicenç dels 
Horts, perquè aquests s’encarre-
guin de menjar-se els animals pro-

L’Oficina Municipal d’Informació 
Ciutadana (OMIC) de Sant Vicenç 
dels Horts ha aconseguit recuperar 
312.935 euros dels ciutadans gràci-
es a les seves gestions. Uns 272.500 
euros són procedents de participa-
cions preferents i els 40.435 euros 

L’OMIC recupera 313.000 euros dels 
ciutadans gràcies a les seves gestions

restants, de la resta de reclamacions. 
S’ha aconseguit resoldre favorable-
ment un 60% de les peticions i les 
principals consultes han estat per 
temes de telecomunicacions i telefo-
nia, qüestions bancàries i de submi-
nistraments bàsics.

- És convenient que tin-
gueu un inventari d’ob-
jectes amb el número 
de sèrie, la marca i el 
model: facilita la identi-
ficació dels objectes en 
cas de robatori.
- Aviseu persones de 
confiança de la vostra 
absència.
- Eviteu explicar que us absenteu de 
casa, si parleu amb persones desco-
negudes.
- No deixeu senyals visibles que facin 
pensar que sou fora de casa.
- No exterioritzeu que la casa queda 
sense habitar.

ductors de les plagues als arbres i 
plantes. D’aquesta manera, s’evita el 
tractament amb productes químics 
i es prevé la població de l’exposició 
a productes tòxics. L’objectiu és tro-
bar eines de gestió més sostenibles 

i respectuoses amb l’entorn. L’allibe-
rament d’aquests insectes es realitza 
mitjançant petites caixes de cartró 
biodegradables i s’ha fet als barris de 
Can Ros, Vila Vella, Serral, Can Sàbat, 
La Vinyala, Sant Antoni i Can Costa. 

Davant qualsevol soroll estrany o situació sospitosa, truqui al 112

- No deixeu al contestador automà-
tic cap missatge en què es dedueixi 
que sou fora. Podeu activar el desvia-
ment de trucades per poder respon-
dre sempre.
- Demaneu a algú que us reculli la 
correspondència.
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Roser Calpe Andreo
Arxivera MunicipalArxiu

Es presenta el monument en homenatge al president Macià, 
rememorant la visita que aquest va fer al poble l’any 1933

Una de les empreses més impor-
tants de l’Ajuntament durant la Re-
pública va ser el projecte de cons-

trucció d’unes escoles al solar on 
avui dia es troba la Pista Polivalent 
Municipal Francesc Macià, que 

duu aquest nom 
des del 15 de 
maig d’enguany. 
Amb l’esclat de 
la Guerra Civil, el 
projecte quedà 
aturat i les esco-
les no s’arribaren 
a edificar. 
El 27 de juliol de 
1933, el consisto-
ri acordava fixar 

el dia 31 del mateix mes, dins dels 
actes de la Festa Major d’Estiu, 
per posar la primera pedra de les 
obres del nou grup escolar. Per 
donar a l’acte la solemnitat que 
calia, el Molt Honorable Senyor 
Francesc Macià, president de la 
Generalitat, hi fou convidat.
En companyia de Macià, hi assis-
tiren Josep Siñol i Garriga, Joan 
Comorera i Josep Fontbernat  Ver-
daguer. Macià s’adreçà al poble 
vicentí amb les següents paraules:
“El pitjor mal de la Monarquia fou 
l’abandonament de la cultura po-
pular. Per això nosaltres ens hem 
preocupat, abans que res, de la 
creació d’escoles procurant que 
aquestes no siguin signe de pri-
vilegi, sinó lloc d’estudi per a tot-
hom.”
La visita del president al nostre 
poble és un fet rellevant per a la 
història local. Erigir un monument 
a la seva persona i donar el nom 
d’en Macià a l’equipament serveix 
de testimoni d’aquell fet i ajuda a 
la recuperació de la nostra memò-
ria històrica.
L’escultura, realitzada amb xapa 
d’acer corten, és d’1 m d’amplada 
per 2 d’alçada. Està formada per 
una placa base, amb la figura d’en 
Macià tallada a làser, i una placa 
que cobreix la part posterior, que 
fa efecte relleu a les parts forada-
des de la xapa i destaca certs de-
talls de la cara i el cabell.

DENOMINACIÓ: Monument a Francesc Macià
SITUACIÓ: Confluència dels carrers de Ribot i de Sant Joan Bosco 
DATA DE CONSTRUCCIÓ: 2014

Pancarta que es col·locà al carrer de Francesc Layret, actual carrer de Ribot, on es podia llegir 
“El poble de Sant Vicenç honora el president de Catalunya”. AMSVH donació família Valls Gil
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Collita pròpia Secció coordinada pel Servei Local de Català 

Espai coordinat per la Biblioteca Municipal Les Voltes

Plans de futur de Màrius Serra
Per viure a Sarrià i estiuejar a Vilajoan, a l’Empordà, i endinsar-se en la vida de 
dues famílies, Sunyer i Carbona, ambdues impactades per desgràcies. Per veure 
amb claredat la força de l’actitud positiva i vital en un entorn així, a través de la 
Maria i l’Àngels Carbona, i el tetraplègic Ferriolet. El 26 de setembre compartirem 
tertúlia amb l’autor a Les Voltes, veniu a buscar-ne un exemplar i feu-vos del Club 
Prometeu.

Olor de Colònia de Sílvia Alcántara
Per llegir i traslladar-se ipso facto a una colònia textil catalana de la dècada dels 
50. Per endinsar-se en la vida de més de trenta personatges d’una forma colpi-
dorament realista. Per fer immersió en un text adaptat a la televisió que ha rebut 
diversos premis de rellevància. Si voleu llegir-lo en companyia cada dimarts, ins-
criviu-vos al Club de lectura en català. Gaudirem, el 2 de desembre, de la visita 
de l’autora.

El 2 de juliol, a la Biblioteca Munici-
pal Les Voltes, es va cloure la 15a 
edició del Voluntariat per la llengua 
a la vila, en què han participat 14 
parelles lingüístiques i les escoles 
de primària Sant Josep, Mare de 
Déu del Rocío, La Vinyala i Sant An-
toni, on s’ha difós entre familiars 
d’alumnes per promoure la cohe-
sió entre família i escola a través de 
la llengua catalana.
Va fer el lliurament dels diplomes 
la regidora de d’Educació, Mercè 
Andreu.
Finalment, coca i cava van servir 
per cloure l’acte de forma distesa i 
festiva.

Acte de Cloenda de la 15a edició del programa
Voluntariat per la llengua

Va de Voltes

Revista municipal | www.svh.cat
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El Casal Infantil i Juvenil El Quijo-
te és una associació sense afany 
de lucre que treballa des de fa 
més de vint anys per a l’educació 
en el lleure dels infants i joves 

El Quijote, un espai on els nens i els joves fan barri

La veu de les entitats

de Sant Vicenç. La nostra defi-
nició territorial s’enquadra als 
barris de Sant Josep i Can Ros, 
però estem oberts a tot el mu-
nicipi. Volem que El Quijote sigui 
un espai on els nens i joves facin 
barri: el descobreixin, el visquin, 
en definitiva, que se l’estimin i el 
sentin amb orgull i il·lusió. Però 
alhora  som una entitat que parti-
cipa de la vida quotidiana del mu-
nicipi. L’Obra Social La Caixa a la 
convocatòria 2013 de Lluita Con-
tra la Pobresa i l’Exclusió Social va 

Entitats

La Generalitat de Catalunya va atorgar el passat mes d’abril 
la Creu de Sant Jordi a la Coral El Llessamí de Sant Vicenç 
dels Horts. La formació centenària, fundada el 1860 i vin-
culada a la Societat Cultural La Vicentina, ha estat una de 
les 15 entitats catalanes que ha rebut enguany una de les 
distincions més importants de Catalunya. La Generalitat 
va destacar que l’entitat “té una trajectòria molt arrelada 
al seu entorn i ha fet d’ambaixadora del cant coral català 
a països d’Europa i d’Amèrica”. 

La Generalitat atorga la Creu de Sant Jordi a la Coral El Llessamí

decidir col·laborar amb la nostra 
entitat cofinançant l’Espai per tot-
hom per aprendre a aprendre. Es 
tracta d’un projecte potenciat des 
d’El Quijote per protegir la inver-
sió en la infància i adolescència, 
per millorar el rendiment escolar 
alhora que promovem activitats 
en el lleure. Agraïm la implicació  
de tots els voluntaris i professi-
onals que han fet possible  les 
nostres utopies. Com El Quijote, 
continuarem treballant pels nos-
tres ideals.

El passat mes de maig, els Àngels Diabòlics vam engegar una campanya de micromecenatge a Verkami amb 
l’objectiu de finançar una rèplica del fragment d’ullal de mamut trobat a la nostra vila l’any 1883. Aquesta troba-
lla inspirà més endavant la creació de la bèstia de foc, el Mamut Venux. 
Ha estat una tasca difícil, però s’ha superat l’objectiu inicial. La implicació de la població ha estat la clau de l’èxit.
El taller encarregat d’elaborar la peça ja està treballant per poder tenir l’encàrrec a temps, ja que s’inaugurarà 
el mes d’octubre.
Volem aprofitar aquestes línies per agrair públicament a tots els mecenes la vostra col·laboració, a tots aquells 
que ens heu ajudat en la difusió i a l’Ajuntament pel seu suport. Gràcies!

Gràcies per ajudar-nos a fer una rèplica de l’ullal del mamut

Colla de Diables Àngels Diabòlics

Casal Infantil i Juvenil El Quijote
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Aquest és un projecte de sensibi-
lització que consisteix a sembrar 
una flor per cada mina antiperso-
na, i que pretén donar a conèixer 
l’existència d’un mur de 2.700 qui-
lòmetres de longitud que separa 
famílies i que amaga 10 milions 
de mines antipersones al Sàhara 
Occidental. Al Casal Cívic Sant Vi-
cenç dels Horts-Sant Josep, dins 
el programa Jugar i Llegir del De-

Projecte “per cada mina una flor”
partament de Benestar Social i 
Família de la Generalitat de Cata-
lunya, hem tingut l’oportunitat de 
participar en aquest projecte soli-
dari que porta a terme l’associació 
Sant Vicenç pel Sàhara. Els nens i 
nenes que vénen al nostre casal 
han col·laborat en aquest projecte 
fent flors de plàstic que es planta-
ran paral·lelament al mur.
Casal Cívic Sant Vicenç

Revista municipal | www.svh.cat

Els Carallots de Sant Vicenç dels 
Horts ja han celebrat el seu pri-
mer aniversari. En una jornada 
festejada el passat diumenge 25 
de maig, les més de 130 camises 
taronges de la colla castellera vi-
centina es van tornar a unir just 
un any després que tingués lloc el 
seu bateig, quan van descarregar 
el seu primer 4 de 6. Va ser tota 
una festa, durant la qual van estar 
acompanyats per les colles de Ba-
dalona i la Colla Jove de Vilafranca.
Però les fites històriques de la 
colla no arriben soles. El passat 8 
de juny, els Carallots van alçar un 
castell a Beasain (Pamplona), per 

Els Carallots de Sant Vicenç dels Horts celebren el primer
aniversari de la colla i participen a la Via Basca

Més de 300 persones van passar per la 3a edició del Correjocs, la fira de jocs de taula moderns celebrada el 
28 i 29 de juny al Pavelló Poliesportiu Municipal de Sant Josep. Els assistents van gaudir d’activitats com una 
gimcana, un taller de maquillatge o un d’introducció als jocs de rol. També es van poder veure maquetes de 
trens amb playmobils i ambientades a l’oest. Per la zona d’autors van passar Toni Serradesanferm, creador 
del joc de taula Victus (ambientat en la novel·la d’Albert Sánchez Piñol) i Oriol Comas, autor d’un joc de cartes 
basat també en aquesta obra. El Correjocs està organitzat pel Club Amatent.

Més de 300 persones passen per la 3a edició del Correjocs 

on passava la cadena humana pel 
dret a decidir al País Basc, la Via 
Basca. L’acte formava part de la 
iniciativa pel dret a decidir, impul-

sada per Òmnium Cultural, amb el 
lema “Catalans want to vote. Hu-
man Towers for democracy”, que 
va aixecar castells arreu d’Europa.
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La Fundació Iris i Catalunya Caixa 
han arribat a un acord en virtut 
del qual l’entitat financera propor-
cionarà serveis financers adients 
per satisfer les necessitats dels 
membres d’aquesta fundació d’ac-
ció social que treballa pel desen-
volupament de les persones amb 
discapacitat intel·lectual.  Entre 
aquests serveis, destaca una targe-
ta de crèdit que fa les funcions de 
carnet de membre de la fundació, 
incorporant el logotip de la Funda-
ció Iris. 

Un total de dotze nens i nenes 
sahrauís passen l’estiu a Sant Vi-
cenç dels Horts gràcies a la soli-
daritat de les famílies acollidores 
i de l’entitat Sant Vicenç amb el 
Sàhara, que compta amb el su-
port de l’Ajuntament. L’alcalde, 
Oriol Junqueras, va rebre el grup 
en nom de l’equip de govern a 

La Fundació Iris accedirà a serveis financers en condicions 
especials gràcies a un conveni amb Catalunya Caixa

Nens i nenes sahrauís passen les vacances a les cases de 
diverses famílies de Sant Vicenç

També es contempla una gestió 
personalitzada a través de pro-
fessionals experts que es despla-
cen a l’entitat, tarifes especials en 
els serveis bancaris habituals i en 
assegurances, així com l’accés a 
comptes, dipòsits i productes de 
finançament adients a les necessi-
tats d’aquest col·lectiu. Roser Bola-
deras, gerent de Fundació Iris, ma-
nifesta que aquesta col·laboració 
els permetrà desenvolupar accions 
que generaran valor per als mem-
bres de la fundació.

la Casa de la Vila, el 4 de juliol. 
Junt amb l’alcalde, van presidir 
l’acte la regidora de Solidaritat i 
Cooperació, Mercè Andreu, i el 
president de Sant Vicenç amb el 
Sàhara, José Luis Ferrer. El 12 de 
juliol, es va celebrar un sopar a la 
Pista Polivalent Municipal Fran-
cesc Macià.

Més de 40 anys d’acció social
La Fundació Iris treballa, des de 
fa més de 40 anys, per afavorir 
el desenvolupament educatiu, 
laboral i social de les persones 
amb discapacitat intel·lectual.
Actualment la Fundació duu a 
terme la seva activitat en els 
àmbits de l’assistència, l’educa-
ció, l’ensenyament, la formació 
professional, l ’oci, les activitats 
esportives i la integració soci-
al i laboral, entre d’altres ves-
sants.

- Aigua i Clavegueram (UTE Aigües 
Sant Vicenç): 900 30 40 70.
 
- Enllumenat públic i semàfors (SECE): 
900 13 13 26 
 
- Recollida de residus, mobles, poda i 
neteja viària (Ferrovial Servicios): 
900 70 71 71

- Jardineria, mobiliari urbà i jocs in-
fantils (Moix Jardineria): 902 01 00 68
 
- Control de plagues i desratització 
(Rains): 93 432 24 64
 
- Tanatori i cementiri municipal 
(Gic de Nomber): 93 656 44 60
 

- Policia Local: 93 656 61 61
- Emergències: 112

- Servei Integral d’Atenció 
Ciutadana (SIAC): 900 111 656

- Edifici Municipal de la Casa 
de la Vila: 93 602 21 50

Telèfons d’interès
Si vol demanar informació o bé té qualsevol incidència, pot trucar als següents serveis municipals:
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ANC: un projecte únic i  il·lusionadorSou un gran equip

Suport mutu i comprensió

Segurament aquests últims mesos heu vist als carrers, a Sant 
Vicenç o a qualsevol altra població catalana, taules de l’Assem-
blea Nacional Catalana (ANC) demanant el vot per poder fer un 
referèndum sobre el futur de Catalunya i, si el govern espanyol 
no hi accedeix, votant pel sí a una futura independència de Ca-
talunya. L’ANC és una organització sorgida de la societat civil, al 
marge dels partits polítics, que canalitza i lidera l’anhel d’afirma-
ció nacional de Catalunya que ha agafat una forta embranzida 
els darrers anys. Aquest anhel s’ha refermat perquè l’encaix en 
l’Estat espanyol, després de més de 35 anys de democràcia, 
s’ha demostrat frustrant i decebedor, tant a nivell cultural i lin-
güístic com a nivell econòmic i social. La resposta il·lusionadora 
col·lectiva del poble català s’ha manifestat sobretot en dues de-
mostracions d’un impacte extraordinari: la gran manifestació de 
l’11 de setembre del 2012 i la Via Catalana del 2013. L’ANC, amb 
les seves delegacions territorials arreu del país, ha estat darre-
re de l’organització i gestió d’aquests esdeveniments i continua 
amb una tasca constant amb la recollida de signatures a favor 
del dret a decidir, amb la recollida d’adhesions d’entitats socials 
i polítiques al Procés, amb la sol·licitud d’adhesió dels ajunta-
ments i promovent la informació sobre les causes i repercus-
sions econòmiques d’una futura independència (amb xerrades 
com la que va tenir lloc el 10 d’abril a la Vicentina). Però per dur 
a terme aquest projecte històric únic i il·lusionador cal molt de 
treball i molt d’esforç. Molta gent hi està participant de moltes 
maneres diverses i desinteressades. Però encara en cal molta 
més. T’hi apuntes? svh@assemblea.cat

Sóc la Lídia, la mare de l‘Àxel Benítez. Només volia 
donar-vos les gràcies en nom de la meva família per 
tot el que heu fet pel meu fill i la rapidesa amb què 
vau reaccionar. Són moments de tensió, en els que 
no saps què ha passat exactament, però que veus 
que això requereix ajuda mèdica i la vau demanar. 
És impactant veure un nen que perd el coneixe-
ment i que quan torna, no parla i es queda quiet (I 
MÉS COM ÉS L´ÀXEL). Agraïm també el tracte amb 
la meva sogra en aquells moments de tensió, ho va 
passar molt malament, sense saber què fer i veient 
com va caure i que no reaccionava. L´Àxel per sort 
no se’n recorda, només diu que va caure i es va do-
nar un cop a la barbeta.
Ara ha de fer vida normal i qualsevol comportament 
diferent que observeu per petit que sigui, prego que 
me’l comuniqueu. Esperem que això no torni a suc-
ceir. SOU UN GRAN EQUIP, NO CANVIEU MAI
Ens dóna molta tranquil·litat saber que el nostre 
fill està en bones mans. Feu una feina molt bonica 
i molt ben feta. Prego que feu arribar aquesta car-
ta d´agraïment a tot l´equip de l´Escola Bressol 
l´Alegria I A QUALSEVOL PERSONA QUE HI HAGI 
PARTICIPAT(policies, infermers o metges...) ,si els co-
neixeu o els torneu a veure. UNA FORTA ABRAÇADA 
DE TOTA LA FAMÍLIA I ,COM NO, DE L´ÀXEL.

El Grup d’Autogestió GAMSANVI està format per un grup de 
persones que són o han estat cuidadores de familiars en situ-
ació de malaltia greu o dependència. Aquest Grup d’Ajuda Mú-
tua és un espai de trobada on es comparteixen experiències 
de vida, s’escolta, s’ajuda, es dona suport mutu i comprensió. 
També s’hi faciliten eines i habilitats, mitjançant un suport psi-
cosocial, que milloren el benestar tant dels cuidadors com de 
les persones que cuiden. El vincle que s’ha anat creant amb al 
pas del temps ens encoratja a fer i a proposar activitats con-
juntes per poder compartir moments relaxants o lúdics, com 
les sessions de risoteràpia, que ajuden a poder gaudir de pe-
tits moments gratificants en l’àmbit personal. Aquest grup ens 
reunim quinzenalment. Durant els mesos de juliol i agost hi ha 
activitat, però a mitjans de setembre es reiniciaran les sessi-

Sant Vicenç dels Horts per la Independència

                      Grup d’Ajuda Mútua (GAMSANVI)

Revista municipal | www.svh.cat

L’autora d’aquesta carta, Lidia Guillén García, 
demana que es faci pública

ons del GAMSANVI. Si voleu tenir-ne més informació, contacteu 
amb els Serveis Socials Municipals, a l’Edifici de la Foneria, car-
rer Claverol 6-8 de Sant Vicenç dels Horts. Telèfon: 936723111.
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Bona Festa Major!
Després de valorar molt positivament els resultats obtinguts per ERC a les darreres eleccions europees, tant dins com 
fora de Sant Vicenç dels Horts, és evident que cada vegada som més els que apostem per les polítiques que treballen 
per garantir amb responsabilitat la societat dels valors republicans, de justícia, d’igualtat i de benestar.
A casa nostra, aquesta inquietud es trasllada sobretot en els esforços realitzats en l’àmbit de l’educació, els serveis so-
cials i la creació d’ocupació, amb els plans locals d’ocupació, la creació de borses de treball o la realització de projectes 
de millora en obra pública, entre d’altres. A banda d’aquestes inversions directes, hi ha nous projectes d’ajuda a petites i 
mitjanes empreses, i de suport als emprenedors, amb exemples concrets com el Centre Local de Serveis a les Empreses. 
Tot plegat afavoreix la radiografia local i propicia que, per primer cop en els darrers anys, haguem baixat la barrera del 
20 % d’aturats.
Amb tot, som plenament conscients que cal seguir treballant per millorar la situació dels més desafavorits. És per això 
que Junts x SVH ens congratulem dels avenços que es fan des de les diferents regidories amb projectes com  la botiga 
solidària, el nou cicle formatiu de l’Institut Gabriela Mistral, o  tantes iniciatives socials de l’àmbit cívic i associatiu.
Positius i amb il·lusió per continuar amb el nostre projecte de servei al poble, encarem la Festa Major d’Estiu, entusias-
mats per la gran tasca realitzada per les entitats vicentines que, com sempre, ens permetran gaudir d’uns dies de festa 
i alegria.
Bona Festa Major!

35 anys d’ajuntaments democràtics
Volem donar les gràcies a totes les persones de Sant Vicenç dels Horts que, en les eleccions europees del 25 de maig, van 
votar pels candidats d’ICV-EUiA. A Sant Vicenç vam triplicar el nombre de vots en relació a les europees de fa 4 anys. Aquests 
resultats són importants perquè ajuden la nostra coalició a defensar les polítiques d’esquerra a Europa. L’eurodiputat d’ICV, 
Ernest Urtasun, s’ha integrat al grup dels Verds i l’Aliança Lliure Europea, grup que s’ha manifestat a favor del dret a decidir.
Amb motiu dels 35 anys d’ajuntaments democràtics, ICV ha organitzat un seguit d’actes commemoratius, com l’exposició 
de Nous Horitzons “La infància del PSUC (1936-1939) / El retorn dels Papers de Salamanca”.
El dia 30 de maig, a Can Comamala, també es va fer un acte de reconeixement als qui al llarg dels 35 anys d’ajuntaments 
democràtics ha treballat des del PSUC, UPM, PCC, ICV i EUiA per contribuir al progrés i a la transformació de la nostra vila. 
El 6 de juny es va projectar a La Vailet el documental “Las maestras de la República”, en sessió de cinefòrum conduïda per 
la historiadora Gemma Tribó.
Aquesta commemoració encara tindrà dos moments àlgids més: un, el 19 de juliol, amb la visita a la Maternitat d’Elna i el 
segon, el 2 de novembre, amb una excursió als escenaris de la Batalla de l’Ebre. Totes dues sortides seran guiades per la 
historiadora Assumpta Montellà. Si esteu interessats , feu-nos-ho saber.
Bona Festa Major i bones vacances!

Vetllem pel benestar del nostre poble
El treball constant, la sembra en el moment oportú, regar quan toca, tot fa que ara sigui el moment de recollir els fruits 
d’una feina acurada. Des de CDC vetllem pel benestar del nostre poble, vetllem pel benestar de tots els vicentins i vicen-
tines.
Després d’un llarg procés de negociacions, de treball i bona entesa, un dels projectes obre la seves portes a la nostra 
ciutadania: Creu Roja s’instal·la a la nostra vila.
Aquest punt de suport a les famílies donarà un ajut integral i transversal a les persones amb més risc de vulnerabilitat, 
tot fent-ne un acompanyament personalitzat i responsable. 
També vam poder viure una 25a Setmana de la Gent Gran  plena d’activitats, d’emocions, cuina, gimnàstica, cinema, 
caminada, un munt d’activitats carregades d’alegria i bon fer!
Des de mobilitat, apuntar que s’ha incrementat un 18% els usuaris del nostre bus urbà, gran millora i sempre pensant 
en el poble!
I també molt aviat, creiem que abans de la tardor, tindrem un equipament nou on els bancs d’aliments que hi ha a Sant 
Vicenç tindran un espai únic pel lliurament d’aliments d’una manera igual pera tots els usuaris. Aquest lloc acabarà es-
sent també una botiga solidària, cosa que comporta també el rellançament dels Voluntaris Solidaris.
Sempre pensant en el poble, treballem per un Sant Vicenç millor!
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La ciutadania pot plantejar les seves consultes als portaveus a través dels cor-
reus electrònics i telèfons que figuren al costat de cada article. 

D’altra banda, l’Ajuntament obre les sessions plenàries a la ciutadania i als di-
ferents mitjans de comunicació. Per facilitar-hi l’accés als vicentins, les sessions 
ordinàries es fan a les 19 h el tercer dijous de cada mes.

Alhora, també s’anima a tothom a participar a través de canals oberts com l’Ofi-
cina d’Atenció Ciutadana, Ràdio Sant Vicenç 90.2 FM (www.radiosvh.info) i la 
revista municipal o el web de l’Ajuntament (www.svh.cat).

Miguel Comino, candidato a la alcaldía
El Partido Socialista de Sant Vicenç dels Horts, ha escogido candidato a la alcaldía para las elecciones municipales que se 
celebrarán en mayo de 2015. Será el compañero Miguel Comino quien encabece la candidatura socialista, una candidatura 
ilusionante que ya trabaja para ofrecer soluciones a los verdaderos problemas que sufre la ciudadanía de Sant Vicenç dels 
Horts.
Vivimos tiempos difíciles en los que muchos vicentinos y vicentinas lo están pasando mal y, mientras, el actual gobierno 
municipal no solo está demostrando no estar a la altura de las circunstancias, sino que además es incapaz de solucionar 
los problemas corrientes de los ciudadanos y ciudadanas de Sant Vicenç.
Sin duda una de las principales causas es que en la agenda del alcalde Junqueras Sant Vicenç no ocupa el primer lugar. 
El Partido Socialista hace muchos meses que viene denunciando la falta de acción del gobierno municipal y, a menudo, 
cuando actúan demuestran tener unas prioridades equivocadas: descenso de la partida económica de ayudas para pagar 
el IBI, reinauguraciones de equipamientos que llevan décadas en funcionamiento o la construcción de pistas de pádel en 
la piscina municipal Montserrat Canals en unas obras con un coste de unos 2 millones de euros (la mitad con presupuesto 
municipal), por poner tres ejemplos.
Sin duda, Sant Vicenç dels Horts necesita un cambio que priorice las personas, que ponga la atención social en el centro de 
la acción de gobierno y que trabaje para la creación de ocupación.
¡Súmate al cambio en Sant Vicenç dels Horts!

ALTRES MITJANS D’INFORMACIÓ LOCAL

Sant Vicenç dels Horts, tot al dia 
www.santvi.com

Estos últimos meses estamos asistiendo a los cambios más importantes en la política Española desde que se instauró la 
democracia hace 40 años, estos cambios están llegando en un momento de recuperación económica, después del gran 
esfuerzo por parte de todos los ciudadanos así como de las instituciones por salir de la grave crisis económica y política que 
ha azotado Europa. Estos cambios en la política están generando el fraccionamiento de partidos tradicionales de izquierda, 
así como el aumento de partidos de un perfil más radical con unos idearios totalmente contrapuestos al trabajo realizado 
por todos los partidos durante todos estos años en el conjunto de la Unión Europea, llevando esta situación a la confusión 
del electorado así como a los mismos políticos. 
Los partidos debemos realizar cambios y evitar el camino fácil que sería incorporar parte del mismo ideario para diluir a los 
nuevos partidos, con esa estrategia lo único que conseguiremos es el efecto contrario, como por ejemplo la pérdida de los 
votantes de CiU en favor de ERC. Debemos conducir a los partidos hacia un centro sin extremismos uniendo las fuerzas, tal 
como hemos vivido estos últimos días en el Parlamento Europeo, sólo así frenaremos el crecimiento de los partidos más 
radicales, Yes We Can.

Yes, we can

ACA Sant Vicenç TV  Canal 21 de tdt
Dies i horaris d’emissió: dimarts i dimecres a partir de les 
20h. I el tercer dijous de cada mes, retransmissió en direc-
te del Ple municipal.  (youtube: santvitv; santvitv@terra.es) 

Revista municipal | www.svh.cat
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L’Ajuntament garanteix la confidencialitat de les dades personals 

Ràdio Sant Vicenç començarà la nova temporada el setembre

Nou Llibret d’activitats esportives

Una auditoria expedida per l’Autoritat de Protecció 
de Dades de Catalunya certifica que l’Ajuntament de 
Sant Vicenç dels Horts garanteix la confidencialitat 
de les dades personals dels ciutadans. L’auditoria es 

Ràdio Sant Vicenç acaba la temporada el 31 de juliol 
i començarà la nova temporada el 15 de setembre. 
Durant l’agost es mantenen únicament els progra-
mes Sal y Pimienta i 10 contra 1, a més d’una selecció 
musical especial per acompanyar l’estiu. Podeu es-
coltar l’emissora municipal al 90.2 FM i a www.radi-

L’Ajuntament ha publicat una nova edició del Llibret d’ac-
tivitats esportives, que recull tota l’oferta de les entitats del 
municipi i les activitats per a la temporada 2014-2015. 
També dóna informació sobre les reformes de les instal-
lacions del Complex Esportiu Municipal Sant Vicenç dels 
Horts - Piscina Montserrat Canals.
A més, enguany, com a novetat, el llibret incorpora infor-
mació de les entitats esportives que no tenen practicants 
de base, com els balls de saló, la petanca o el Club Excur-
sionista.
Finalment, el llibret inclou també tota la informació dels 
casals i campus d’estiu del municipi entre juny i setembre. 
Podeu trobar el llibret als equipaments i al web municipal: 
www.svh.cat 

El Full d’Esports apropa als 
vicentins la informació esportiva 

Un nou mitjà d’informació esportiva s’ha 
incorporat al panorama comunicatiu de 
Sant Vicenç dels Horts. Es tracta del Full 
d’Esports, un butlletí editat per la regidoria 
d’Esports, de tirada setmanal, que recull el 
més destacat de l’activitat esportiva del cap 
de setmana al municipi. Aquest és un pas 
més en l’objectiu de difondre la tasca de les 
entitats del poble. 
El Full d’Esports inclou els resultats i les 
classificacions de tots els equips que com-
peteixen en lliga regular; notícies sobre 
esdeveniments i actuacions puntuals, i 
entrevistes a personatges clau del nostre 
esport. Es reparteix en paper a totes les 
instal·lacions esportives municipals i també 
es pot consultar a la web municipal. 

va engegar fa tres anys i dóna per bones les mesures que 
ja s’apliquen. Segons l’autoritat esmentada, el Consistori 
actua amb diligència a l’hora de detectar i resoldre pos-
sibles incidències de revelació d’informació confidencial.

osvh.info. La temporada vinent també podreu sentir els 
informatius a la nova aplicació per a telèfons mòbil “Sant 
Vicenç dels Horts”, amb els diferents mitjans municipals. 
Aquesta està disponible per a Iphone i Android i dóna ac-
cés a la revista municipal, al canal de YouTube i a l’agenda 
electrònica. 
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Serà notícia

Estrena de la Bitxocoral,  de la 
Societat Cultural La Vicentina
La Bitxocoral  és la coral infantil de l’entitat, el plan-
ter de la coral El Llessamí.  Ara la formen 25 infants 
i joves, entre els 3 i els 20 anys
Qui s’hi vulgui sumar i formar part d’aquesta coral 
que acaba de néixer, es pot adreçar a la secretaria 
d’El Bitxo o a la Societat Cultural La Vicentina.
Amb la direcció artística d’El Bitxo

Del 4 al 30 de setembre, al Forn Romà

Exposició  
“Andar-i-ego, el trazador de caminos y direcci-
ones”. Patrocinada per la Fundació Lluís Coromi-
na. Josep Mata i Benedicto, professor de fotogra-
fia de la UB i de l’IEFC

Sant
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Actes amb motiu de la
Diada Nacional de Catalunya
Dijous 28 d’agost
L’exposició sobre el Tricentenari dels Fets de 1714, 300 
anys després,  s’instal·la a Sant Vicenç dels Horts, com-
memorativa del tricentenari. Es podrà visitar des del dia 
28 d’agost fins al 12 de setembre.
Lloc: plaça de Sant Jordi

Dimecres 10 de setembre
A les 20 h Concert amb MÚSICA PER LA LLIBERTAT 
1714 - 2014 amb l’Orquestra de Cambra de l’Empordà. 
Amb la col·laboració del guitarra Jordi Codina.
Lloc: Església Parroquial de Sant Vicenç Màrtir
 
2a Marxa de torxes
A les 23 h Concentració al parc del Pi Gros

A les 00 h Arribada a la plaça de la Vila i encesa del peveter.

Dijous 11 de setembre, a la plaça de la Vila
A les 10.30 h  Acte Institucional de l’Onze de setembre.

Cant de la Senyera a càrrec de l’Orfeó Vicentí, la Coral 
Jove del Centre Catòlic i la Coral del Llessamí de la Soci-
etat Cultural la Vicentina. I Hissada de la Senyera.
Lliurament simbòlic al consistori de la urna del 9 de no-
vembre a càrrec de l’Assemblea Nacional Catalana.
Xerrada commemorativa de la diada, a càrrec de l’Alcal-
de Oriol Junqueras.
 
A les 11.30 h Els Carallots de Sant Vicenç dels Horts 
farà un pilar de quatre
 
A les 11.45 h La Colla de Grallers i Geganters de Sant 
Vicenç dels Horts faran el ball propi dels nostres ge-
gants Vicenç i Coloma.

A les 12.00 h  Cant dels Segadors a càrrec de la Coral 
El Llessamí de la Societat Cultural la Vicentina, l’Orfeó 
Vicentí i la coral Jove del Centre Catòlic.
 
A les 12.10 h Ballada de sardanes, a càrrec de la Cobla 
Mediterrània

Hi col·laboren: Orfeó Vicentí, Coral Jove del Centre Ca-
tòlic, Coral El Llessamí, Carallots de Sant Vicenç dels 
Horts, Colla de Grallers i Geganters de Sant Vicenç dels 
Horts, ASSVI i Assemblea Nacional Catalana

Organitzador: Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts

3a edició Tapes i Canyes

L’Ajuntament  i la 
Unió de Botiguers 
organitzen, per ter-
cer any consecutiu, 
el circuit Tapes i Ca-
nyes per diferents 
bars i restaurants 
del municipi. Es po-
dran degustar les 
millors tapes acom-
panyades de cerve-
sa, aigua o refresc. 
Tapa + Quinto o Canya = 2,5 €

Participants: Cal Nitu; Les Palmeres de la Vila; 
Ca la Toñi; El Cafè del Centre; La Concha Fina; 
La Cuina d’en Toni; La Taska; L’Ateneu Famili-
ar; Restaurant Sagristà; Mesón Ca la Sogra; Bar 
Quimeta; Cal Tito; El Bar de Moe’s; Cerveseria 
La Abadia; Crepería Punto Aparte; Tribal; Rias 
Baixas; Cafetería El Cano; Crepediem; Ponte 
Vecchio; Zurito;

Del 5 al 14 de setembre

19 de juliol, a les 19 h, a la Societat 
Cultural La Vicentina
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2a Quinzena de la Solidaritat, al 
voltant de la construcció de la Pau.
Sant Vicenç dels Horts és un dels 14 municipis que 
formen la Xarxa de ciutats constructores de la Pau.

Avançament del programa:
La Nit de la Solidaritat, que enguany es farà al 
Centre Catòlic, comptarà amb la participació de 
personalitats internacionals de renom, i amb la pre-
sència d’activistes en favor de la pau, un israelià i un 
palestí.
El Cicle de Cinema Solidari projectarà pel·lícules 
emblemàtiques com la saudita La Bicicleta Verde, 
o l’estrena del documental d’Erika Sánchez Mai és 
tan fosc, sobre Arcadi Oliveres, amb presència del 
protagonista. 
En el marc del projecte Menara, s’organitzarà un 
intercanvi de bones pràctiques entre tècnics de 
la zona de Marràqueix. Faran una jornada forma-
tiva al Molí del Frares sobre el funcionament d’un 
club de feina i un servei d’emprenedors.

Temàtica lliure (excepte pel·lícules 
institucionals o publicitàries). Les 
obres es podran presentar del 3 
al 17 de novembre a Can Coma-
mala. Lliurament de premis: 12 de 
desembre al Molí dels Frares. Les 
bases completes es publicaran al 
web municipal www.svh.cat.

26 de setembre. 
A les 19 h, a la sala d’actes Narcís Lunes i 
Boloix  de la Biblioteca Municipal Les Voltes

Tertúlia amb Mà-
rius Serra al vol-
tant de la seva 
novel·là Plans de 
futur (Premi Sant 
Jordi 2012).

Dia Internacional de la Gent Gran
L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i els casals 
i esplais de la gent gran de municipi preparen les 
activitats de celebració que es faran amb motiu del 
Dia Internacional de la gent Gran que se celebra 
l’1 d’octubre. Un dels actes previstos és la tradici-
onal lectura del manifest de la Marxa de la Gent 
Gran del Baix Llobregat que enguany arriba a la 
16a edició.

1 d’octubre

Del 2 al 31 d’octubre, al Forn Romà

Exposició “De l’espurna al foc: Àngels Diabòlics, 
25 anys entre el cel i l’infern”, de la Colla de Diables 
Àngels Diabòlics de Sant Vicenç dels Horts. 

7 d’octubre, a les 18.30 h, a la sala d’actes 
Narcís Lunes i Boloix de la Biblioteca 
Municipal Les Voltes

Els dimarts de les vicentines
Xerrada “ Qui veu el meu perfil? Privacitat a internet” a 
càrrec d’Oriol Santamaria, tècnic de consum d’UNAE 
Organitzador: OMIC de l’Ajuntament

11 i 12 d’octubre, 
als carrers de Vila Vella

Fira del món geganter a 
Sant Vicenç dels Horts
Els actes coincidiran amb el 50è 
aniversari de la Colla de Geganters 
i Grallers de Sant Vicenç dels Horts. 
Més informació a www.svh.cat

Concurs de fotografia Francesc Siñol 2014 
Les fotografies presentades han d’es-
tar relacionades amb el paisatge que 
defineix Sant Vicenç dels Horts. Els 
treballs es podran presentar del 3 al 
17 de novembre a Can Comamala. 
Lliurament de premis: 27 de novem-
bre a la Biblioteca Municipal Les Vol-
tes. Les bases completes es publica-
ran al web municipal www.svh.cat.

El SAC, Festival Internacional Santiago Arizón
de Curtmetratges

Del 21 de setembre al 3 d’octubre




