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A peu de carrer
Professionals de l’educació social treballaran pel 

jovent al barri de Sant Josep

A peu de carrer
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Inclusió, respecte i diversitat
Sant Vicenç dels Horts continua amb pas ferm cap 
a la recuperació social i econòmica. Les polítiques 
municipals i els processos participatius planificats a 
llarg termini donen els seus fruits, amb iniciatives tan 
importants com el servei d’educadors i educadores 
de carrer, que engeguem aquest mes de juliol i que 
respon a una demanda del veïnat i de les entitats del 
barri de Sant Josep. Tot va començar amb el pla Im-
plica’t per Sant Josep del mandat anterior, a través del 
qual la ciutadania va expressar les seves inquietuds, i 
ara continuem dotant de recursos econòmics diver-
ses iniciatives. La més destacada és la contractació 
de dos professionals que visitaran els parcs i places 
del barri per comunicar-se directament amb el jo-
vent en el seu àmbit, de manera que aquests puguin 
confiar-los els seus problemes i arribar a una solució, 
especialment pel que fa a l’eradicació del consum de 
drogues i en l’àmbit psicològic.

És un pas més en el model participatiu pel que apos-
ta aquest equip de govern des del primer dia: gestors 
públics i ciutadania sumen esforços per millorar la 
qualitat de vida de tots els vicentins i les vicentines 
i construir una societat basada en la inclusió, el res-
pecte i la diversitat.

Aquest és també el missatge que es destaca al pro-
grama de Festa Major d’Estiu, que incorpora una 
campanya de civisme i convivència amb missatges 
clarament explícits de lluita contra el masclisme i la 
LGTBIfòbia, és a dir, contra l’odi al col·lectiu de gais, 
lesbianes, transexuals, bisexuals i intersexuals. El 
veïnat ha demostrat majoritàriament la seva defen-
sa dels valors cívics i precisament a aquesta gran 
majoria fem una crida perquè entre totes i tots de-
nunciem aquelles activitats que amenacen la con-
vivència, sobretot en un marc de festa com el que 
viurem aquests dies. El Pla d’Igualtat que aprovem 

definitivament al Ple de juliol ens dotarà d’eines per 
garantir una igualtat real de tots els col·lectius.

La suma d’esforços ha estat clau, un any més, en la 
configuració de totes les activitats de Festa Major, 
gràcies a l’estreta col·laboració entre entitats i con-
sistori. Vull aprofitar aquestes línies per felicitar al 
ric teixit associatiu que dóna vida al nostre municipi. 
Sense vosaltres no seria possible tirar endavant cap 
iniciativa cultural ni social.

I en mig de la festa, i en l’avantsala de les tan espe-
rades vacances d’agost, no ens oblidem de les per-
sones que lluiten per tenir cobertes les seves neces-
sitats més bàsiques. Per això vull animar i felicitar als 
professionals de l’Oficina Municipal d’Habitatge, que 
en el que portem de 2016 ha atorgat 13 pisos de llo-
guer social a famílies en perill de vulnerabilitat. El meu 
reconeixement també per als responsables de l’Ofi-
cina Municipal d’Informació al Consumidor, que as-
sessoren contra els abusos en els subministraments 
bàsics d’aigua, llum, gas i telèfon. L’Ajuntament posa 
a la disposició de la ciutadania totes les eines que cal-
guin per garantir la cobertura d’allò més essencial en 
l’ésser humà: la seva dignitat.

En aquesta línia, vull celebrar l’acord aconseguit amb 
el Síndic de Greuges de Catalunya, que gestionarà 
directament i amb més rapidesa les queixes dels vi-
centins i les vicentines en la seva relació amb l’admi-
nistració pública. Tot plegat ens ajuda a donar sentit a 
la política local, que busca el bé col·lectiu en totes les 
esferes del dia a dia.
 
Bona Festa Major d’Estiu i bones vacances!

Maite Aymerich Boltà
Alcaldessa
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Notícies

Els serveis per a joves de l’Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts disposa des de juliol de dues noves figures 
professionals. D’una banda, s’ha creat la dels educa-
dors de carrer o en medi obert i, de l’altra, es recupe-
ra la del psicòleg especialitzat en conductes de risc i 
consum de tòxics entre els joves. La presència de dos 
nous educadors de carrer ajudarà a abordar de for-
ma global les necessitats detectades de la població 
juvenil en el medi obert.
Les dues noves figures professionals han nascut 
arran d’un procés participatiu, l’Implica’t per Sant 
Josep, on es va evidenciar la necessitat de comptar 

amb professionals que arribessin als espais de medi 
obert que ocupen els joves, als quals altres profes-
sionals sovint no poden arribar. El projecte s’orienta 
a apropar l’atenció socioeducativa als joves a partir 
dels seus interessos. S’inscriu en una línia d’actuació 
de caràcter preventiu i d’integració en l’entorn.
Vol esdevenir un servei clau i de referència que 
s’estengui a tot el municipi i la seva xarxa comuni-
tària. La metodologia de treball serà educativa i girarà 
al voltant del treball en grup; treball individual; treball 
comunitari i treball en xarxa al territori. En definiti-
va, els educadors de carrer es presenten com dos 
aliats més per completar el treball en xarxa i l’oferta 
d’alternatives de lleure adreçada a la població juvenil 
de Sant Vicenç dels Horts.

Dos educadors de carrer i un psicòleg treballen des 
de juliol per acompanyar el jovent de Sant Josep

Ambdós serveis s’ubicaran a l’Espai Jove La Cape-
lla i compartiran espai amb els professionals de La 
Capella. Els destinataris prioritaris d’aquests dos 
nous serveis són adolescents i joves d’entre 12 i 
25 anys. S’ofereix, així, un recurs integral per a jo-

ves que cobrirà diferents necessitats a fi d’intentar 
avançar i anar més enllà del lleure. Es pretén que 
aquest equip multidisciplinari treballi sobre totes 
les esferes que afecten la vida dels joves i el seu 
desenvolupament físic, emocional i afectiu.

L’equip multidisciplinari estarà ubicat a l’Espai Jove La Capella

Revista municipal | www.svh.cat

A peu de carrer
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El servei d’educadors en medi 
obert ofereix una sèrie d’activitats 
adreçades especialment als  joves 
amb desavantatges socials. La re-
lació amb altres entitats i institu-
cions del territori serà primordial 
per contribuir a la millora de les 
oportunitats i les condicions de 
vida d’aquests joves i les seves fa-
mílies. En aquest sentit, les activi-
tats de grup són molt importants 
perquè les dificultats dels joves 
no es poden afrontar únicament 
entre els professionals i l’individu, 
sinó que cal la implicació  del grup 
d’iguals a què pertany.
La intervenció individual també 
serà vital per treballar aspectes 
concrets que es perden en dinàmi-
ques de grup i que s’han de tractar 
sobre la idea que cada subjecte ha 
de conèixer les pròpies capacitats i 
actituds i adquirir-ne de noves per 
superar les dificultats.

D’altra banda, la figura del psicòleg 
per a joves pretén fer de suport en 
la presa de decisions i en la gestió 
de les emocions. L’objectiu és faci-
litar un espai on els joves puguin 
expressar les seves angoixes, se 
sentin escoltats i se’ls orienti en les 

seves dificultats, sempre d’una ma-
nera personalitzada i confidencial. 
Aquesta figura té una doble espe-
cialització: l’atenció a joves i famíli-
es en la deshabituació de consum 
de drogues i l’atenció per a adoles-
cents i joves amb risc psicosocial.

L’Ajuntament treballarà especialment en l’atenció psicològica 
dels joves i en eradicar el consum de drogues

Les escoles bressol munici-
pals de Sant Vicenç dels Horts 
comptaran el proper curs amb 
tarifació social, una mesura 
que es va aprovar el Ple muni-
cipal de maig amb el vot a favor 
de tots els grups municipals i 
l’única abstenció del regidor 
no adscrit. D’aquesta manera, 

amb la  tarifació social, els im-
ports mensuals dels serveis bà-
sics d’educació i menjador de 
l’Escola Bressol Municipal Pe-
tit Mamut i de l’Escola Bressol 
Municipal L’Alegria es deter-
minaran d’acord amb la renda 
familiar. Aquesta mesura afa-
vorirà les famílies amb rendes 

més modestes, i es considera 
que un nombre força elevat de 
famílies es podrà beneficiar del 
tram mitjà de les tarifes. L’apro-
vació de les noves tarifes no ha 
comportat en cap cas un aug-
ment del preu màxim de la quo-
ta mensual ni tampoc del servei 
de menjador.

El curs vinent s’aplicarà la tarifació social a les escoles bressol 
municipals per ajudar a les famílies amb rendes baixes

A peu de carrer
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Sant Vicenç dels Horts celebra del 16 al 25 de juliol 
la Festa Major d’Estiu. El programa inclou una qua-
rantena d’activitats, la majoria coorganitzades per la 
Regidoria de Cultura de l’Ajuntament i les entitats del 
municipi. Així, no hi faltaran esdeveniments com el 
correfoc, la plantada de gegants o la diada castellera, 
en la qual participaran els Xicots de Vilafranca, a més 
dels Carallots de Sant Vicenç dels Horts i els Castellers 
de Castellar.
Un dels col·lectius protagonistes de la Festa seran els 
més petits, ja que cada dia hi haurà una activitat adre-
çada a ells. Des de cinema fins a espectacles de circ o 
màgia, passant per la cercavila i la festa de l’escuma, 
entre altres. Pel que fa a la música, gaudirem de la 

setena edició del Festival Jam-session, el Festival de 
Dansa o la segona Mostra d’Havaneres i de Cançó de 
Taverna, a més de diversos balls de Festa Major, entre 
els quals destaca el que oferirà el grup Hotel Cocham-
bre la nit del 25 de juliol, a la plaça de la Vila.

Normes de convivència
L’Ajuntament ha elaborat un recull de normes de con-
vivència centrades, entre altres aspectes, en el respec-
te al veïnat i la neteja de la via pública, a fi de gaudir 
d’una Festa Major tranquil·la. S’incideix, per exemple, 
en el respecte a la diversitat i, més explícitament, a la 
lluita contra el masclisme i l’LGTBIfòbia
Podeu consultar tot el programa de la Festa Major 
d’Estiu de Sant Vicenç dels Horts a www.svh.cat.

A punt una nova edició de la Festa Major, amb 
una quarantena d’activitats programades

Eugeni Muñoz Colomer, pastisser que va rebre el 
2013 el premi al Millor Jove Artesà Alimentari Inno-
vador que atorga la Generalitat, serà la persona en-
carregada de llegir el pregó de la Festa Major. L’acte 
tindrà lloc el 22 de juliol, a partir de dos quarts de 

deu de la nit, a la plaça de la Vila. Sant Vicenç dels 
Horts reconeix així l’excel·lent trajectòria professio-
nal d’Eugeni Muñoz, però també la seva capacitat per 
renovar el negoci familiar (del qual ell és la tercera 
generació) amb noves vies de comercialització i po-
tenciant les xarxes socials.
Muñoz, químic de formació, també té una gran ca-
pacitat per crear nous productes i adaptar-ne els 
tradicionals. Segueix una metodologia pròpia en 
els processos d’elaboració, com ara l’elaboració  de 
pastissos de llarga durabilitat, i sempre comparteix 
el seu coneixement amb els joves i fa actuacions en 
l’àmbit social.

El pastisser vicentí Eugeni Muñoz llegirà el pregó de la Festa Major
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La línia Llobregat – Anoia dels Fer-
rocarrils de la Generalitat de Ca-
talunya (FGC) ha ampliat, des de 
mitjans de juny, la freqüència de 
trens en hora punta els dies fei-
ners a l’estació de Quatre Camins 
de Sant Vicenç dels Horts. L’acte 
de presentació d’aquesta millora 
del servei de FGC es va fer el 17 de 
juny a l’estació de Quatre Camins, 

amb la presència de l’alcaldessa 
Maite Aymerich i el president de 
FGC, Enric Ticó.  
La millora de la freqüència de 
trens suposa que, en hora punta 
i en sentit Barcelona, hi hagi tres 
trens, que actualment surten de 
Can Ros i que passaran a sortir 
de l’estació de Quatre Camins, a 
les 7.16 h, 7.24 h i 8.16 h. Alhora, 

també en hora punta i en sentit 
Barcelona, hi ha un tren que actu-
alment surt de Can Ros i que pas-
sarà a sortir de Martorell Enllaç i 
tindrà parada a Quatre Camins a 
les 8.28 h i s’incorporarà a la línia 
S8. Finalment, a la tarda, en sentit 
Martorell, hi haurà un tren que ac-
tualment acaba el seu recorregut 
a Can Ros i que passarà a circular 
fins a Martorell Enllaç, amb para-
da a Quatre Camins a les 16.22 h.

Millora la freqüència de trens en hora punta a l’estació de
Quatre Camins de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

L’alcaldessa de Sant Vicenç dels Horts, Maite Ayme-
rich, i el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, van signar el 
9 de juny un conveni per gestionar amb més rapidesa 
les queixes de la ciutadania. Així, el Síndic oferirà una 
atenció singularitzada de les consultes i donarà la mà-
xima celeritat a la tramitació de les queixes presenta-
des que afectin competències municipals. En aquest 
sentit, es garanteixen dues visites anuals -com a mí-
nim-, una per semestre, de l’equip itinerant del Servei 

d’Atenció a les Persones del Síndic. L’Ajuntament divul-
garà la figura del Síndic a Sant Vicenç dels Horts i les 
diferents vies d’accedir-hi de què disposa la ciutadania.
Les persones que vulguin presentar una queixa al Sín-
dic ho poden fer:
a) de manera presencial o per correu ordinari a la seu     
   del Síndic.
b) per telèfon, trucant al 900 124 124.
c) per correu electrònic a l’adreça sindic@sindic.cat.
d) per fax al 93 301 31 87.
e) pel web www.sindic.cat.
f) lliurant-la als assessors del Síndic durant alguna de  
   les seves visites al municipi.
g) per mitjà dels impresos i sobres de franqueig pagat    
   que hi haurà en un lloc visible de les diferents depen-
   dències municipals.

Conveni amb el Síndic de Greuges per gestionar directament
i amb més rapidesa les queixes dels vicentins i les vicentines
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La Policia Local de Sant Vicenç dels Horts engegarà 
una campanya per promocionar una aplicació per a 
telèfons mòbils intel·ligents per millorar la seguretat 
ciutadana. L’aplicació, que està disponible tant per a 
aparells iOS com per a Android, permetrà la comunica-
ció directa amb la Policia Local.
Amb l’aplicació, els usuaris, que poden identificar-s’hi 
com a comerciants o com a ciutadans particulars, po-
dran fer  trucades ràpides d’emergència, enviar missat-
ges estàndard per a situacions crítiques o fer arribar a 
la Policia incidències  mitjançant fotografies o per geo-
localització.
Alhora, l’aplicació també serveix perquè la Policia faci 
arribar als usuaris alertes, informació relacionada amb 

la seguretat, el civisme i primers auxilis i altra informa-
ció d’interès, com les farmàcies que hi ha de guàrdia. 
De fet, l’aplicació ja és usada per la majoria de policies 
locals del Baix Llobregat.

La Policia Local posa en marxa una aplicació per 
a mòbils per millorar la seguretat ciutadana

L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts ha obert un 
expedient per activitat il·legal a dues persones per-
què  sospita que han fet servir un domicili particular 
com a cuina sense llicència per a bars i restaurants 
en condicions sanitàries molt deficients. Per la seva 
banda, els Mossos d’Esquadra investiguen quins es-
tabliments han  rebut aquests productes.
La presumpta activitat irregular la va descobrir  la 
Policia Local el 6 de juny, quan una patrulla investi-
gava la propietat d’una petita plantació d’opi i mari-
huana al carrer, a la zona de muntanya. En indagar 
sobre aquest fet als habitatges propers, els policies 

van descobrir un domicili amb una gran quantitat de 
caixes i bosses amb menjar, algunes sense refrigerar 
i a terra. També hi havia neveres plenes d’aliments i 
estris de cuina de gran dimensió en un estat sanitari 
molt deficient.
La Policia Local va precintar el domicili perquè no te-
nia llicència d’activitat i dubtava sobre l’origen i la des-
tinació final dels aliments, sense etiquetatge ni factu-
ra. Tot el menjar es va traslladar a una empresa de 
tractament. Els Mossos d’Esquadra acusen les dues 
persones vinculades amb l’immoble d’un presumpte 
delicte contra la salut pública.

Actuació de la Policia Local en un presumpte delicte contra la salut pública
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La casa de la vila se sotmetrà pro-
perament a unes obres de millora 
que afectaran  la zona exterior d’ac-
cés a l’edifici i diversos elements 
interiors. El projecte de les obres 

preveu reformar els paviments de 
l’entrada de la casa de la vila, on es 
crearà una plataforma d’accés que, 
alhora, servirà com a escenari d’ac-
tes culturals o festius. La creació 

d’aquesta plataforma permanent 
suposarà un estalvi considerable 
de recursos i hores de feina de  
la Brigada Municipal en tasques 
de muntatge i desmuntatge d’es-
cenaris amb motiu dels diferents 
esdeveniments que tenen lloc al 
municipi al llarg de l’any. A més,  es 
construiran noves escales i ram-
pes d’accés en compliment amb  la 
normativa d’accessibilitat. 
El projecte inclourà altres actua-
cions, com la substitució del tan-
cament de vidre de les portes 
principals d’accés a l’edifici, la 
substitució de l’enllumenat i la mo-
dificació i reparació del sistema de 
clavegueram i canonades interiors. 
L’inici d’aquestes obres de millora 
es preveu per a aquest mes de se-
tembre.

Al setembre s’iniciaran les obres de millora a la casa de la vila

Casa de
la Vila
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La Quinzena Solidària Teresa Losada inclourà una caminada i una fira

Revista municipal | www.svh.cat

La quarta edició de la Quinzena 
de la Solidaritat Teresa Losada tin-
drà lloc del 15 al 30 de setembre. 
L’esdeveniment comptarà amb una 
caminada solidària i una fira de la 
solidaritat. La caminada es durà a 
terme  el 18 de setembre i la ins-
cripció costa vuit euros. Els diners 
es destinaran a projectes de coope-
ració de les ONG de la Taula de So-
lidaritat de Sant Vicenç dels Horts.
El 30 de setembre, la sala de plens  
de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts serà l’escenari de la rebuda 
institucional dels defensors dels 
drets humans. Serà a partir de dos 
quarts de set de la tarda. Dues ho-
res més tard tindrà lloc el Sopar de 
la Nit de la Solidaritat, on els defen-
sors dels drets humans i les entitats 
solidàries vicentines mostraran la 
tasca duta a terme  al llarg de l’any.

Noves sessions del Cinefòrum
D’altra banda, aquest mes de juliol 
continua el primer Cinefòrum soli-
dari de Sant Vicenç dels Horts. El 15 
de juliol es projectarà als cinemes 
La Vailet la pel·lícula Les costures de 
la pell. El film gira al voltant de l’ex-
plotació laboral, els drets dels tre-
balladors i la indústria tèxtil a l’Índia. 
El director, Enric Escofet, participa-
rà en el col·loqui posterior a la pro-
jecció.

La cartellera del Cinefòrum Soli-
dari, organitzat per la Regidoria de 
Solidaritat, Cooperació i Voluntari-
at de l’Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts, la Federació Catalana de 
Cineclubs i els Cinemes La Vailet, 
consta de pel·lícules internacionals 
i nacionals d’actualitat i  prestigi que 
tracten  temes relacionats amb els 
drets humans, la construcció de la 
pau, la convivència o la lluita contra 
les desigualtats, entre d’altres.

L’ONG Semilla para el Cambio obre una delegació a Sant Vicenç dels Horts
Semilla para el Cambio és el 
nom de l’ONG que a finals de 
juny va obrir una delegació a 
Sant Vicenç dels Horts. L’entitat 
solidària desenvolupa progra-
mes d’ajuda als infants i a les 
dones de l’Índia. Es presentarà 
oficialment al setembre, en el 
decurs de la Quinzena de la So-
lidaritat Teresa Losada.
L’ONG va néixer el 2009 amb la 
intenció de pal·liar la pobresa i 
l’explotació laboral infantil a l’Ín-
dia. Amb el temps, els objectius 
s’han ampliat també a projectes 
sobre salut i protecció de les do-
nes i d’educació dels infants. A 

Catalunya, Semilla para el Cam-
bio organitza diverses activitats 
per recaptar fons però també 
proposa jornades de sensibilit-
zació i captació de padrins.
Com a font de finançament, l’en-
titat posa a la venda els produc-

tes elaborats a mà per les do-
nes de l’Índia, molts dels quals 
han estat fets mitjançant tallers 
organitzats per l’ONG mateix. 
Alguns d’aquests productes són 
braçalets, fundes de tela per a 
mòbils i punts de llibre.

Yan Seiler



Es presenta el segon Pla d’Igualtat Municipal de Sant Vicenç dels 
Horts, que marcarà les línies a seguir fins a l’any 2019

Sant Vicenç dels Horts ja disposa del seu segon Pla 
d’Igualtat Municipal. El document, que va ser presentat 
públicament el 8 de juliol, marcarà les línies a seguir du-
rant els pròxims anys, fins al 2019. El Pla ha nascut d’una 
exhaustiva diagnosi de la igualtat de gènere a Sant Vicenç 
dels Horts, on s’han realitzat tallers i entrevistes amb la 
participació d’homes i dones de diferents àmbits.
El document assenyala cinc eixos en els quals treballar: 
compromís amb la igualtat, on entrarien la formació de 
personal polític i tècnic en aquest àmbit; continuar amb 

les accions contra la violència masclista; drets i qualitat de 
vida: amb transversalitat dins de l’Administració per ac-
tuar activament sobre les qüestions de gènere i realitzar 
accions de salut, mobilitat i seguretat ciutadana per a do-
nes amb una situació d’especial vulnerabilitat; reformular 
els treballs i els temps per dotar d’oportunitats laborals 
les dones; i reconèixer el lideratge i la participació de les 
dones en tots els àmbits.
Aquests cinc eixos ens permetran ser més que transver-
sals, la igualtat de gènere serà un pilar fonamental dintre 
de tots els àmbits del nostre municipi.
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L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) 
recorda que els subministraments bàsics (aigua, llum, 
gas i telèfon) han d’estar a nom de les persones que 
n’estan fent el consum real. És a dir, les factures han de 
venir a nom d’aquesta persona, independentment de 
qui tingui la propietat de l’habitatge. L’OMIC fa aquest 
advertiment després de les nombroses consultes i recla-
macions que li han arribat. 
En aquest sentit, és imprescindible ser el titular del sub-
ministrament per fer qualsevol tipus de tràmit, com sol-
licitar el bo social o presentar una reclamació a la  com-

panyia o a l’OMIC mateix. Només en alguns casos es pot 
fer la tramitació amb una autorització de la persona ti-
tular.
Per a qualsevol dubte o dificultat relacionat al fet de po-
sar els subministraments al vostre nom, podeu adre-
çar-vos a l’OMIC, on us assessoraran. L’Oficina es troba al 
carrer del Claverol, 6-8, telèfon 93 602 92 00, a/e: omic@
svh.cat.

Xerrada als comerciants
L’OMIC i la Diputació de Barcelona van fer  el 7 de juny 
una xerrada sobre les diferents tipologies de venda. L’ac-
te, que va tenir lloc a l’Espai de Trobada, es va adreçar 
especialment als comerciants de Sant Vicenç dels Horts 
amb l’objectiu de donar-los a conèixer la regulació i les 
característiques principals de les rebaixes, liquidacions, 
saldos, ofertes, outlets, etc. L’organització de l’acte es va 
fer també en coordinació amb la Unió de Botiguers i el 
Servei de Comerç de l’Ajuntament.

L’Oficina del Consumidor alerta que cal ser titular de serveis bàsics 
com la llum o el gas per tenir dret a fer qualsevol tipus de tràmit
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de les Noces d’Or emmarcat en la 27a Setmana de la Gent Gran.

El Molí dels Frares va acollir el 22 de maig el lliurament de premis 
del 31è Concurs Literari Narcís Lunes i Boloix infantil i juvenil. Els 
guardons de la categoria d’adults es lliuraran a l’octubre.

La Colla Castellera Carallots de Sant Vicenç dels Horts va 
celebrar el seu 3r aniversari amb una Diada Castellera, 
el 22 de maig, a la plaça de la Vila, un escenari que va 
aplegar també les colles castelleres Sagrada Família de 
Barcelona i Cargolins d’Esplugues de Llobregat.

L’Ajuntament va fer el 20 de maig una rebuda oficial a l’equip 
de l’Handbol SVH, que es va proclamar campió d’Espanya de la 
categoria juvenil femenina. 

Reportatge gràfic

Més de 500 corredores de totes les edats van participar el 29 de 
maig en la cinquena edició de la CaCo, una cursa adreçada a les 
dones que es pot fer caminant o corrent. 
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El 3 de juny va finalitzar la 28a edició de la Mostra de Teatre Es-
colar. Des del 10 de maig, s’han posat sobre l’escenari de La Vi-
centina una tretzena d’obres a càrrec dels alumnes del municipi.

L’11 de juny, Ràdio Sant Vicenç va fer una jornada de portes obertes 
per visitar les noves instal·lacions de Ca l’Aragall. Hi va haver una 
programació especial en què van col·laborar músics vicentins.

L’Ajuntament va retre homenatge al jugador vicentí de futbol 
sala Jordi Torras el 4 de juny, al Pavelló Municipal Sant Josep. 

L’1 de juny es van presentar als Salesians els resultats del procés participatiu del Pla d’acció municipal. D’altra banda, el 29 de juny es 
va constituir la Comissió de Participació Ciutadana, l’òrgan que coordinarà tots els procesos de participació i que està formada per 
representats de l’Ajuntament, dels partits polítics, dels òrgans de participació municipals i de la ciutadania

El Molí dels Frares va acollir el 14 de juny l’acte de cloenda dels 
dos programes de formació i inserció (PFI-PTT). Els tutors van 
lliurar les orles a l’alumnat i es va reconèixer la tasca de les 
empreses col·laboradores.
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Centenars de vicentins van gaudir el 18 de juny del Festirock 2016, 
un triple concert a l’aire lliure que va reunir en un mateix cartell els 
grups Maranta, Lax’n’Busto i Els Catarres.

La plaça de Narcís Lunes va acollir la nit del 23 de juny els actes de 
celebració de la revetlla de Sant Joan. Els actes, organitzats per una 
bona part d’entitats locals, van comptar amb l’arribada de la Flama 
del Canigó i l’encesa del peveter.

Sant Vicenç dels Horts va commemorar el 21 de juny el Dia Mundial 
de l’Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA). 

Amb motiu del Dia Internacional de la Música, el 21 de juny, 
Sant Vicenç dels Horts va viure una jornada d’actuacions mu-
sicals a l’aire lliure en diferents carrers i places del municipi, 
gràcies  a la col·laboració de l’Escola de Música Sant Vicenç.

El 19 de juny va tenir lloc la desena edició de la Bicicletada 
Popular de Sant Vicenç dels Horts. Al voltant de 300 ciclistes 
es van trobar a la plaça de la Vila, punt de sortida i arribada.

L’Espai Lúdic de la plaça de Carme Llinàs, a La Vinyala, va acollir 
el 17 de juny les activitats de cloenda de l’Espai Lúdic i de Salut 
per a Gent Gran.
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La Federació de Cors de Clavé va atorgar la Medalla d’Or a Joan 
Pastor i Mayor per la seva trajectòria al capdavant de la Coral El 
Llessamí. L’acte va tenir lloc el 26 de juny al Palau de la Música.

El 26 de juny, la vicentina Aina Ramos es va proclamar campi-
ona de Catalunya cadet de llançament de javelina, al Prat de 
Llobregat. 

El 28 de juny, amb motiu del Dia Internacional de 
l’Orgull LGBTI (lesbià, gai, bisexual, transsexual i 
intersexual),  els edificis municipals van onejar la 
bandera de l’alliberament LGBTI.

La fundació Bayt l-Thaqafa va organitzar l’1 de juliol, a la pla-
ça de la Vila, l’iftar, l’àpat amb què es trenca el dejuni diari 
del ramadà. Hi van col·laborar la Comunitat Islàmica La Pau, 
l’Associació Cultural Marroquina i l’Ajuntament.

El 28 de juny, el Teatre de la Societat Cultural La Vicentina va viure amb intensitat 
la cloenda dels actes del 40è aniversari de l’Escola de Música Sant Vicenç,.

Durant els mesos de juny i juliol, Sant Vicenç dels Horts ha gaudit d’una nova edició de l’Estiu de Cultura, amb prop d’una vintena 
d’activitats gratuïtes i a l’aire lliure que han  girat al voltant de la música, la poesia o el ball.

El passat 6 de juliol, 
va tenir lloc a l’Ajun-
tament la recepció 
oficial dels infants 
sahrauís que passen 
les vacances d’estiu 
a Sant Vicenç dels 
Horts en el marc del 
projecte Vacances 
en Pau, liderat per 
l’entitat Sant Vicenç 
dels Horts amb el 
Sàhara.



Sant

dels Hortsç16
Sant

dels Hortsç 23Revista municipal | www.svh.cat16

La Biblioteca Les Voltes aple-
ga cultura en viu, activitats i 
experiències perquè en pu-
guin gaudir els vicentins que 
ho desitgin. Les persones 
que volen participar als clubs 
de lectura es reuneixen peri-
òdicament per comentar un 
llibre llegit i compartir-lo. En 
algunes ocasions es rep l’au-
tor i és possible interactuar 
amb el creador de la història 
i així descobrir-ne els secrets 
amagats.
El club de lectura Prometeu 
de narrativa té programa-
des tres sessions per al que 
queda d’any: al setembre, 
la trobada serà al voltant de 
L’últim patriarca, de Najat El 
Hachmi; a  l’octubre l’autor 

Jaume Cabré, Creu de Sant 
Jordi (2014), parlarà amb els 
lectors de la seva novel·la Jo 
confesso i al novembre hi 
haurà doble lectura: Seda 
de Baricco i Set cases a Fran-
ça de Bernardo Atxaga, les 
dues unides per la música.
La ciència també tindrà 
un espai la propera tardor 
amb l’exposició fotogràfica 
“MUY LAB”. Es tracta d’un 
recorregut visual pels ex-
periments de Dani Jiménez 

descrits als  articles publi-
cats a la revista Muy inte-
resante. El fotògraf Albert 
Chust és l’encarregat d’im-
mortalitzar-los amb la seva 
càmera. Fotògraf i divulga-
dor científic en faran una 
presentació divendres 23 
de setembre, a les 18.30h. 
Aquesta exposició, visitable 
fins al 22 d’octubre, per-
metrà viure la ciència des 
d’una perspectiva visual i 
atractiva.

Ja són sis mesos viscuts 
del projecte De l’hort a 
la biblioteca, amb què  el 
consum i el cultiu de pro-
ductes de proximitat han 
recordat els beneficis 
d’una dieta saludable. A 
més, s’han repartit llavors 
de tomàquets dels To-
maliers cada dilluns a Les 
Voltes perquè els horts ur-
bans i els pagesos puguin 
gaudir d’aquest producte 
vicentí tan gustós i genuí.

Va de Voltes Espai coordinat per la Biblioteca 
Municipal Les Voltes

Noves publicacions vicentines

El dia 16 de juny, alumnes dels cursos, aprenents i volun-
taris van tenir l’oportunitat de conèixer de prop part dels 
conreus d’horta de Sant Vicenç dels Horts. 
Antoni Ferrés Massana, voluntari per la llengua i pagès, va 
fer de guia de la visita a diferents conreus de Sant Vicenç . 
Aquesta sortida, organitzada conjuntament amb l’Antoni i 
altres pagesos vicentins (Vicenç Boltà, Cal Pocoll, Cal Ros-
set...) es va iniciar al Serral i va finalitzar a Can Sàbat. 
Les 30 persones que van poder gaudir d’aquesta pas-
sejada van escoltar atentament les explicacions que els 
diferents pagesos els van oferir sobre l’ofici, els tipus de 
conreu i els productes sembrats. Els nostres alumnes i 

participants en el Voluntariat van acabar aquesta  visita, 
tan il·lustrativa i interessant,  amb l’agradable gust de boca 
que els van deixar les maduixes i els préssecs que es van 
menjar, acabats de collir per ells mateixos, després que 
els nostres guies pagesos els convidessin a fer-ho. Enmig 
de presseguers i maduixeres ens vam acomiadar fins al 
curs vinent. 

Espai coordinat pel Servei Local de Català

“Un tomb pels nostres horts” ha estat l’activitat de final de curs 
d’alumnes i participants al Voluntariat per la llengua 

Collita pròpia
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Més informació a:
www.svh.cat/santvicencactiu

Pisos de lloguer social, un 15% més barats a la 
Borsa d’Habitatge de Sant Vicenç dels Horts
El primer semestre del 2016, la Borsa d’Habitatge de llo-
guer social de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts ha 
atorgat 13 pisos a famílies en perill de vulnerabilitat. Es pre-
veu  que a finals d’any se superi el nombre dels  19 pisos 
que es van llogar el 2015. I és que aquest servei municipal 
s’ha convertit en un actiu social important de l’Ajuntament.
La Borsa d’Habitatge actua com a servei mediador entre 
els propietaris dels pisos i els llogaters. En aquest sentit, 
proporciona confiança als primers oferint-los dues asse-
gurances gratuïtes: una sobre impagaments i una altra so-
bre el continent del seu habitatge. Els llogaters, per la seva 
banda, aconsegueixen un pis entre un 15% i un 20% més 
barat que al mercat immobiliari.
Un altre  avantatge per als propietaris és que, un cop ce-
deixen les claus a aquest servei, ja no s’han de preocupar 
de res més. La Borsa d’Habitatge s’encarrega de fer tots els 
tràmits, des de les visites dels llogaters possibles fins a la 
signatura del contracte. A més, el servei també es preocu-
pa per assignar els pisos als llogaters que més s’ajustin als 
seus requisits (d’espai, preu, zona...).
Les persones interessades en un pis de lloguer social po-
den consultar els habitatges disponibles a Sant Vicenç dels 
Horts a la web provivienda.org. Actualment, a la Borsa d’Ha-
bitatges hi ha inscrits uns 45 sol·licitants. Els llogaters, que 
han de destinar un màxim del 35% dels seus ingressos al 
pagament del lloguer, signen un contracte d’entre 3 i 5 anys.

Ajuts de Foment i la Generalitat
Per accedir a algun dels habitatges en règim de lloguer 
social, cal ser major d’edat i no tenir cap pis de propietat. 
També és indispensable  que almenys una de les perso-
nes que hi vulguin viure tingui un contracte laboral fix o 
superior a un any. Però tant el Ministeri de Foment com 
la Generalitat de Catalunya concedeixen ajudes anuals al 
pagament del lloguer, amb un màxim de 200 euros al mes.
L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts també preveu  ofe-
rir un tipus d’ajut tot i que encara no hi ha una data fixada 
per poder sol·licitar-lo. Passat l’estiu, el consistori té la in-
tenció d’organitzar xerrades per donar a conèixer el servei 
i també per poder disposar de més pisos buits. Per tenir 
més informació sobre la Borsa d’Habitatge, cal adreçar-se 
a la plaça de la Vila 1,  telefonar al 93 602 21 50 o enviar un 
correu a habitatge@svh.cat.
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L’Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts ha endegat un projecte per 
atreure operadors de fibra òptica, 
amb l’objectiu de desplegar una 
xarxa d’aquest tipus de telecomuni-
cacions als polígons industrials del 
municipi.  Aquesta mesura facilitaria 
a les empreses situades als polígons 
la contractació de connexions a In-
ternet potents basades en fibra òpti-
ca, per tal de cobrir les seves neces-
sitats en aquest àmbit.
En aquest sentit, en les properes 
setmanes l’Ajuntament té previst sig-
nar un acord amb l’operador Adamo 

Telecom Iberia S.A, que és l’empresa 
que ha mostrat més interès i predis-
posició a fer-se càrrec del projecte.
La finalitat d’aquesta mesura és fer 
més competitives a les empreses 
del municipi i dotar Sant Vicenç dels 
Horts de més disponibilitat de xarxa 

de banda ampla. El desplegament 
de la xarxa de fibra òptica es faria 
racionalitzant l’ús del subsòl de ma-
nera eficaç i amb el menor impacte 
possible en el normal desenvolupa-
ment de la vida de veïns i veïnes de 
Sant Vicenç dels Horts.

L’Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts oferirà cinc cursos de forma-
ció ocupacional que s’iniciaran al 
setembre. Els cursos seran de mani-

pulació d’aliments, monitor de lleure, 
gestió administrativa, gestió logística 
i carretons elevadors. Les classes tin-
dran lloc a les dependències munici-

pals del Molí dels Frares, excepte el 
de monitor, que es durà a terme a 
l’Espai Jove La Capella.
El calendari dels cursos és el  següent:

Projecte per desplegar una xarxa de fibra òptica als polígons industrials

L’Ajuntament inicia al setembre cinc cursos de formació ocupacional

Cursos Dates

Manipulació d’aliments 14/09

Monitor de lleure 19/09 - 24/10

Carretons 19/09 - 23/09

Gestió logística 19/09 - 31/01/17

Gestió administrativa 19/09 - 25/05/17

Horari Tancament d’inscripcions

16.30 - 20.30 h 7 de setembre

9.30 - 13.30 h 12 de setembre

15 - 20 h 12 de setembre

9 - 14 h 12 de setembre

15 - 20 h 12 de setembre

L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts manté obert 
fins al 30 de novembre el termini perquè els comerços 
del municipi puguin sol·licitar subvencions. Les ajudes, 
que seran de fins a 3.000 euros, inclouen accions de 
modernització i adequació dels locals i d’instal·lació 

d’enllumenat de baix consum i, en el cas de comerços 
nous, l’elaboració del projecte tècnic. A més, de l’1 al 
30 d’octubre es podran demanar les subvencions per 
a les altes de treballadors que s’hagin constituït com a 
autònoms entre el 15 de maig i el 16 d’abril.

Ajudes a comerços i a persones constituïdes com a autònoms
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El 26 de maig, va començar la segona edició de la Trajectòria 
Formativa en Exportació per a Empreses, una iniciativa pio-
nera de formació de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts 
que es duu a terme per dotar les petites i mitjanes empreses 
del territori de més eines i recursos per a l’exportació i que 
es planteja com una formació formació llarga i completa.

Gerard Pérez i Cristina Tamayo, de l’empresa vicentina Tiny 
Shock Studio, van presentar el projecte del vídeojoc Untold 
a les jornades El Cero Uno, que es van desenvolupar al Mo-
bile World Center de Barcelona a finals de juny. 

L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts donarà feina a 14 persones amb contractes a temps complet i durant 12 
mesos. Aquest Pla d’ocupació servirà per donar suport a diferents departaments municipals i respon a una sub-
venció de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) dins el Pla Metropolità de suport a polítiques socials municipals 
2016-2019. La previsió és que els treballadors s’incorporin a principis de setembre. 

Els perfils requerits són els següents: 
- Un/a periodista per a la ràdio municipal 
- Un/a tècnic/a de so per a la ràdio municipal 
- Un/a coordinador/ra amb formació i experiència en  
  disseny gràfic. 
- Tres informadors/res municipals. 
- Un/a auxiliar administratiu/iva per al Departament   
  d’Ocupació i Empresa. 
- Un/a conserge. 
- Un/a treballador/ra social. 
- Un/a administratiu/iva per al Departament de Serveis      
  Socials. 

- Un/a administratiu/iva per a l’Àrea de Servei a les Per- 
  sones. 
- Un/a auxiliar administratiu/iva per a l’Àrea de Servei a  
  les Persones. 
- Un/a administratiu/iva per al Departament de la Poli- 
  cia/Mobilitat.
- Un/a auxiliar administratiu/iva per al Departament de  
  Serveis Municipals

La contractació definitiva de les 14 persones depèn de  
la resolució final de l’AMB.

L’Ajuntament donarà feina a 14 persones gràcies a un nou Pla 
d’Ocupació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

L’Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts va lliurar l’11 de 
maig, a l’auditori del Molí dels 
Frares, els premis de la 3a 
edició del Concurs d’Idees 
Emprenedores i Projectes 
Empresarials i Comercials. El 
Centre Veterinari La Vinyala 
va guanyar el primer premi 
de Projectes Empresarials, 
mentre que la millor Idea Em-
prenedora va ser la de “Esca-
pe to Santvi”.
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A la Fundació Bayt Al-Thaqafa atenem les persones i co-
munitats migrades amb l’objectiu de dotar-les de mitjans 
per afrontar i superar la seva condició de fragilitat, inse-
guretat o injustícia. Aquesta tasca s’hi duu a terme des de 
l’any 1974 acollint tota persona que arriba carregada d’es-
perances, somnis, aspiracions i també pors i incerteses i 
dignificant i defensant els seus drets.
Des de la Fundació Bayt Al-Thaqafa creiem fermament 
que una persona té drets simplement pel fet de ser per-
sona i que la dignitat és inherent a tot ésser humà. L’acció 
del Bayt es fonamenta en la responsabilitat col·lectiva i en 
què tothom sigui reconegut com a subjecte de necessi-
tats legítimes i com a subjecte de drets, talents i capaci-
tats, és a dir, com a persona única i original amb capacitat 
d’aportar valor a la comunitat on viu.
La nostra actuació s’efectua des de la integració de les 
persones i la comunitat i volem ser agent transformador 
de les causes que generen injustícia mitjançant la sensibi-
lització i la denúncia.
Les nostres activitats no es podrien fer sense la col-

laboració, participació i implicació dels voluntaris. Volem 
agrair la seva gran tasca i animar més vicentins a partici-
par en el nostre dia a dia a través de les nostres activitats 
amb infants, les classes per a persones adultes, el suport 
social, etc. Si teniu interès a col·laborar en alguna d’aques-
tes activitats, poseu-vos en contacte amb nosaltres per 
mitjà de l’adreça bayt@bayt-al-thaqafa.org. 

Persones carregades d’esperances,
somnis i aspiracions Fundació Bayt Al-Thaqafa

bayt@bayt-al-thaqafa.org

Fundació Privada Iris
www.fundacioiris.org

La Fundació Privada Iris va néixer l’any 1996 per unir 
l’Escola i els Tallers Iris, dos projectes que havien sorgit 
anteriorment (els anys 1974 i 1994 respectivament) per 
donar resposta a les necessitats de les persones amb 
diversitat funcional intel·lectual del municipi, de la mà i 
l’esforç de les seves famílies i un gran conjunt de perso-

nes voluntàries i entitats col·laboradores.
Més endavant, l’any 2000, es va crear el Centre de Lleu-
re Irisats, amb l’objectiu de desenvolupar una de de les 
finalitats socials de la fundació: oferir alternatives d’oci 
per als nois i noies de l’Escola i els Tallers.
Des de llavors i fins l’actualitat, a partir dels diferents 
serveis, treballem per promoure i fomentar l’educació, 
l’ensenyament, la formació professional i la integració 
laboral i social de les persones amb diversitat funcional 
intel·lectual, i sobretot,  el seu empoderament,  per tal 
d’assolir una plena normalització en la comunitat.
Aquesta integració en la societat suposa un gran be-
nefici per les persones amb diversitat funcional intel-
lectual, però alhora comporta implícit un guany innega-
ble per la comunitat en la que s’integren, en aquest cas 
el nostre municipi, oferint un model de societat divers, 
sostenible i solidari.

Un model de societat divers, sostenible i 
solidari

Iniciatives de la comunitat

Revista municipal | www.svh.cat
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Implacables amb la corrupció

Elecciones del 26J

No nos parece normal

Sant Vicenç dels Horts surt en les converses entre el ministre Fernández Díaz i l’ex-director de l’Oficina An-
tifrau Daniel de Alfonso, destapades pel diari Público. De Alfonso parla d’un presumpte cas d’enriquiment 
il·lícit i falsedat documental de l’ex-alcaldessa Amparo Piqueras, que Fiscalia va arxivar. Fernández Díaz 
pregunta el per què de l’arxivament, al que De Alfonso respon: “Pues o a dejadez y desgana o a que alguien 
la llama [a la fiscal]”. Aquest cas sorgeix d’una denúncia d’ERC-SVH ja el 2010, quan vam advertir que l’ex-
alcaldessa, en dos anys, s’havia comprat un pis a Calafell, amb cinc places de parking i un traster. I això, 
aparentment, ingressant només el seu sou i pagant al comptat. A més, no va declarar a l’Ajuntament aquest 
increment patrimonial.
Volem explicacions, volem saber. I tenint coneixement d’aquestes converses, el que volem és que la inves-
tigació continuï. Si no hi ha delicte, ens n’alegrarem, perquè la corrupció no és una bona notícia afecti a qui 
afecti. Però si n’hi ha, aleshores tant l’ex-alcaldessa com el seu partit n’hauran d’assumir les conseqüències. 
Entre tots i totes hem de ser implacables amb la corrupció i garantir la netedat de qui està gestionant 
els recursos públics. Només així enfortirem la democràcia.
Aprofitem aquestes línies per desitjar-vos una bona Festa Major i un bon estiu. Junts x Sant Vicenç farem el 
tradicional vermut al carrer el diumenge, aquesta vegada amb la presència del conseller Raül Romeva i del 
vicepresident Oriol Junqueras. Hi esteu convidats!

Para empezar nos gustaría dar las gracias a los ciudadanos de Sant Vicenç por convertir a En Comú 
Podem en la fuerza política catalana más votada en las elecciones del 26J. No solo a nivel autonómico: 
en el Baix Llobregat la coalición también se ha situado en cabeza en muchos municipios incluido el nu-
estro donde hemos obtenido el 28% de los votos. Estos resultados revalidan los del 20D cristalizando 
un espacio electoral que ofrece una alternativa creíble tanto al modelo neoliberal imperante como al 
choque entre el independentismo y el inmovilismo.
Aunque en el resto del estado las elecciones no han sido tan satisfactorias, sí denotan un hecho incon-
testable: el cambio político en nuestro país ya ha llegado y es irreversible. Unidos Podemos ha conse-
guido crear una transversalidad que va más allá del clásico margen izquierdo del tablero. 
De nuevo, muchas gracias por vuestro apoyo y feliz Fiesta Mayor de Verano.

No nos parece normal que habiendo 180.000€ disponibles para ayudar a las familias vicentinas a pagar 
el impuesto de la contribución (IBI) el Ayuntamiento se niegue a enviar las cartas que se han enviado 
otros años informando a la ciudadanía de este derecho; en cambio, sí se envíen 10.000 cartas para 
convocar, con poco éxito (sólo 16 personas se inscribieron), a una comisión de Participación.
No nos parece normal que el Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts se gastara más de 40.000€ en 
un concierto el pasado 18 de junio, al que asistieron menos de 700 personas. 
No nos parece normal que el Ayuntamiento haya gastado más de 550€ en un pica pica, ni que en 
pleno siglo XXI los vecinos y vecinas del barrio de Sant Josep se queden sin agua cada dos por tres.
No nos parece normal que el día 1 de junio, mucho antes de tenerlo cerrado y aprobado por Pleno, se 
hiciera un gran acto-fiesta de presentación del Plan de Actuación Municipal. 
No nos parece normal que, habiendo tanto consenso en contra, el Ayuntamiento no se adelante y pida 
a la Generalitat que NO conceda a Ciments Molins la licencia para aumentar hasta 20.000 las toneladas 
de neumáticos que quieren quemar.
No nos parece normal que se le perdone cerca de medio millón de euros a Prysmian (Fercable), pero 
que no haya acciones similares de ayuda al comercio local que resiste como puede la crisis…
Esperamos que después de las vacaciones de verano el gobierno municipal venga con más y mejor capa-
cidad de gestión.
Feliz Fiesta Mayor a todos y todas!
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Alejandro Aparicio

Miquel Comino
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Hace un año nos presentamos a las elecciones generales en nuestro municipio, con el objetivo de dar una 
alternativa de voto a muchos vicentinos que necesitaban confiar en una nueva forma para solucionar los 
problemas creados por la desidia de la política actual.
Actualmente estamos realizando una oposición constructiva en el ayuntamiento porque nuestro mensaje 
es muy claro. Creemos que el cambio en la política viene por el consenso entre todos los partidos que 
quieran una mejora en la calidad de vida de todos los vecinos.
Ciutadans no está en contra de todo por el solo hecho de estar en la oposición. Nosotros apoyaremos las 
acciones del gobierno que sean buenas para el pueblo, colaboraremos en todos los temas en los que se 
nos dé participación y estaremos muy atentos a las decisiones que desde nuestro punto de vista no vea-
mos acertadas para el bien de la ciudadanía.
Ciutadans ha demostrado que prefiere llegar a acuerdos con las formaciones que estén dispuestas a ne-
gociar programas de gobierno que a repetir elecciones una y otra vez.
La situación actual tras tantos años de bipartidismo requiere una regeneración en  las actuales formas de 
gobernar, que consisten en entenderte con los que no tienen tu misma ideología.
En este año en el que los vicentinos hemos tenido que ir a las urnas en varias ocasiones, hemos observado 
con satisfacción cómo el voto de Ciutadans está siendo una alternativa cada vez mayor, gracias al mensaje 
de regeneración política que hace que cada vez más votantes nos escojan como opción política.
Muchas gracias, Bona Festa Major y felices vacaciones.

Ja ha passat un any des de les eleccions municipals de 2015, i és un bon moment per valorar l’acció de 
Govern a Sant Vicenç dels Horts. Mes enllà de la venda de l’antiga nau de Fercable, de dinars a Sitges pagats 
amb diners públics, o de les excursions d’algunes regidores amb vehicles “oficials” per dur a terme assump-
tes propis, el que més ens sorprèn d’aquest any que ha transcorregut és la mala memòria de l’actual equip 
de Govern i la facilitat que tenen per no complir els compromisos presos durant el seu anterior mandat.
Tenim la sensació que l’actual Govern no va participar de la legislatura anterior (tot i que l’alcalde era del 
mateix partit polític que encara governa). La proposta de modificació de l’hotel d’entitats, que s’ha d’ubicar 
a l’antic Juncadella, el canvi d’ubicació del centre cívic de la Guàrdia (a mitjan 2015 hi havia acord d’iniciar les 
obres el 2016, i ara no hi ha ni projecte), o l’incompliment dels acords presos amb l’Assemblea d’Aturats al 
maig, fan palesa la seva falta de memòria i ens demostren quin tipus de participació volen impulsar. 
Des del grup municipal d’ICV-EUiA-E demanem al Govern que compleixi amb tots els acords signats amb 
els agents socials i culturals, i exigim un canvi de rumb en les polítiques de participació ciutadana. Els espais 
participatius han de tornar a convertir-se en espais de decisió, i no en espais d’informació. 
Per acabar, volem desitjar una bona festa major a totes les vicentines i vicentins.

Tot i que fa temps que segueixo de prop la política municipal amb el partit, entrar a l’Ajuntament com a 
regidor és tota una responsabilitat que afronto amb il·lusió i respecte.  
Abans de tot, no em cansaré de donar les gràcies als meus companys de partit: la Cati, el Miquel, el Jaume 
i la Noemi i reconèixer la bona feina feta durant els anteriors anys de govern i oposició. Molts cops infrava-
lorada o no reconeguda.  
Amb aquestes tres setmanes, el primer que vull destacar és la tasca que fan els regidors, invisible en molts 
casos, però molt necessària; sobretot els de l’oposició que, sense tenir un sou, hi dediquen moltes hores. 
Tant de bo tot regidor que vulgui entrar a govern hagués d’estar una temporada a l’oposició perquè és 
una bona escola. Un dels motius que em va fer donar el pas endavant, per entrar a la política municipal, és 
perquè crec que el futur és “retornar el poder de decisió als municipis”. Tot i que la tendència actual sigui la 
de crear grans organismes públics i grans empreses multinacionals, la tecnologia ja permet que els ajunta-
ments puguin assumir competències i tasques que fa uns anys eren impensables, pel volum de feina que 
suposava. La proximitat a l’hora de prendre decisions crec que és la clau que ha de fer que la ciutadania 
torni a recuperar la confiança perduda en els últims temps.
Aquest serà un dels puntals, entre d’altres que ja us aniré explicant, pels quals treballaré durant aquest 
mandat. Espero estar a l’altura de la responsabilitat. Això sí, honradesa i ganes no en faltaran!
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Llorenç Perarnau

Carlos Gómez

Memòria selectiva de l’equip de govern

Un que s’estrena...

Gracias por seguir confiando en Ciutadans
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Quiero hacer un pequeño resumen de este año como regidora del ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts. No ha sido fácil, empecé 
perteneciendo a un partido político (CIUTADANS) al cual no reconozco y por lo que en muchos momentos me siento avergonzada, 
en solo cuatro meses tomé la decisión de dimitir y de lo cual me siento muy orgullosa.
Desde entonces tomé un camino de libertad absoluta de decisión, lo cual me acerca más a mis vecinos. Durante estos meses he 
presentado mociones las cuales han sido aprobadas y eso me alegra y me hace tener fuerzas para seguir.
Quiero expresar a los vecinos de Sant Vicenç dels Horts mi gratitud por el apoyo recibido durante este año y que estoy a su disposi-
ción para cualquier asunto en el cual yo pueda ayudar.
Espero y deseo no defraudar a las personas que confiaron y confían en mí e intentaré hacer un buen trabajo en los próximos tres 
años. 
Quiero desde aquí desearles a todos los vicentinos y las vicentinas que pasen unas felices fiestas de nuestro municipio y unas exce-
lentes vacaciones.

Resumen de mi primer año como regidora
ESPAI REGIDORS NO ADSCRITS

Quiero felicitar al equipo de gobierno por la buena gestión y 
animarlos a seguir adelante. No obstante, quiero comentar 
un detalle en esta obra tan maravillosa del río, que podría 
conllevar problemas y que paso a exponer. El paso de todo 
tipo de vehículos de motor se tiene que regular ya que to-
dos (hasta furgonetas grandes) pasan muy deprisa y levantan 
mucho polvo a su paso y obligan a apartarte del camino. Por 
otro lado, debería regularse el acceso de los vehículos a los 

huertos por la parte no asfaltada; sería mejor, ya que creo 
que en poco tiempo nos quedaremos sin camino.
También debería regularse la circulación de ciclistas, que al-
gunas veces van en grupo por el camino cementado principal 
y circulan a bastante velocidad y hablando y no lleven timbre 
de aviso. Si por desgracia pasa algo como lo acontecido a 
Muriel Casals, no valdrán lamentaciones, sea una criatura o 
una persona mayor. Sin más, saludos cordiales.

Circulación por el entorno del río

Sant Vicenç opina

Joe Bar

Està molt clar. Vivim al segle XXI i en un context europeu 
de convivència democràtica. I en aquest context els països 
democràtics decideixen el seu futur ( el “Brèxit” anglès ) i 
deixen decidir els seus pobles (Escòcia) i, fins i tot, els deixen 
decidir les vegades que calgui (Quebec). 
Però nosaltres, els catalans, sembla que vivim en un context 
de democràcia limitada. Malgrat tot seguim avançant amb 
una majoria absoluta de l’Independentisme al nostre Parla-
ment, amb sotracs i alts i baixos, justament perquè som un 
poble divers i complex i estem recorrent un camí força nou. 
Només ens cal recordar el passat més immediat i veure els 
moments difícils i els aparents atzucacs en què semblava 
que ens trobàvem i... hem anat sempre endavant, malgrat 
els errors, alguns de greus, com els que ara ens entorpeixen 

el camí. 
Però no dubtem. Dels errors se n’aprèn i se’n surt enfortit 
quan l’objectiu és clar i engrescador. Tenim reptes immedi-
ats complicats, un setembre que tornarà a ser clau. 
I el repte fonamental: no tenir por a ser lliures i a ser qui 
som. 
No hi ha cap projecte més alliberador i més ambiciós que 
el nostre i tots hi som necessaris. Un projecte a favor de 
tothom, de tota la nostra societat, fins i tot d’aquells que no 
hi creuen. 
De vegades tenir a l’abast un objectiu tan impressionant, 
tan desitjat i tan engrescador provoca vertigen, però qui no 
s’arrisca... 

En camí cap a la Independència 

Assemblea Nacional de Catalunya 

Susana Martín
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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 
imprescindible 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.

Mi nombre es José María y soy muy reservado, tímido, viejo, 
cascarrabias, apenas hablo, no porque desprecie a nadie, 
más bien, porque soy así, soy depresivo. La doctora me 
recetó unas pastillas y me dijo que diera largos paseos y 
que me centrara solo en cosas positivas en lugar de obse-
sionarme con las negativas. Y ahora además de mirar atar-
deceres, flores, animales y todo eso, escucho y observo a 
la gente y escribo. Os voy a contar alguna de mis historias, 
todas reales.
El día que fuimos al puerto, trescientas personas cogimos 
el metro, este venía lleno, pero nos empeñamos a subir 
todos en el  mismo. Una señora de mediana edad, con su 
camiseta de la PAH, minusválida, se encabezonó en venir, 
un hombre empujaba su silla de ruedas. Les ayudaron y 
dejaron sitio, aquello estaba hasta los topes y hacía un ca-
lor asfixiante. Todos nos quejábamos y deseábamos salir 
cuanto antes. Aquella señora no, con todos sus dolores y 
problemas, ella callada, miraba al suelo y sonreía… sonreía, 
y pensé, yo debo ser un gusano egoísta.
El miércoles estuvimos en el desahucio de Calafell, había 
mucha gente en una calle estrecha que apenas pasaba 
el aire y el sol nos achicharraba, mientras esperamos, la 
señora Benita, de mediana edad, nos cuenta que le están 
arreglando los recibos para alquiler social, han de operar-
le siete tumores en la cabeza, de distintos tamaños, está 
perdiendo visión y sufre migrañas, tiene unos terribles do-
lores de cabeza, no aguanta el ruido de los pitos, no puede 
trabajar ni afrontar el gasto del piso. La señora Alegría, del 
Baix Penedés, cuando acabaron dijo: “El desahucio se paró 
hasta diciembre, entretanto pactarán un acuerdo.” Todos 
saltaban de alegría, y añadió: “Ahora todos callados y de-
jar que salgan las autoridades y después aplaudir lo que 
queráis.” La familia afectada salió después y entre emoti-
vas palabras agradeciendo la ayuda, se repartieron besos 
y abrazos. Y la señora Benita gritó: “¡PUES YO SEGUIRÉ VI-

NIENDO A LOS DESAHUCIOS, AUNQUE ME ARRANQUEN 
MEDIO CEREBRO, PARA QUE SE JODAN ESOS CABRONES!”.
Uno de los representantes de la PAH de Sant Vicenç dels 
Horts, está pidiendo ayuda para las acciones y nosotros 
miramos al suelo, disimulamos callados, no se oye una 
mosca, y pensamos… “Que pasen de mí, tengo cosas que 
hacer”. No respondemos. Entonces él se pone serio y nos 
pega cuatro gritos que despertarían a un muerto “Pues no 
voy a ir yo solo” y tímidamente se levantan manos, unos 
tardamos más, como esperando que sea otro el primero. 
En ese momento el representante sonríe y dice: “Bueno, 
yo ya me he quedado a gusto”. Se levanta de la mesa, coge 
una galleta de chocolate y se la da a un niño que llora en el 
rincón. Eso es ternura.
Una señora que también estaba allí con tres niños muy re-
voltosos, y dos más que tiene, juegan lloran y hacen ruido, 
todos miramos de reojo y pensamos: “Será posible, estos 
críos…”. Los aguantamos una hora, y cuando se fueron, 
suspiramos aliviados. Ella no, ella los vigila, los alimenta, 
sonríe y los abraza veinticuatro horas sin descanso. Eso 
es amor.
Ahora, cuando pienso en esto, duermo un poco mejor 
por las noches, el mundo no es una mierda, todavía hay 
gente buena. No todos son corruptos, egoístas y vanido-
sos. Como dijo mi doctora, no nos obsesionemos con esa 
gente, porque acabaremos imitándoles. Las personas que 
dirigen todo esto, son normales, trabajan mucho y yo les 
agradezco el bien que hacen, y aun que mi problema no se 
resuelva bien del todo, los recordaré siempre, con admira-
ción y pediré que no se vayan nunca, y cuando sea otro el 
que se libre de la puta hipoteca, debemos alegrarnos y no 
ser gusanos egoístas.
Viva la PAH de Sant Vicenç dels Horts y todos los presentes 
y la madre que los parió.

Reflexión de un afectado por la hipoteca

JM Vido
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Arxiu

Aquest 19 de juliol hauria fet 80 anys de la celebració de 
l’Olimpíada Popular del 1936, un esdeveniment esportiu 
internacional, alternatiu als Jocs Olímpics de Berlín i orga-
nitzats en protesta d’aquests, els quals s’aprofitaren per 
fer  propaganda del nazisme amb l’arribada de Hitler al 
poder.
A Sant Vicenç dels Horts es va crear el  Comitè Local pro 
Olimpíada Popular i per ajudar els esportistes locals que 

Roser Calpe Andreo
Arxivera municipal

participarien a l’Olimpíada van obrir una llista de subs-
cripcions per recaptar diners. L’Ajuntament va encapça-
lar la llista amb l’aportació de  50 ptes. 
El conseller Antoni Cardús Campmany va defensar l’apor-
tació municipal dient que “la finalitat que es persegueix 
es contrarestar en part les olimpíades alemanyes totes 
elles fascistes [...]”.
L’Agrupació Esportiva ECA era l’entitat vicentina dels 
anys trenta que aglutinava els esportistes vicentins; des-
coneixem, però, si van ser aquests els joves que havien 
d’anar a l’Olimpíada Popular de Barcelona, que just un 
dia abans d’inaugurar-se es va suspendre pel cop d’es-
tat militar encapçalat pel general Franco i l’esclat de la 
Guerra Civil.

Si recordeu qui formava part del grup de vicentins que 
volia participar a l’Olimpíada Popular de Barcelona o en 
conserveu algun document o alguna fotografia, us agrai-
rem molt que  ho comuniqueu a l’Arxiu Municipal perquè 
seria una aportació històrica molt valuosa al conjunt de 
la història política, social i esportiva del nostre municipi.

Contribució de Sant Vicenç dels Horts a l’Olimpíada Popular de 1936
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16 de juliol, de 17.30 a 20.30 h. 

13 de setembre, a les 19 h.

17 de setembre

17 de juliol, de 8 a 14.30 h. 

11 de setembre

De l’1 a l’11 de setembre

Del 15 al 30 de setembre

Campionat Resistència BTT

Xerrada:
Els serveis de telefonia i d’inter-
net, a càrrec de l’OMIC i Igualtat
Tindrà lloc a la biblioteca Les Voltes.

Inauguració

Matinal Motera

Commemoració de
la Diada de Catalunya 2016

Quinzena de la Solidaritat 
Teresa Losada
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El club ciclista Trébol Bikesport celebra al parc del Pi 
Gros aquesta prova puntuable per a la Lliga Catala-
na de Resistència. El circuit és de 2,7 quilòmetres.

L’Àrea de Promoció Econòmica organitza aquest 
esdeveniment que tindrà lloc a la plaça de Narcís 
Lunes i Boloix. El Mercat es realitzarà cada dissabte 
fins al 8 d’octubre de 9 a 15 h.

Legisladores MC organitza aquesta trobada al parc 
del Pi Gros a partir de les nou del matí. Hi haurà mú-
sica en viu, espectacles, sortejos, country, esmorzar 
i cervesa, entre altres.

Torna la mostra gastronòmica de petites elabora-
cions dels bars i restaurants vicentins  amb receptes 
de tapes. Enguany hi haurà un doble premi per a les 
millors creacions: un de popular dels clients-consu-
midors, i un altre d’un jurat especialitzat.

La quarta edició d’aquest esdeveniment comptarà 
amb una caminada i una fira. El darrer dia, la Sala de 
Plens de l’Ajuntament acollirà la rebuda institucional 
als defensors dels drets humans.

17 de juliol, de 9 a 12.30 h.

Campionat de Catalunya 
Infantil BTT
Organitzat pel Club Ciclista Trébol Bikesport al parc 
del Pi Gros a partir de les nou del matí. Hi partici-
paran les categories aleví, prebenjamí, principiant, 
benjamí i infantil.
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18 de setembre, d’11 a 14 h.

20 de setembre, a les 19 h.

30 de setembre, de 9 a 11 h.

1 i 2 d’octubre 28 d’octubre, a les 20 h.

29 de setembre, a les 19 h.

14 d’octubre

13 d’octubre, a les 19.30 h.

Cinema Dones Solidàries

Caminada amb gent gran

Cinefòrum Solidari

Lliurament dels premis

Cinema solidari per a 
gent gran

Presentació del llibre
Vida i mort de Lluís
Companys
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24

Tornen les activitats sobre el medi ambient de la Juga-
tecambiental. Tots els diumenges al parc del Pi Gros.

Als cinemes La Vailet. 

L’Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts i 
la Unió de Botiguers 
tornen a organitzar 
aquest esdeveniment 
gastronòmic pels car-
rers més cèntrics del 
municipi.

Els cinemes La Vailet acolliran la projecció de la pel-
lícula Falsos positivos, sobre el conflicto armat a Co-
lòmbia. Al col·loqui posterior asistirá Julio Lamaña, 
representant de la Internacional Action for Peace 
(IAP).

L’activitat, que s’emmarca en la celebració del Dia In-
ternacional de la Gent Gran, discorrerà fins al Remei 
o llera del riu.

El jurat de l’edició per a adults del certamen eme-
trà el veredicte i es comunicarà a través de la pàgina 
web de l’Ajuntament. L’acte de lliurament del premi 
es durà a terme el 14 d’octubre, al Molí dels Frares. El 
premi consistirà en una dotació econòmica de 1.500 
euros i la publicació de l’obra guanyadora en edició 
comercial, amb un tiratge inicial de 750 exemplars.

L’acte tindrà lloc a la Biblioteca Municipal Les Voltes.

L’activitat tindrà lloc als cinemes La Vailet, amb mo-
tiu del Dia Internacional de la Gent Gran.

MERCAT GASTRONÒMIC
DIUMENGE 2 D’OCTUBRE

FIRAESPORT
DIUMENGE 3 D’ABRIL, de 10 a 20h

DESFILADA DE MODA
DIUMENGE 3 D’ABRIL, de 20 a 21.30h

FIRAESTOC
DIUMENGE 2 D’OCTUBRE

FIRATAPES
DISSABTE 1 D’OCTUBRE
i DIUMENGE 2 D’OCTUBRE

2 i 3
D’ABRIL

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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Trucades ràpides d’emergències
Enviament d’incidències a la policia
Alertes de la policia a l’instant
Informació sobre primers auxilis
Seguretat vial

Sant Vicenç dels Horts

Més seguretat 
des del teu mòbil
Utilitza l’app Seguretat Ciutadana de la teva ciutat

A SANT VICENÇ DELS HORTS, COMERÇ SEGUR


