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De Sant Vicenç a la Diagonal,
en només 40 minuts

Sant Vicenç dels Horts

El bus exprés, un servei nou que enllaça directament
amb la plaça de Francesc Macià
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L’Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts condemna de 
manera enèrgica l’atemptat 
de Barcelona ow.ly/
wLhw30euhgu pic.twitter.
com/rB31umKIgs

Ajuntament SVH
@AjuntamentSVH

Un bus exprés connectarà directament Sant Vicenç 
amb Barcelona, a partir del 12 de setembre. 
http://ow.ly/QVNC30dWRK3

De l’1 de juliol al 6 d’octubre

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
AjuntamentSVH

ajuntamentsvh
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En els darrers mesos he tingut l’oportunitat de dir en 

diferents ocasions que és la força de la gent el que ens 

empeny i ens compromet. I ho dic no pas com un com-

pliment amable a la ciutadania sinó perquè fa temps que 

la resposta ciutadana marca a pas ferm el ritme per a la 

consecució d’uns ideals. 

Els atemptats del mes d’agost ens van mostrar tant la 

vulnerabilitat com la fortalesa que tenim. Reaccionar da-

vant d’aquella barbàrie amb més carrer, més compromís 

i més normalitat ens ha refermat socialment. 

L’inici de curs ha tret la pols a les aules i també al com-

portament més ranci del Govern espanyol, que ha enge-

gat tota la maquinària per encongir-nos llibertats i drets 

democràtics. El meu compromís per facilitar l’expressió 

del vot l’1-O m’ha portat fins la Fiscalia Provincial de Bar-

celona. L’escalf personal que he rebut i la vostra solidari-

tat, sovint des d’opcions polítiques diferents, m’emocio-

na i em convenç més encara de la responsabilitat que 

he triat.

No és hora d’ambigüitats ni d’equidistàncies per no 

mullar-se o per mirar des de la tanca quan qui pren el 

compromís polític i democràtic és el poble. Victor Hugo 

deia: “Quan la dictadura és un fet, la revolució és un dret”. 

I aquest dret l’hem exercit molts, molts dies, a molts car-

rers i per a tothom.

Sant Vicenç s’ha abraçat a l’esperit lluitador d’aquells 

veïns i veïnes que anys enrere no tenien enllumenat ni 

carrers asfaltats. Ens hem apropat més que mai, ens hem 

dit pel nom, ens hem tocat i hem somrigut malgrat les 

amenaces. Tothom ha comptat: iaies i avis, dones, homes 

i jovent.

Fer política vol dir resoldre els encàrrecs i anhels de la 

ciutadania. Els seus representants estem obligats a tre-

ballar des del municipalisme, amb humilitat i fermesa, 

generant les condicions per tenir un futur millor.

Orgull vicentí

L’escalf personal que he rebut
i la vostra solidaritat, sovint

des d’opcions polítiques 
diferents, m’emociona

i em convenç més encara
de la responsabilitat

que he triat

Maite Aymerich Boltà 
Alcaldessa

Aquesta publicació va tancar la seva edició el 
dimecres dia 11 d’octubre
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l El bus exprés arriba 
en només 40 minuts 
a la plaça de Francesc 
Macià 

l Els usuaris d’aquest 
nou servei disposen 
de Wi-Fi i premsa 
gratuïts

l Paral·lelament, el 
bus urbà Santvibús 
millora la seva oferta i 
torna a circular pels 
carrers Barcelona i 
Burgos

l Les parades situades 
fora del recorregut 
principal de les 
línies urbanes SV2 i 
SV4 funcionen ara a 
demanda 

DESTAQUEM
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Sant Vicenç dels Horts compta des del mes de setembre 
amb un servei d’autobús directe a Barcelona. La nova lí-
nia e20 forma part de la xarxa Exprés.cat i uneix la plaça 
de Francesc Macià amb Torrelles, passant per Sant Vicenç 
dels Horts. En ser directa, aquesta nova línia suposa una 
millora pel que fa al temps de recorregut fins a aquesta 
zona de Barcelona, que és d’uns 40 minuts des de Sant 
Vicenç. El bus exprés també complementa les línies in-
terurbanes L61 i L62, que han modificat els seus horaris 
al matí per ajustar els serveis. 

Amb aquest nou servei s’espera reduir els trajectes 
duts a terme amb vehicle privat, en la línia del compro-
mís en la lluita contra el canvi climàtic i la millora de la 
qualitat de l’aire. A banda dels beneficis mediambientals 
i un estalvi en el temps de trajecte, suposa una millora en 
la confortabilitat dels usuaris, que tenen servei de Wi-Fi 
gratuït i premsa diària. Alhora, el bus, que espera tenir 
entre 50.000 i 70.000 usuaris nous a l’any, té tarifa inte-
grada de la xarxa de transports metropolitans.

Aquest servei forma part de la xarxa de bus d’altes 
prestacions Exprés.cat, que la Generalitat està desple-
gant als 43 corredors de mobilitat amb més demanda 
del territori. Durant la presentació del nou bus, que va 

tenir lloc el 4 de setembre a la Casa de la Vila, el secre-
tari d’Infraestructures i Mobilitat, Ricard Font, va obrir la 
porta a augmentar la freqüència de pas del bus amb més 
expedicions, en funció de la seva acceptació durant l’en-
trada en funcionament. l 

El bus exprés a la Diagonal 
impulsa la mobilitat entre Sant 
Vicenç dels Horts i Barcelona

Es tracta d’un servei directe fins a la plaça de 
Francesc Macià amb 9 expedicions diàries

en ambdós sentits

IMPULSEM LA MOBILITAT
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El bus urbà torna a 
circular pels carrers 
Barcelona i Burgos

A més hi haurà parades
que funcionaran a demanda

a les línies SV2 (Font del 
Llargarut i Camí de les Canetes) 

i SV4 (Jaume I)

El bus urbà Santvibús obre el curs amb diversos canvis i 
millores. Així, les línies SV1 i SV2 tornen a passar pel car-
rer de Barcelona a partir del carrer d’Àngel Guimerà, per 
incrementar la cobertura a la zona comercial de Can Ros. 
Per tant, aquestes línies deixen de circular per la carrete-
ra de Sant Boi —incloent-hi el CAP El Serral i La Vailet—, 
que quedarà coberta per les línies SV3, L60, L61, L62 i la 
nova e20.

Alhora, la línia SV1 tindrà tres noves parades al carrer 
Burgos, i deixarà de passar per l’avinguda Ferrocarril, i la 
SV3 guanyarà parades als carrers Rosari, Gatosar i Cer-
vantes, i deixarà l’av. Central de Sant Antoni, que seguirà 
coberta amb les línies L62, L71 i la nova e20. També s’ha 
modificat l’itinerari dels busos per a accedir a la parada 
de l’estació dels FGC, ubicada al carrer de Ferrés i Costa. 
Amb aquest canvi, les línies SV4, L60 i L61 deixen de cir-
cular pel carrer de l’Abadessa Reverter i ho fan pels car-
rers Salvador Allende, Unitat i Santa Clara, per alleugerir 
possibles molèsties pel pas de vehicles.

Finalment, les parades situades en antenes —fora del 
recorregut principal— a les línies SV2 (Font del Llargarut 
i Camí de les Canetes / Turó) i SV4 (Jaume I / Sant Roc) 
funcionen ara a demanda. En aquest sentit, les sol·lici-
tuds es poden fer per telèfon, trucant al 936 325 133 el 
dia abans de 9 a 18 h. Si es vol demanar per al dilluns cal 
trucar en divendres. Si la petició es fa a bord de l’auto-
bús, cal avisar que es vol baixar en aquella parada, i qui 
vulgui ser recollit també ha d’indicar l’hora. l

Parada del bus urbà al carrer de Barcelona, entre Llobregat i Girona

IMPULSEM LA MOBILITAT

La línia SV1 té tres noves parades al carrer Burgos 
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L’Ajuntament millora 
el paviment de diversos 
carrers

L’Ajuntament ha fet millores en el paviment dels carrers 
Anselm Clavé, Sant Josep, Oviedo, Lluchmajor, Logronyo, 
Lanzarote, Muntanya, Menéndez Pelayo, Bon Punt, Rosa-
ri, Montseny, Aierol, Turó, Doctor Fleming, Riu i Enric Bor-
ràs des de finals d’agost. Els treballs, amb una despesa de 
prop de 480.000 euros, han servit per a garantir la mobi-
litat i el trànsit de vehicles rodats. Les intervencions han 
tingut una durada de poc més d’un mes, i han compor-
tat talls puntuals. Alhora, s’han fet actuacions especials al 
carrer Sant Josep, on s’ha millorat l’accessibilitat, al carrer 
Nou i al carrer Turó, i anivellat el paviment d’algunes cruï-
lles per a evitar el fregament d’alguns vehicles.

Més enllà d’això, també s’estan fent obres per a reno-
var la xarxa de clavegueram del carrer Albacete, en les 
quals se substituirà el tub de clavegueram instal·lat en 
aquest carrer i també del carrer E del polígon del Molí 
dels Frares, fins a la riera de Cervelló, uns treballs que du-
raran nou mesos.

Carrers més amables i accessibles 
Els treballs s’emmarquen en un projecte de l’Ajuntament 

També s’està renovant la xarxa de 
clavegueram dels carrers d’Albacete i E

Durant els últims mesos, l’Ajuntament ha realitzat obres 
de reurbanització al lateral de la BV-2005 (carretera de 
Torrelles) entre els carrers de Claverol i Aurora a Sant Vi-
cenç dels Horts. Se n’ha substituït el paviment, les voreres 
i l’enllumenat, entre altres elements, per a millorar-ne l’es-
tat de conservació i la seva estètica. Alhora, s’ha millorat 
l’accessibilitat a les naus ampliant la vorera a 1,80 metres 
d’amplitud  intentant mantenir sempre el màxim nombre 
possible de places d’aparcament al viari públic. l

Reurbanització del lateral 
de la carretera de Torrelles

L’Ajuntament ha renovat totalment
la via i l’accessibilitat a les naus

per a la millora de la via pública i dels espais naturals. 
Atenent a la demanda ciutadana, el consistori està im-
plementant un paquet de mesures que té un cost de 8,6 
milions d’euros. L’objectiu: fer més amables, accessibles i 
eficients els carrers i places del municipi. l
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Nou reglament municipal 
d’adjudicació d’habitatges 
per emergències 
econòmiques i socials

L’Ajuntament va aprovar  inicialment al ple de setembre 
el nou reglament municipal d’adjudicació d’habitatges 
per emergències econòmiques i socials.  

Ara per ara, hi ha dos habitatges de propietat munici-
pal que han estat rehabilitats i equipats, i properament 
se’n condicionaran dos més al mateix edifici.

Poden accedir al servei aquelles persones que visquin a 
Sant Vicenç dels Horts i que hagin perdut el seu habitat-
ge per una situació de vulnerabilitat extraordinària, ja si-
gui en cas de desnonament o per alguna situació de risc. 
L’accés a aquests pisos s’adjudicarà mitjançant un conve-
ni de cessió d’habitatge municipal en règim compartit i 

Por primera vez en Sant Vicenç contamos 
con pisos de emergencias para poder 
proporcionar una alternativa habitacional. 
Este recurso permite al consistorio dar una 
respuesta más inmediata a aquellas familias 
que sufran un desahucio a la espera de que 
la Mesa de Emergencia de la Generalitat 
otorgue una vivienda. Son pisos transitorios 
completamente equipados, por lo que las 
familias que lo necesiten, previo informe de 
Servicios Sociales, podrán seguir llevando 
una vida digna. Además, está previsto 
ampliar el recurso con dos viviendas más 
hasta un total de cuatro.

Alejandro Aparicio
Regidor d’Habitatge

Hi ha dos habitatges de propietat 
municipal que han estat rehabilitats 
i equipats

temporal i en el qual s’estableix un pla de treball amb els 
Serveis Socials Municipals.

Es tracta d’una solució transitòria, en espera d’un recurs 
permanent per part de la Taula d’Emergència en l’Àmbit 
de la Pobresa Energètica i l’Habitatge de la Generalitat.

Consens de partits i entitats 
El regidor d’Habitatge Social, Alejandro Aparicio, desta-
ca el consens que ha aplegat aquest reglament entre els 
partits polítics i les entitats que han treballat en la seva 
redacció. L’aprovació inicial del reglament es va prendre 
gairebé per unanimitat del Ple Municipal, amb l’únic vot 
en contra del regidor no-adscrit.

El text del reglament està ara en procés d’informació 
pública perquè la ciutadania el pugui consultar i pre-
sentar-hi al·legacions i reclamacions. Es pot consultar al 
web municipal i cal adreçar-se al Servei Integral d’Atenció 
Ciutadana, a la planta baixa de la Casa de la Vila. L’horari 
d’atenció és de dilluns a divendres de 9 a 14 h i de dilluns 
a dijous de 16.30 a 18.30 h. l
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L’alcaldessa, Maite 
Aymerich, passa a tenir 

dedicació exclusiva

La partida destinada a sous 
no pujarà, gràcies a les 

reestructuracions en el Govern 
municipal

L’alcaldessa de Sant Vicenç dels Horts, Maite Aymerich, 
té dedicació exclusiva al consistori des de principis de se-
tembre, tal com es va aprovar en el ple extraordinari del 
mes de juliol. Fins aleshores, l’alcaldessa compaginava la 
seva feina de docent amb les tasques pròpies de l’alcal-
dia i, en canvi, ara té plena disponibilitat horària per a 
dedicar-se a la ciutadania i les entitats i per a coordinar 
tots els projectes de govern engegats aquest mandat.

Aquesta modificació suposa un reordenament en la 
dedicació dels regidors i les regidores del Govern, de 
tal manera que no se supera la partida total de sous de 
l’executiu local, que estava xifrada des d’inici de mandat 
en 334.840 € (vegeu quadre). D’altra banda, hi ha hagut 
canvis destacats en algunes regidories, com ara:

• Manuel Ortega porta Urbanisme i Activitats, que se 
suma a les regidories que ja tenia d’Economia i Hisenda i 
de Recursos Humans.

• Yolanda Artigas deixa Urbanisme i assumeix les regi-
dories d’Infància i Joventut i d’Esports. Aquestes regido-
ries se sumen a la que ja dirigia d’Igualtat, que ara es diu 
d’Igualtat, Dona i LGTBI.

• Paloma Tevar deixa de dirigir les regidories d’Infància 
i Joventut i d’Esports i es queda al capdavant de la Re-
gidoria de Gent Gran. Tevar també era regidora de barri 
del Serral, una responsabilitat que ara recau en el també 
regidor d’Educació, Cultura, i Solidaritat, Cooperació i 
Voluntariat, Miquel Àngel Camacho.

Quatre tinències d’alcaldia 
D’altra banda, es passa de dues a quatre tinències d’alcal-
dia: a més d’Ortega i González, ara també hi haurà Fran-
cisco Rodríguez (3r tinent) i Marta Sugrañes (4a tinenta). 
Es vol millorar així la coordinació interna i reforçar el lide-
ratge de les quatre àrees existents al consistori. l

SOUS I DEDICACIONS DEL GOVERN 

Maite Aymerich

Miquel Àngel Camacho 

Manuel Ortega 

Francisco Rodríguez 

Marta Sugrañes

Francisco Manuel
Infante

Yolanda Artigas

Arnau Mata

Georgina González

Paloma Tevar

Alejandro Aparicio 

Nom Sou (brut) 
anterior

Sou (brut) 
actual

           0 €

39.900 €

42.000 €

37.800 €

35.700 €

31.500 €

29.400 €

27.300 €

27.300 €

33.600 €

24.000 €

42.000 €

37.800 €

37.800 €

33.600 €

31.920 €

29.820 €

27.720 €

26.460 €

22.050 €

22.260 €

22.050 €
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Per al nou curs escolar l’Ajuntament ha ofert de nou ajuts 
complementaris de menjador, a l’escolaritat, per a casals 
d’estiu i activitats extraescolars. 

La novetat ha arribat en aquesta última línia de subven-
cions, on enguany també hi ha una dotació per a l’apre-
nentatge de llengües estrangeres, música, art i tecnologia, 
a banda de les activitats esportives. El pressupost destinat 
a tots els ajuts serà de 318.000 €, a banda dels 15.000 € 
d’ajuts a la continuïtat educativa postobligatòria. 

Els centres escolars van començar al setembre el nou 
curs 2017/18 amb total normalitat. Les classes van donar 
el tret de sortida amb 761 alumnes de 2n cicle d’edu-
cació infantil (P3, P4 i P5), 1.762 en cursos de primària 
i 1.230 a l’ESO. En total, per tant, les classes arrenquen 
amb 4.717 alumnes de P3 a postobligatòria. Ara bé, 
s’espera que aquestes dades variïn al llarg del curs, com 
cada any, per les incorporacions que es puguin produir 
un cop iniciat el període lectiu. El curs va iniciar-se amb 
plena ocupació també a les llars d’infants, amb 41 alum-
nes a l’Escola Bressol El Petit Mamut i 74 a l’Escola Bressol 
Municipal L’Alegria.

D’altra banda, els exalumnes de l’Escola Mare de Déu 
del Rocío ja s’han repartit: 37 han anat a l’Escola Sant Jo-
sep, 30 al Joan Juncadella i 2 a La Vinyala. 

Pel que fa a la formació postobligatòria, les xifres són 
superiors a les de l’any passat, amb 363 persones ins-
crites en el batxillerat i 601 als cicles formatius: 386 en 
graus mitjans i 215 en cicles superiors.

L’Ajuntament destina
318.000 euros a ajudes 

escolars per al curs 2017-2018

Les classes arranquen
amb 4.717 alumnes inscrits al 

municipi, des de P3
a la formació postobligatòria
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Amb l’arrancada del curs, també comencen les Accions 
de Dinàmica Educativa, que serviran perquè l’escola 
s’acosti al municipi i al seu entorn més proper, amb un to-
tal de 58 activitats. Aquest projecte engloba des de noves 
propostes fins a les que ja s’han consolidat, com la Mostra 
de Teatre Escolar, que enguany arriba a la 30a edició.

Entre les novetats destaca un nou bloc anomenat Par-
ticipació i Informació a la Joventut, on s’han inclòs l’acti-
vitat “Jo soc de Santvi, jo hi participo!” i la xerrada i el ta-
ller “Oportunitats de mobilitat internacional per a joves”.

Altres novetats corresponen a l‘àmbit d’educació artís-
tica, on s’han incorporat les fitxes de la 5a edició del Con-
curs de Fotografia Francesc Siñol i el Concurs de Curtme-
tratges Santiago Arizón. 

També hi ha més propostes pel que fa l’educació per a 
la cultura de la pau, la solidaritat, la cooperació i la ciuta-
dania, mediambiental i per a la salut. 

El Petit Mamut, a Can Sàbat 
L’Ajuntament disposa d’un avantprojecte per a construir 
una nova escola bressol a Can Sàbat i traslladar-hi l’actual 
Petit Mamut, que està provisionalment al carrer del Riu 
des del curs 2000-01. Ja s’ha projectat una nova ubicació 
(vegeu imatge virtual), en una illa situada entre el carrer 
Primer de Maig i el carrer Prat de la Riba, molt a prop de 
l’estació de La Vinyala de FGC. La previsió és que estigui 
acabada entre finals del 2018 o primers del 2019. l

Les Accions de Dinàmica 
Educativa inclouran enguany 
un total de 58 activitats, en 

13 àmbits d’actuació diferents

Ja s’ha projectat una nova 
ubicació per al Petit Mamut, 

a Can Sàbat

El curs s’ha iniciat amb total normalitat. 
Cal agrair especialment a la comunitat 
educativa de les escoles Joan Juncadella 
i Sant Josep la bona acollida que han 
sabut fer als alumnes de l’Escola Rocío 
que aquest curs inicien les classes en 
aquests centres. L’inici de curs és moment 
d’entusiasme i alegria pel retrobament dels 
companys/es després de l’estiu i un nou 
repte per als docents per a aprofundir en 
la millora de la tasca educativa. Bon curs i 
bona feina.

Miquel Àngel Camacho
Regidor d’Educació

L’escola, integrada al municipi 
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Generalitat i 
Ajuntament 

inicien la 
campanya 

de vacunació 
contra la grip

La Generalitat de Catalunya i l’Ajunta-
ment de Sant Vicenç impulsen a finals 
d’octubre la campanya de vacunació, 
especialment dirigida als col·lectius 
de risc: persones de més de 60 anys, 
dones embarassades, pacients amb 
malalties cròniques, residents en 
centres de gent gran, persones amb 
obesitat mòrbida, i cuidadors de per-
sones que necessiten vacuna i profes-
sionals de la salut.

Aquesta malaltia causa cada any 
malalties greus i morts, motiu pel qual 
és molt important vacunar-se anual-
ment. El període ideal per a fer-ho són 
els mesos d’octubre i novembre (tot i 
que la vacunació també es pot rea-
litzar fora d’aquest període), perquè 
l’objectiu és protegir-se dels virus de 
la grip que arribaran a l’hivern. Ara bé, 
aquest tractament no prevé el refre-
dat comú ni contra altres infeccions 
respiratòries víriques. l

La Jugateca Ambiental 
farà activitats al parc del 

Pi Gros durant tota la 
tardor

Amb la tornada a l’escola, ja han tornat des de principis de se-
tembre les activitats de la Jugateca Ambiental, realitzades els 
diumenges al matí al parc del Pi Gros i dirigides a famílies i in-
fants de totes les edats. El tret de sortida el va donar el taller de 
paper reciclat, seguit d’”El Pi més gros”. Els formats són diferents, 
des de jocs i tallers fins a itineraris guiats, però els objectius són 
comuns: fomentar el coneixement de l’ecosistema forestal a tra-
vés de la descoberta i l’observació del parc. 

Properes activitats 
Les “jugateques” organitzades per l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona, el Casal Infantil i Juvenil El Quijote i l’Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts seguiran durant tota la tardor, amb aquesta 
programació:

l 15 d’octubre: Farina de garrofa
l 22 d’octubre: Fulles de tardor per a decorar
l 29 d’octubre: Agafem el cabàs
l 5 de novembre: Boscos de ciutat
l 12 de novembre: Energia eòlica
l 19 de novembre: Celebrem el Dia de la Infància i del Medi 
      Ambient
l 26 de novembre: Guarniments de Nadal amb material reciclat

Els formats són diferents, des de jocs i 
tallers fins a itineraris guiats
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Sant Vicenç dels Horts m’agrada net

L’Ajuntament tira endavant una campanya per a 
fomentar el civisme i tenir cura de l’entorn del municipi

L’Ajuntament ha engegat una campanya de co-
municació i sensibilització per a fomentar el ci-
visme i tenir cura de l’entorn del municipi. Porta 
per títol “Sant Vicenç dels Horts m’agrada net” i 
s’adreça a dos públics: d’una banda, als adults, 
amb consells i recomanacions sobre la recollida 
de residus, i de l’altra, als infants, amb una prova 
pilot a l’escola de Sant Josep, on s’han instal·lat 
contenidors perquè els més petits aprenguin a 
reciclar.

No tens més excuses 
Així, es realitzarà una campanya genèrica de co-
municació en diferents mitjans com el web mu-
nicipal, les xarxes socials i Ràdio Sant Vicenç amb 
el lema “No tens més excuses”. Des de diferents 
formats, es vol donar informació sobre els serveis 

que ofereix la Deixalleria i potenciar comporta-
ments cívics i una tinença responsable dels ani-
mals. També es reforça la necessitat de reciclar i 
de fer una recollida selectiva de residus. En la ma-
teixa línia, l’Ajuntament recorda que existeix un 
servei gratuït de recollida de mobles vells i poda 
i de cartrons per a comerços (tel. 900 707 171). 

En Neti, protagonista a les escoles 
Els infants de l’Escola Sant Josep aprendran 
aquest curs a reciclar tots els residus que generin 
i treballaran sobre la importància de mantenir 
net el seu entorn. La previsió és ampliar aquesta 
experiència a la resta dels centres educatius du-
rant el proper curs. A més es crearà una mascota 
per a la campanya: en Neti, que serà el protago-
nista d’un conte que editarà l’Ajuntament. l
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Milers de vicentins i vicentines van sortir 
a votar l’1 d’octubre

El “Sí” va ser l’opció més votada al municipi amb 
5.600 vots, mentre que el “No” va registrar-ne 768

Malgrat les dificultats, Sant Vicenç dels Horts va poder or-
ganitzar el referèndum de l’1 d’octubre. Van obrir les por-
tes un total de 12 centres de votació i hi van votar 6.530 
persones (el 31,15 % de l’electorat). El “Sí” a favor d’una 
República Catalana va ser l’opció més votada al municipi 
amb 5.600 vots, mentre que el “No” va registrar-ne 768. De 
la resta de vots, 119 van ser en blanc i 43, nuls. Els talls 
informàtics van originar diverses cues a diferents centres 
de votació al llarg de tot el dia, de manera que moltes per-
sones es van quedar sense votar.

Dos dels centres inicialment previstos, l’AV del Turó i l’es-
cola Sant Josep, no es van poder obrir perquè les portes 
estaven bloquejades amb silicona. El local del Turó es va 
substituir per l’escola Sant Jordi, mentre que l’escola Sant 
Josep es va reemplaçar per l’Espai Jove La Capella. 

Tensió a l’escola Sant Jordi 
A Sant Vicenç no es van patir les càrregues policials d’altres 
punts de Catalunya, però sí que es van viure moments de 
tensió, per exemple, a l’escola Sant Jordi. A primera hora 
del matí, els Mossos d’Esquadra es van obrir pas entre la 
massa ciutadana i van aconseguir barrar el pas als electors. 
Allà també havia de votar el vicepresident de la Generalitat 
i exalcalde de Sant Vicenç dels Horts, Oriol Junqueras, que 
finalment va acudir a l’oficina de la Llei de Barris a dipositar 
la seva papereta. El cens, en ser universal, permetia que els 
electors votessin a qualsevol dels centres habilitats.

Durant el dia, els vicentins van poder accedir a l’escola 
Sant Jordi i hi votaven amb comptagotes, però a mitja tar-
da el centre va haver de tancar portes perquè el dispositiu 
policial no permetia l’entrada de més gent.  

Concentracions i aturades 
L’endemà, dia 2 d’octubre, unes 200 persones es van con-
centrar davant l’ajuntament en protesta per les actua-
cions de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional per impedir 
el referèndum i que van deixar prop de 900 ferits. L’alcal-
dessa, Maite Aymerich, va agrair el comportament dels 
més de dos milions de persones que van votar l’1 d’octu-
bre, “i en especial, aquells a qui es va usurpar el vot”. Dies 
abans, el 21 de setembre, l’alcaldessa havia estat citada 
per la Fiscalia com a investigada per un possible delicte 
de desobediència en facilitar la celebració del referèndum 
al municipi.   

El 3 d’octubre l’Ajuntament es va sumar a l’aturada ge-
neral de país convocada per a denunciar les càrregues 
policials i defensar els drets fonamentals. Els edificis muni-
cipals van romandre tancats i a la tarda centenars de per-
sones es concentraven novament a la plaça de la Vila. Hi 
van donar suport l’Ajuntament; els sindicats CCOO, UGT, 
CSI-CSIF, SPPMC i la llista independent; la Unió de Boti-
guers de Sant Vicenç dels Horts, i els grups municipals de 
Junts x Sant Vicenç, SVH SÍ PUEDE, PSC, ICV-EUiA i PDeCAT 
a més de la regidora no-adscrita. l
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El Servei Integral d’Atenció 
a l’Empresa ha fet 310 

atencions en el que portem 
d’any El Servei Integral d’Atenció a l’Empresa (SIAE) va co-

mençar a funcionar al gener del 2017 i durant aquest 
temps ha fet 310 atencions. D’aquestes, 139 han es-
tat dedicades a persones emprenedores interessa-
des a obrir un negoci o continuar-ne un d’existent; 
62 atencions s’han adreçat a empreses de nova crea-
ció, i 109, a empreses existents. 

Pel que fa a les gestions, el SIAE ha fet 511 tràmits 
fins a l’agost. En destaquen especialment les 172 
primeres visites realitzades, 165 tràmits d’activitats 
(permisos d’obertura de terrasses, informacions 
d’expedients...) i 130 consultes d’empreses (consulta 
d’expedients, gestió de locals...), entre d’altres. 

El SIAE busca facilitar una interlocució àgil entre 
les empreses i l’Administració. 

Es pot demanar cita prèvia trucant al 936 022 150 
o enviant un correu a siae@svh.cat. l

Un centre diari a la
Vinyala – Poble Nou és 

el projecte més votat del 
procés de pressupostos 

participats
Un total de 179 persones van votar en el procés de 
pressupostos participats de la Vinyala – Poble Nou 
es Mou, la qual cosa va suposar una participació del 
8,32 %, ja que al barri viuen 2.151 persones amb dret 
a vot. Aquesta xifra és superior a la mitjana en pro-
cessos participatius de característiques similars duts 
a terme en altres barris i municipis. 

Les tres propostes més votades van ser el Centre 
Diari la Vinyala – Poble Nou (amb 124 vots), les ac-
tivitats i serveis per a la gent gran (75 vots) i el grup 
ocupacional per a joves i persones en atur (46).

200.000 euros per a la                            
implementació 
En total s’hi invertiran 193.800 euros, i el pressupost 
restant fins als 200.000 euros previstos queda roma-
nent per a qualsevol imprevist durant la implemen-
tació de les propostes. l

Prop del 65 % d’atencions s’han 
fet a persones emprenedores o 
noves empreses

També s’implementaran les 
activitats per a la gent gran i el 
grup ocupacional per a joves

139

62

109
A PERSONES 

EMPRENEDORES
A EMPRESES
EXISTENTS

A EMPRESES
DE NOVA CREACIÓ

310
atencions
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Fons especial 
de la cuina 
tradicional 
catalana a Les 
Voltes

Arran de l’exposició-homenatge 
a Josep Lladonosa que hi ha a la 
biblioteca Les Voltes s’hi mantindrà 
permanentment un fons especial 
de cuina tradicional catalana. El 
fons es farà a partir del donatiu 
documental del mateix xef i amb 
el compromís de la Biblioteca 
d’augmentar-lo.

Oberts els terminis 
de sol·licituds 
de subvencions 
per a empreses i 
autònoms

L’Ajuntament ha obert els 
terminis per a accedir a tres línies 
de subvencions: per a les altes 
d’autònoms, la contractació 
de persones aturades, i la 
modernització i nova implantació 
d’establiments comercials. 

Les sol·licituds es poden fer 
fins al 31 d’octubre i les altres 
dues fins al 30 de novembre al 
Servei Integral d’Atenció a la 
Ciutadania (SIAC), de 9 a 14 h. Al 
web municipal es pot trobar tota 
la documentació que cal presentar 
per a les diferents línies d’ajuda.

La 6a Tapes i Canyes 
es renova i aposta pel 

producte del Parc Agrari

L’Ajuntament ha decidit renovar el Tapes i Canyes, tot emmarcant-lo 
en el Quinto Tapa, una proposta organitzada per l’Associació de Gas-
tronomia i Turisme del Baix Llobregat. Del 2 al 19 de novembre, una 
vintena de bars i restaurants vicentins oferiran la millor tapa de la 
casa i la tapa de km 0 acompanyada d’un quinto o una altra beguda. 
L’únic requisit per a participar-hi és utilitzar producte del Parc Agrari 
en l’elaboració de la tapa de km 0. A més, el cap de setmana del 25 
i 26 de novembre se celebrarà a la plaça de la Vila la Firatapa Km0.

Hi haurà 3 premis per a les millors tapes que votin els clients: els 
premis consistiran en una campanya publicitària, un diploma i un 
vinil de reconeixement per al bar o restaurant. D’altra banda, un jurat 
professional atorgarà el premi Josep Lladonosa a la millor tapa de 
km 0. Aquest premi també consistirà en una campanya publicitària, 
un diploma i un vinil de reconeixement.

Finalment, per als clients que votin també hi ha 3 premis: un “d’or” 
amb un xec de 400 € per a comprar als establiments de la Unió de 
Botiguers, un “de plata” que consisteix en un dinar o sopar per a 4 
persones a la cerveseria de la Fàbrica Moritz; i un premi Instagram 
a la millor foto de tapes, que s’emportarà un dinar o sopar per a 2 
persones. l

Del 2 al 19 de novembre, una vintena 
de bars i restaurants oferiran les seves 

tapes i begudes
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Fons especials de cuina 
tradicional catalana i d’hort

ESPAI COORDINAT 
PER LA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL LES 
VOLTES

CONTACTE
Telèfon 
936 560 663
a/e:
lesvoltes@svh.cat 

HORARI D’HIVERN
Matins
dimecres i dissabtes, 
de 10 a 13 h
Tardes
de dilluns a divendres, 
de 15.30 a 20.30 h

SANT
VICENÇ 

DELS 
HORTS

VA DE
VOLTES

L’espai de recomanacions bibliogràfiques de la Biblioteca giren a l’entorn dels 
dos fons especials que creixen dins les seves prestatgeries.

El gener del 2016 la Biblioteca va iniciar la seva participació en el projecte 
transversal “De l’hort a la biblioteca” acompanyada de 12 biblioteques més, 
vinculades al Parc Agrari del Baix Llobregat. La divulgació del coneixement 
sobre el territori que configura el Parc, la promoció del cultiu i consum de 
productes ecològics, de temporada i de quilòmetre 0 i els beneficis d’una 
cuina que amalgamés tots aquests elements són els objectius principals 
del projecte. Tot plegat, lligat al desenvolupament d’un fons documental 
especialitzat en la temàtica disponible per als usuaris de Les Voltes a la 
segona planta de l’equipament. 

La primavera del 2017 l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts va signar un 
acord amb el gran cuiner català, Josep Lladonosa i Giró, a partir del qual el 
llegat del seu fons bibliogràfic i d’arxiu passava a mans del nostre municipi. 
El fons bibliogràfic del llegat ha estat la base de la creació d’una col·lecció 
especial de cuina tradicional catalana i també ha permès l’ampliació del 
fons de cuina general que ja tenia la Biblioteca. El fons especial de cuina 
tradicional catalana creixerà cada any amb noves adquisicions i s’organitzaran 
activitats de promoció i difusió de la nostra cuina.

RECOMANACIONS:

Cultive todo cuanto pueda comer en 
menos de un metro cuadrado 
Barcelona: Blume, 2016. 255 p. l

El llibre de les sopes: qui menja sopes 
se les pensa totes  
Josep Lladonosa i Giró
Barcelona : Empúries, DL. 2002. 206 p. l

Llaminadures: petit llibret per a fer tota 
classe de dolços de cuina, merengues, 
refrescos, gelats, melmelades, púdings, 
pastes i amanides de fruites, etc  
Ignasi Domènech
Barcelona: Tip. Bonet, 1980. VIII, 64 p. l
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SANT
VICENÇ 
DELS 
HORTS

VIDA VICENTINA

FESTA PER LA DIVERSITAT FUNCIONAL 
Adiscap va organitzar el 16 de setembre una 
jornada festiva a la plaça de Narcís Lunes.

MEDALLA CENTENÀRIA. Van rebre 
aquesta distinció Manuela Marcos Piriz, 
a l’esquerra (29 d’agost), i Maria Planas 
Pujol, a la dreta (5 d’octubre). 

CIM DE MATERHÖN (CERVINO), 4.478 m. 
L’alpinista vicentí Enric Casas, de 62 anys, 
va coronar el 29 d’agost un dels cims més 
difícils dels Alps. Va fer un temps de 12 
hores entre l’ascens i el descens.
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ONZE DE SETEMBRE. La marxa de torxes, la 
música i la poesia protagonitzen la celebració 
de la Diada, organitzada entre les entitats i 
l’Ajuntament.
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QUINZENA DE LA SOLIDARITAT. Del 15 de setembre al 2 d’octubre, es van 
organitzar les jornades Teresa Losada, una caminada, una fira solidària i 
el tradicional Sopar de la Solidaritat amb defensores dels drets humans: 
Valdenia Paulino (Brasil), Wafae Charaf (Marroc) i Aisha Altubuly (Líbia).
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DIA INTERNACIONAL DE LA GENT GRAN. Es va celebrar amb la 
lectura del manifest commemoratiu, la caminada per la llera del 
riu i un espectacle de cabaret.

MERCAT D’INTERCANVI I 2a MÀ. Les 
vicentines i els vicentins van trobar els 
millors productes al barri de la Vinyala.

HOMENATGE A LES VÍCTIMES DEL 17 D’AGOST. Durant 
la Quinzena de la Solidaritat, es va recordar les 
víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils.

GEGANTS A TORREJÓN DE ARDOZ. En Vicenç i la 
Coloma van viatjar a Madrid l’1 d’octubre. 
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l Patrícia Aymà Maldonado (1993, Sant Vicenç dels Horts) és la creadora de Venvirotech 
Biotechnology, una start up que aposta per la producció de plàstics ecològics a través del tractament 
de restes orgàniques. Aymà és graduada en Biotecnologia per la UAB i té el màster d’Enginyeria 
Ambiental de la UB. La jove vicentina va començar la seva formació al municipi: primer al Col·legi Sant 
Vicenç i després als Salesians.

A finals d’octubre marxes 8 dies 
a Silicon Valley (California). És el 
premi que vas guanyar amb el pro-
jecte de negoci Venvirotech Bio-
technology al VI Santander Yuzz 
Terrassa. Què esperes d’aquesta 
estada? 
Vull endinsar-me en el model empre-
sarial d’allà i veure com funcionen els 
equips i com treballen. També estaria 
molt bé poder fer-hi algun contacte. 
Estic mirant alguns grups de biotec-
nologia ambiental que treballen a la 
Universitat d’Stanford per intentar 
que hi hagi transvasament de co-
neixements i aprofitar encara més el 
viatge.

El programa Yuzz atorga formació 
i coneixements empresarials per a 
tirar endavant idees de negoci com 
Venvirotech Biotechnology. En el teu 
cas, com t’ha servit aquest suport?
Venia d’una formació molt tècnica i el 
programa Yuzz Santander m’ha apor-
tat totes les eines necessàries. Durant 
sis mesos tenia classes adreçades a 
l’emprenedoria després de la feina. 
Eren molt enriquidores perquè t’ex-

“ENTENC LA BIOTECNOLOGIA COM UNA EINA PER A AGAFAR 
ALLÒ QUE TENIM I TRANSFORMAR-HO EN ALLÒ QUE VOLEM”

plicaven com fer contactes, com tirar 
endavant el model de negoci... Jo 
animo tothom que tingui una idea 
que es presenti a aquest tipus de 
programes, no només per tirar enda-
vant la proposta de negoci sinó tam-
bé per l’aprenentatge.

Es tracta d’un projecte empresa-
rial que sorgeix arran de la teva 
tesi de màster. En què consisteix?
Vienvirotech Biotechnology fa una 
gestió dels residus per generar plàs-
tics biodegradables a partir de les 
restes que produeixen les empreses. 
Introduïm el model d’economia circu-
lar: en aquest sistema, els residus són 
substrats i els reincorporem a la cade-
na de valor com un altre producte a 
través del tractament amb bacteris. 

Aquest model és aplicable a la rea-
litat de Sant Vicenç i rodalia?
Té potencial. Un cop haguem acon-
seguit que els nostres principals 
clients confiïn en nosaltres, el se-
güent pas és convèncer administra-
cions públiques, entitats, comunitats 
veïnals... Això és més complicat i ens 

ho plantegem a llarg termini perquè 
a l’àmbit públic existeixen molts con-
tractes de gestió de residus amb en-
titats més grans.  

De moment encara és una idea de 
negoci... En quin punt es troba?
Estem fent propostes de viabilitat 
amb possibles clients i testejant di-
verses rondes d’inversió... En un o 
dos anys volem que l’empresa acon-
segueixi fidelitzar alguns clients per 
produir de manera regular.

El consum de plàstics és una de 
les causes de l’efecte hivernacle. 
Suposem que apostar tan fort per 
una idea com aquesta també té al 
darrere un compromís social...
Totalment. És un problema real i no 
es pot obviar. Hem d’intentar conviu-
re tots els que som en aquest plane-
ta i de manera respectuosa amb el 
medi ambient. Personalment, entenc 
la biotecnologia com una eina per 
a agafar allò que tenim i transfor-
mar-ho en allò que volem. Quan vaig 
descobrir els bioplàstics m’hi vaig 
llençar de cap. l

PATRÍCIA AYMÀ 
MALDONADO
VENVIROTECH BIOTECHNOLOGY

L’ENTREVISTA
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SANT
VICENÇ 

DELS 
HORTS

COLLITA PRÒPIA

Servei Local de CatalàESPAI COORDINAT PEL SERVEI LOCAL 
DE CATALÀ

Des d’aquest curs 2017-2018, el Servei Local de Català 
ofereix cursos trimestrals presencials i en línia des de 
l’octubre fins al juny. Amb aquesta nova organització de 
cursos, és possible obtenir el certificat oficial d’assoliment 
d’un nivell oral (bàsic o elemental) o escrit (intermedi o 
suficiència) en un curs escolar, després d’haver fet els tres 
blocs de 45 hores lectives de què consta cadascun.

Aquesta modalitat trimestral no afecta, però, el nivell 
superior o de perfeccionament (C2), que continua oferint-
se en un curs en línia de 90 hores, d’octubre a juny.

Organitzar cursos trimestrals de 45 hores significa 
facilitar a les persones interessades a fer algun curs 
de català la possibilitat de matricular-s’hi en diferents 
períodes lectius d’octubre a juny. S’estableixen, doncs, tres 
períodes d’inscripció: al setembre, al gener i a l’abril.

MÉS CURSOS I MÉS 
INTENSIUS

En el cas dels cursos presencials, al setembre es 
formalitzen les inscripcions dels primers blocs dels 
nivells que s’ofereixin (Bàsic 1, Elemental 1, Intermedi 1 
i Suficiència 1); al gener, els dels segons blocs (Bàsic 2, 
Elemental 2, Intermedi 2 i Suficiència 2), i a l’abril, els dels 
tercers (Bàsic 3, Elemental 3, Intermedi 3 i Suficiència 3).

Pel que fa als cursos en línia Parla.cat, és possible 
inscriure’s en qualsevol nivell en qualsevol dels tres 
períodes d’inscripció.

Per poder garantir que es poden dur a terme els tres 
blocs d’octubre a juny, les classes han de ser de més 
durada i, per això, s’efectuen de dues hores dos dies a la 
setmana. I respecte dels cursos en línia, el ritme de treball 
també s’intensifica, ja que abans es feien dos blocs en un 
curs escolar i no tres, com ara. l
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SANT
VICENÇ 
DELS 
HORTS

ENTITATS

La Penya Ciclista Bons Amics és una entitat sense ànim de 
lucre que promociona l’ús de la bicicleta com a pràctica 
esportiva amb una experiència de més de 50 anys. 

Els socis de la penya practiquem el ciclisme de 
carretera i pensem que les sortides en grup són la millor 
manera d’aprendre tot el que cal saber per a circular en 
bicicleta amb seguretat, ser solidari amb els companys, 
fer esport i recórrer els millors indrets del nostre entorn.

Tenim un programa de sortides setmanals per a tot 
l’any pensat per a joves a partir de 15 anys. Sortim els 
diumenges al matí. El nostre objectiu és la pràctica 
esportiva i no competitiva. l
Pots posar-te en contacte amb nosaltres trucant 
al telèfon 620 199 036 o escrivint per correu electrònic 
a bonsamics@outlook.es

Vine a gaudir
de la bici amb
Bons Amics

6a Mostra de Cors
de Clavé

El diumenge 17 de setembre del 2017, en el magnífic 
marc de l’Auditori de Barcelona, una vegada més, la 
Federació de Cors de Clavé, va organitzar la 6a Mostra 
de Cors de Clavé.

Es tracta d’una 
trobada que s’està 
fent any rere any, 
que organitza la 
Federació de Cors 
de Clavé amb la 
finalitat d’oferir en 
cadascun d’aquests 
actes, una mostra 
del moviment actual 
de les corals de 
Clavé, alhora que fa 
un lliurament de la 
Medalla d’Or de la 
Federació de Cors 
de Clavé a aquelles 
agrupacions corals i 
persones implicades 
en aquest moviment 
que fa més de 50 anys 
que han col·laborat, amb el seu treball, voluntat, esforç 
i compromís envers el nostre país i l’obra claveriana, 
en favor de la cultura, la llengua i l’associacionisme de 
Catalunya.

La Coral El Llessamí de la Societat C. La Vicentina, una 
vegada més, ha estat convidada a participar-hi, amb la 
particularitat que un membre de la coral, n’Antoni Pastor 
i Mayor, porta més de 50 anys en actiu, i durant 24 anys, 
amb dues èpoques, va ser president de la nostra coral. 

No deixa de ser un orgull per als cantaires d’El Llessamí, 
i del poble de Sant Vicenç, que un company cantaire, un 
vicentí, sigui guardonat en aquesta Mostra de Cors de 
Clavé. L’Antoni Pastor, és un de tants exponents de què 
disposa la nostra coral, pel que considerem merescuda 
aquesta Medalla d’Or.

A la fotografia es mostra ple de joia l’Antoni Pastor amb 
la medalla a les seves mans. Així acabava aquest acte, del 
qual guardarem un bon record.

Sant Vicenç dels Horts, setembre del 2017. l 

Societat Cultural La Vicentina
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INICIATIVES DE LA COMUNITAT ASSOCIACIONS, ENTITATS DELS TERCER SECTOR 
I EMPRESES AMB RESPONSABILITAT CORPORATIVA AL MUNICIPI

MOLTA FEINA FETA  I...  ENCARA
QUEDA!

A Sant Vicenç un grup d’amics/gues, fa més de 28 anys, 
van constituir el Casal Infantil i Juvenil El Quijote, per tal 
de donar una resposta comunitària a unes necessitats 
socials, amb la finalitat d’educar en el temps lliure  
infants, adolescents i joves.

El CIJ El Quijote “som” una entitat educativa i alhora 
social, vinculada a una comunitat concreta (barri de 
Sant Josep i Can Ros), sense afany de lucre i que opta 
pel voluntariat. Més que mai avui, l’educació en el 
lleure està vigent, pot omplir part del temps lliure com 
un àmbit més de socialització, complementant l’acció 
educativa de l’escola i la família i aportant un conjunt 
d’aprenentatges en un espai no formal. 

La nostra finalitat principal és educar en valors  infants, 
adolescents i joves de Sant Vicenç dels Horts, en el seu 
temps lliure, i esdevenir un espai de transformació i 
inclusió social.

S’hi potencien els recursos personals, l´autoestima, 
l’empatia, perquè els adolescents o infants siguin 
respectuosos amb si mateixos i amb els altres a través 
dels diferents projectes que s’hi porten a terme, com 
poden ser el Centre Obert, la Jugateca Ambiental, al Pi 
Gros, els tallers d’estudi assistit, patis oberts, les colònies, 
casals d’estiu, “La Llavor, germinar i créixer” (un projecte 
potenciat des del CIJ El Quijote per a protegir la inversió 

CASAL INFANTIL I JUVENIL EL QUIJOTE
ENTITAT EDUCATIVA I SOCIAL

en la infància i adolescència, on advoquem per millorar 
el rendiment escolar alhora que promovem activitats en 
el lleure, com pot ser la batukada), entre d’altres.

Agraïm la implicació  de tots els voluntaris i professionals  
que, al llarg d’aquests anys, han fet possibles les nostres 
utopies i,  com el Quijote, continuarem treballant pels 
nostres ideals. Us convidem a participar amb nosaltres 
en aquest ampli projecte.
M.A.R.

CIJ El Quijote. l 
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VOLEU DONAR A 
CONÈIXER LES VOSTRES 
OPINIONS SOBRE TEMES 
D’INTERÈS LOCAL? 

l Podeu enviar un escrit que 
no superi els 1.500 caràcters 
a comunicacio@svh.cat

l Aquest ha d’anar 
acompanyat del nom i dels 
cognoms, dades de contacte 
i número de DNI o passaport

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

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

SANT
VICENÇ 
DELS 
HORTS

OPINA

Ràdio SVH i Salesians
Ràdio Sant Vicenç 90.2, un dels mitjans de 
comunicació local imprescindibles per a 
conèixer l’actualitat del municipi, ha sabut 
obrir les portes al món educatiu de Sant 
Vicenç dels Horts enriquint tant els seus 
estudis com les nostres escoles i instituts.

A Salesians, a més de la cobertura que 
aquest mitjà ha fet de l’actualitat del cen-
tre i dels múltiples esdeveniments que hi 
han tingut lloc, hem pogut comptar amb la 
seva experiència per a tres col·laboracions:

Una, la xerrada que Eva García, directora 
de Ràdio SVH, va oferir als alumnes de 4t 
d’ESO sobre ètica periodística. Els darrers 
dies del curs, a 4t d’ESO es realitza un pro-
jecte de recerca col·lectiu que consisteix en 
l’elaboració d’un diari digital del municipi. 
Durant aquells dies, els nois i noies s’han de 
posar en la pell d’un periodista, i la xerrada 
de l’Eva és clau: d’una banda, els dona cri-
teris per a l’obtenció i el tractament de la in-
formació i, de l’altra, els obre els ulls a com 
hauria de ser, i sovint no és, el periodisme.

La segona col·laboració important va ser 
la visita que els de 3r d’ESO van fer als 
estudis de Ràdio SVH per aprendre a fer 
un programa radiofònic, que és una de les 
activitats que han de realitzar durant el seu 
crèdit de síntesi.

I la novetat del curs, que a més va acabar 
en premi, va ser la gravació d’una cançó 
per participar a l’Schools Song Contest, 
un certamen musical en anglès en què par-
ticipen escoles d’arreu de Catalunya. Ràdio 
SVH va obrir les portes dels seus estudis a 
l’equip dels Salesians per gravar-hi la versió 
que, posteriorment, van defensar, amb co-
reografia en directe i tot, en una de les sec-
cions del concurs a Barcelona. I van quedar 
els primers!

 Enguany, comença un nou curs ple de 
possibilitats i esperem comptar de nou 
amb la disponibilitat i predisposició acolli-

dora de Ràdio SVH, una ràdio propera, mo-
derna i oberta. Seguim col·laborant!

Bon curs a tothom!
Salesians de Sant Vicenç dels Horts

Vam regatejar la por
Vaig esperar aquest dia amb molta il·lusió. 
Per fi va arribar aquest dia, i a les 6 del matí 
jo estava a la porta del local de Llei de Barris 
on hi havia amigues i amics ciutadans del 
nostre poble, que estàvem junts fent pinya, 
tot i saber que podia ser una diada com-
plicada. Però les cares que jo vaig veure al 
meu entorn, com jo, sabien el que hi havia 
en joc, i vàrem fer un regateig a la por i allà 
vam estar tot el dia. A la porta del local de la 
Llei de Barris es van acostar una parella de 
mosses d’esquadra, van preguntar qui era 
el responsable i la pinya va contestar que 
ho érem tots. El dia va transcórrer amb una 
certa tranquil·litat, fora els boicots produïts 
per aquells que es fan anomenar demòcra-
tes i patriotes.  

Vaig viure una gran experiència, de la 
qual encara avui estic vivint els resultats, 
amb preocupació, però sense por, i en es-
pera que la diada d’aquell 1 d’octubre em 
porti allò que els catalans anhelem, que 
puguem cantar per fi la nostra República 
Catalana, que ens ha de donar la pau i la lli-
bertat, perduda fa 303 anys. Personalment, 
vull donar les gràcies a totes les vicentines 
i vicentins que de bona fe vam compartir 
aquella inoblidable diada. Visca Sant Vi-
cenç dels Horts, i visca Catalunya lliure!!
JOL
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Si passegeu pels carrers de Sant Vicenç aquests dies, hi veureu molta activitat. Estan acabant els 
nous enjardinaments, s’han asfaltat diversos carrers degradats, s’estan substituint molts fanals per 
punts de llum de baix consum, s’estan urbanitzant carrers a Sant Antoni, etc. El dia a dia del Govern 
de la ciutat no s’atura i continuem millorant la vida dels vicentins i les vicentines perquè hi estem 
compromesos. Queda molt per fer, però estem segurs que deixarem un Sant Vicenç molt millor 
del que hem trobat.

Aquest compromís amb els nostres veïns i veïnes l’exercim tant en les coses més concretes de la 
quotidianitat com en allò més transcendent. El passat 1 d’octubre va ser un dia que durarà anys, ja 
que gran part de la societat va prendre a les urnes una important decisió. Vam entendre que també 
ens havíem de comprometre per fer possible aquella jornada de la democràcia a Sant Vicenç dels 
Horts. Molta gent ens ho demanava en trobar-nos pels carrers: havíem de fer possible que tothom, 
al marge del seu pensament, pogués exercir el seu dret al vot.  Ara mirem enrere i només ens vénen 
paraules de gratitud pel que vam viure aquell dia. Gràcies, vicentins i vicentines, pel vostre esforç 
en defensa dels col·legis electorals i el vostre compromís amb la democràcia. Mai ho oblidarem.

El poble s’ha expressat en el millor dels referèndums possible, el que hem pogut fer malgrat 
l’envestida d’un estat demofòbic. Respectarem aquest resultat i estarem al costat del Govern de 
Catalunya per tal d’aplicar-lo ordenadament i consensuada amb l’Estat, si és que ho volen.

Sempre compromesos

Arnau Mata

Miquel 
Comino

junts@juntsxsantvicenc.cat
     @JuntsxSVH       
     juntsxsantvicenc

LA VEU DELS GRUPS MUNICIPALS

santvicencdelshorts@socialistes.cat
     @PSCSVH
     PSC.SVH

De todos y todas es sabido el posicionamiento del PSC sobre el proceso independentista. Lo 
resumo: estamos en contra del proceso unilateral de ruptura, y pensamos que en Catalunya es 
necesario un referéndum pactado sobre la base de un nuevo acuerdo de relaciones Cata-
lunya-España que mejore nuestro autogobierno, dé más competencias y las blinde y mejore 
nuestra financiación. Dicho esto, la violencia con la que el PP reprimió el 1 de octubre es 
impropia de una democracia y es del todo intolerable. Bajo nuestro punto de vista, el referén-
dum del 1 de octubre no tenía ninguna legitimidad de origen por como se aprobó la ley que 
lo amparaba (lectura única, sin posibilidad de enmiendas, pasando por encima de la Constitu-
ción, del Estatut, del Consell de Garanties Estatutàries, de los letrados del Parlament...), además 
de la suspensión cautelar dictada por el Tribunal Constitucional. Desde el PSC seguimos pen-
sando que la situación actual solo se puede reconducir a través del diálogo y la negociación. La 
violencia nunca puede ser una respuesta. Necesitamos que el Gobierno de España y el Govern 
de Catalunya rebajen las tensiones y se sienten a negociar. En democracia, la pluralidad de ideas 
se debe gestionar mediante el diálogo y el respeto mutuo. Y, sobre todo, necesitamos que am-
bos gobiernos entiendan que una sociedad, un país o una nación no se puede construir con 
dos mitades enfrentadas. Aquí no debe haber ni vencedores ni vencidos, debe haber un solo 
pueblo que salga adelante de la mano y fraternalmente unido.

Pluralidad, diálogo y respeto. ¡Hablemos! 

Sin duda estamos viviendo uno de los momentos más duros (si no el que más) desde la Tran-
sición, una situación que ha sido creada artificialmente por los partidos que desde hace años 
buscaban el choque de trenes para poder satisfacer sus intereses.

Por una parte tenemos a un bloque constitucionalista que ha asumido los postulados de la 
derecha más extrema, que solo busca imponer su nacionalismo español y construir su unidad 
de España a base de pelotas de goma y porras. Nos apena especialmente que el PSOE dé su 
apoyo al gobierno pirómano del PP y le dé un cheque en blanco para aplicar la represión que 
sea necesaria. Por otro lado tenemos al Govern de la Generalitat, que, pese a los errores come-
tidos, el día 10 de octubre tuvo el gesto de parar la maquinaria a la espera de poder encontrar 
una solución pactada y democrática. 

Somos muchas personas las que no nos sentimos representadas por ninguno de los dos 
bandos. Sin embargo, desde el espacio representado por Podem y los comunes compartimos 
el rechazo a la violencia policial vivida el 1-O, la necesidad de un diálogo entre las partes, la 
propuesta de un referéndum pactado y con garantías y el reconocimiento del pueblo catalán 
a elegir su futuro.

Cómo se coserán todas estas heridas en la sociedad catalana aún está por ver; lo que está 
claro es que se están sentando precedentes muy peligrosos para la propia democracia.

¿Qué está pasando?

Alejandro
Aparicio

svhsipuede@gmail.com
     Sant Vicenç dels Horts Sí Puede

Aquesta publicació va tancar la seva edició el dimecres dia 11 d’octubre
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El 8 de octubre de 2017, la “mayoría silenciada” durante muchos años en Catalunya se dejó oír en 
las calles de Barcelona. Muchísimos vicentinos que durante años hemos defendido la convivencia 
y el orgullo de sentirnos catalanes nos unimos a una multitud que desbordó las calles de Barce-
lona con el único mensaje de exigir a los responsables políticos, tanto del Estado central como 
del autonómico, que se pare esta situación de incertidumbre y desasosiego que estamos 
sufriendo día tras día. Una mayoría que deja de ser silenciada para alzar también la voz ante los 
engaños, las manipulaciones, las farsas y los chantajes de unos políticos que solo gobiernan para 
unos cuantos. Quedó patente que no queremos un Sant Vicenç dividido, fraccionado ni en-
frentado. Ciutadans dio todo el  apoyo a esa  manifestación, donde 1 millón de personas de todos 
los pueblos de Cataluña se unieron para reclamar el estado de derecho, la democracia, nuestra  
Constitución y criticando abiertamente la desobediencia producida de forma reiterada por la Ge-
neralitat. La solución democrática y de consenso pasa por dar garantías para resolver el problema 
al que nos han llevado las políticas actuales, poniendo las urnas de verdad  y para poder decidir 
gobiernos, tanto en Catalunya como en España, cuyo objetivo principal sean las necesidades, el 
bienestar y la unión de toda la ciudadanía.
¡ELECCIONES AL PARLAMENT YA! ¡NO A LA INDEPENDENCIA UNILATERAL!
Nuestro pueblo es Cataluña, nuestro país es España y nuestro futuro es Europa.

¡¡¡¡¡¡¡ Yo soy catalán, catalán español!!!!!!!

En primer lloc, m’agradaria posar en valor la gran tasca que van fer tots el voluntaris i partici-
pants de l’1-O, tot un èxit organitzatiu. Aquí es mereixen una menció especial tant les CUP com 
l’ANC de SVH. Tot i així, encara que fos una victòria contundent del Sí, hem de reconèixer que 
ens hauria agradat tenir una participació més alta, fet que ens obliga a no quedar-nos de braços 
creuats. Ara bé, que ningú s’apoderi dels vots de la gent que no va anar a votar; en democràcia es 
compten els que participen, si no participes... Volem constatar el nostre descontent amb l’aturada 
institucional que hem viscut al municipi (suspensió de plens, juntes de govern, taules i consells...). 
No hem de barrejar coses, l’activitat municipal no es pot veure perjudicada. Tampoc ens va agra-
dar fer, amb 1 setmana de demora, un ple en el qual no vam poder tenir torn de paraula els 
partits (i que no diguin que ho vam consensuar perquè no és cert!!). Finalment, m’agradaria que 
se sabés que el PSC, ICV i PDeCAT vam intentar consensuar un escrit en el qual tots els partits 
amb representació a l’Ajuntament rebutgem la violència policial a Catalunya en les últimes 
setmanes. Sorprenentment, el Govern (JuntsxSVH i SVHSíPuede) no han volgut firmar el mateix 
escrit que els seus mateixos partits han firmat a la Diputació o l’AMB. L’argument que ens donen: 
no volen renunciar a parlar de les seves coses a la revista. Creiem que en moments delicats com 
l’actual, on tothom pronostica una fractura social, els partits hem de saber trobar punts en comú 
perquè aquesta no es produeixi. Veurem si som capaços de consensuar una moció al Ple.

El Referèndum a Sant Vicenç

La situació actual demana generositat, diàleg, mediació i creativitat per trobar solucions. Entre 
la ciutadania que considera que amb el resultat del referèndum es té tota la legitimitat per a decla-
rar la DUI i aquella que creu que l’1-O no té cap valor, som moltes les que creiem que cal aprofitar 
la constatació de tot el que va passar l’1-O per fer un salt endavant que no comporti, però, 
unilateralitat. La unilateralitat comportaria l’aïllament d’una part important de la societat que no 
se sent interpel·lada i mantindria en la seva naturalesa importants dèficits democràtics.

No ens podem quedar en el lema “Ni DUI ni 155”. Cal apostar per un treball unitari, amb diàleg 
i negociació, amb mediació multinivell amb el paraigües de la UE, que contempli un canvi cons-
tituent que iniciï el procés cap a la redacció d’una Constitució Catalana i una reforma de la 
Constitució Espanyola que habiliti no només el model de societat que els catalans decideixin, 
sinó les relacions que s’articulin amb l’Estat espanyol.

El GM ICV-EUiA-E denunciem la brutalitat de l’acció de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, 
i volem posar de manifest el fracàs del govern del PP. Alhora, considerem necessària la creació 
d’espais transversals i unitaris que ajudin a reforçar la democràcia i la convivència. Catalunya, 
un sol poble; Sant Vicenç, un sol poble. Nosaltres estem habituats a treballar en espais trans-
versals, i segurament tant o més que ningú en sabem la complexitat de fer-ho, però també la 
riquesa que ens aporta.   

Més que “ni DUI ni 155”

Carlos Gómez

santvi.horts@ciudadanos-cs.org
     Ciutadans Sant Vicenç dels Horts

svh@partitdemocrata.cat
     @PDemocrataC_SvH
     Partitdemòcratacat.svh   

Jordi Gil

svh@iniciativa.cat
     @ICVsvh
     

Llorenç
Perarnau

Aquesta publicació va tancar la seva edició el dimecres dia 11 d’octubre
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Siento una profunda tristeza

Susana Martín Hernández

Regidors no-adscrits

susana_sanvi1998@hotmail.com

SANT
VICENÇ 

DELS 
HORTS

HISTÒRIA

El cinema és un producte cultural  utilitzat a vegades com 
a arma política i de propaganda. Gràcies a la col·lecció de 
cartells de cinema, des del 1933 fins als anys setanta, del 
vicentí Fèlix Vallet, que ens ha permès tenir-ne una còpia 
a l’Arxiu Municipal, podem conèixer millor  la situació del 
cinema a Sant Vicenç dels Horts durant la Guerra Civil. 

Durant el període de la Guerra Civil, a Sant Vicenç dels 
Horts van funcionar dues sales de cinema: la de la Vicen-

Roser Calpe Andreo
Arxivera municipal

CINEMA EN TEMPS DE 
GUERRA

tina i la de l’Ateneu, en aquell moment coneguda com “la 
sala d’espectacles de la CNT”. Amb l’esclat de la Guerra, 
la indústria del cinema va ser col·lectivitzada per la CNT-
FAI.  

Hi havia cinema el dissabte i el diumenge. A cada ses-
sió  es projectaven dues pel·lícules: el noticiari Espanya al 
dia i una sessió de dibuixos.

Espanya al dia era un noticiari d’uns deu minuts, ela-
borat per Laya Films, productora del Departament de 
Cinema del Comissariat de Propaganda, que informava 
de la vida quotidiana. Segons l’historiador Magí Crusells, 
aquests noticiaris no tenien cap ideologia precisa, a ex-
cepció de la defensa de la llibertat de la República.

Entre altres, sabem que es van projectar les pel·lícules 
següents: Identitat desconeguda, Un secuestro sensa-
cional, La juventud desfila (documental rus), El sueño de 
una noche de invierno, Águilas heroicas i El despertar 
del payaso. l

El día 1 de octubre del 2017 pasará a la historia, pero en mi recuerdo, como un día triste; he 
podido ver cómo se rompía la sociedad catalana.

Esto es la consecuencia de un gobierno central autoritario, como en tiempos pasados, y del 
Gobierno catalán, que no ha sabido o querido negociar un cambio de leyes que nos permitiera 
haber votado en un referéndum legal, transparente y con todas las garantías.

Creo que esto es lo que tanto uno como otro querían, ver al pueblo tirado en las calles protes-
tando, y no por la corrupción, ni por los recortes en sanidad, educación, etc.

A unos se les llena la boca diciendo “Los políticos de España nos roban”.
¿Y los de Cataluña?
Llevo días escuchando “derechos” y “democracia”, pero nadie es capaz de respetar la ideología 

y los derechos de los que no piensan igual que ellos.
Hace unos días, una persona me dijo que yo no era una catalana de “PURA CEPA”. Me recor-

dó a los tiempos de Hitler y la “PURA SANGRE”, ¡qué horror! Parece que no tengo los mismos 
derechos, que soy catalana de segunda porque mis padres sean extremeños, unas personas 
que llevan viviendo, trabajando y pagando sus impuestos más de cincuenta años en Cataluña.

Pues yo soy catalana y hoy me siento como jamás me había sentido, triste en mi propia tierra.

Aquesta publicació va tancar la seva edició el dimecres dia 11 d’octubre



  30   Sant Vicenç dels Horts SETEMBRE-OCTUBRE 2017

SANT
VICENÇ 
DELS 
HORTS

SERÀ NOTÍCIA
21 i 22 d’octubre    

Dissabte, de 17 a 19.30 h
Diumenge, de 10 a 14 h 

Al parc del Mamut Venux

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

24 d’octubre

Lliurament del II Premi Narcís 
Lunes i Boloix de poesia
A les 19 h, a la biblioteca Les Voltes

21 d’octubre    

Trobada de bestiari al parc 
del Mamut Venux
A les 18 h: plantada de les 
bèsties
A les 20.30 h: tabalada 
A les 21 h: inici de la cercavila
A les 22.30 h: cloenda

29 d’octubre 
Cursa dels 10 km i curses infantils
A partir de les 9 h, al parc de la Foneria

30 d’octubre    
Presentació del Servei de Mediació 
Ciutadana de l’Ajuntament
A les 19 h, al Molí dels Frares

1. Bar Quimeta
2. Cafetería El Cano
3. Pastisseria Muñoz
4. Crepediem
5. El Bar de Moes
6. Casa Mora
7. L’Ateneu Familiar
8. La Concha Fina

9. La Cuina d’en Toni
10. La Taska Taverna
11. Maipizza SVH
12. Ponte Vecchio
13. Que Sa, Que Bo
14. Cerveseria La Abadía
15. Sal & Sucre
16. Bar Carlitos

Establiments participants:
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TELÈFONS D’INTERÈS

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

SERVEIS GENERALS
DEIXALLERIA CAL BOTER                                93 676 99 76 
CORREUS I TELÈGRAFS                                    93 656 22 56 
ENLLUMENAT PÚBLIC                                       900 131 326 
FECSA/ENDESA (avaries 24 h)                        800 760 706 
GAS NATURAL                                                     900 750 750 
JUTJAT DE PAU                                                  93 656 60 03 
MOBILIARI URBÀ I JOCS INFANTILS                                   
(avaries 24 h)                                                       902 010 068
OFICINA LLEI DE BARRIS                                93 656 96 67
ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA                               
(recaptació municipal)                                   93 472 91 83
OFICINA LIQUIDADORA DE LA                                        
GENERALITAT                                                    93 656 55 29 
RECOLLIDA DE PODA I MOBLES                    900 707 171 
REGISTRE DE LA PROPIETAT                          93 656 41 55 
SOC                                                                       93 656 60 11 
TANATORI I CEMENTIRI MUNICIPAL            93 656 44 60 
UTE AIGÜES SANT VICENÇ                                              
(avaries 24 h)                                                       900 304 070 

TRANSPORTS
BUS URBÀ                                                          93 632 51 33
BUS INTERURBÀ                                              93 632 51 33
FCC                                                                       93 205 15 15
TAXI                                            639 825 155 / 619 793 916          

Generem igualtat
Concurs de vídeos: Estop a la pressió per l’estètica. 
Ens estimem tal com som
Es poden presentar vídeos, de fins a 2 minuts, fins 
al 13 de novembre
Més informació a www.svh.cat/decidimsvh

@AjuntamentSVHAjuntamentSVH

25 de novembre    

Actes amb motiu del Dia 
Internacional contra la 
Violència envers les Dones

1 de desembre

Acte de 
lliurament del 
Premi Delta 
de narrativa 
per a dones
A les 19 h, al Molí 
dels Frares

16 de novembre 
El SAC, 5è Festival Internacional 
de Curtmetratges Santiago 
Arizón

Concurs de Fotografia Francesc 
Siñol, edició 2017
Presentació de treballs fins al 16 de novembre
Consulteu-ne les bases a www.svh.cat




