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Renovem els equipaments de l’Ateneu 
Familiar, La Vicentina i el Centre Catòlic

Sant Vicenç dels Horts

Les obres permetran disposar de 3 sales amb més de 300 
localitats cadascuna per fer-hi activitats culturals
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La Societat Cultural La Vicentina (1871), el Centre Catòlic 
(1880) i L’Ateneu Familiar (1923) són els tres exponents 
vicentins del moviment associacionista català de finals 
de segle XIX que tenia per objectiu estendre la cultura 
entre les classes populars i benestants. Aquests edificis 
finançats amb les aportacions dels associats avui for-
men part del nostre patrimoni. Perquè puguin continuar 
sent centres d’activitat cultural del poble requereixen 
ser rehabilitats. Ajuntament i entitats han acordat des-
tinar-hi els recursos necessaris per dur a terme les obres 
d’adequació.

L’associacionisme vicentí, a la segona meitat del se-
gle XX, va ser protagonitzat pels moviments veïnals que 
volien millorar les condicions de vida i superar les man-
cances de serveis dels nous barris. Des de llavors Sant 
Vicenç dels Horts no ha deixat de créixer i s’ha adaptat, 
no sense dificultats, als canvis socials i econòmics tot i 
que per a moltes persones no han suposat una millora 
de les seves condicions de vida. Avui és plenament vi-
gent associar-nos per construir una societat més digna i 
exigir als poders públics que donin resposta a la manca 
d’habitatge, les dificultats de subsistència, la desigualtat 
d’oportunitats, la violència de gènere, l’atur juvenil, la 
pobresa energètica... 

El sistema social i econòmic genera grans desigual-
tats que no tenen solució des del món local. Tot i això, 
l’equip de govern destina molts recursos per atendre la 
vulnerabilitat social, l’atenció educativa i crear ocupa-
ció. Els pressupostos de 2018 recullen aquestes priori-
tats, i també altres projectes per millorar la qualitat de 
vida dels vicentins i les vicentines. S’iniciaran les obres 
dels centres cívics de la plaça de la Pau i del Parc Ma-
mut Venux, i les intervencions als espais i camins del riu. 
Continuarem fent millores a l’espai públic renovant l’en-
llumenat, reurbanitzant places i carrers, i implantant un 
nou servei de manteniment dels parcs i jardins. 

I ho estem fent reduint el deute amb els bancs però 
sobretot sense augmentar, des l’any 2015, els impostos 
municipals que paguem cadascun de nosaltres. Que les 
famílies disposin de més diners és una manera d’ajudar 
a sortir de la crisis. 

Els pressupostos municipals 
segueixen destinant recursos 
per enfortir el teixit associatiu 

del municipi, rehabilitar els 
equipaments culturals existents 

i construir-ne de nous

Maite Aymerich Boltà 
Alcaldessa

Associacionisme i 
equipaments culturals, 

patrimoni de Sant Vicenç 
dels Horts
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Conveni amb el Centre Catòlic, La 
Vicentina i l’Ateneu Familiar per renovar 

equipaments

L’acord permet l’ús dels espais per a activitats culturals 
organitzades per l’Ajuntament o entitats del municipi

Josep Siñol, de l’Ateneu Familiar; Joan Pastor, de La Vicentina i 
Jaume Massana, del Centre Catòlic
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L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts ha signat un con-
veni amb el Centre Catòlic, la Societat Cultural La Vicenti-
na i l’Ateneu Familiar, amb l’objectiu d’adaptar els edificis 
d’aquestes entitats a les diferents normatives exigides 
per a tipus d’organitzacions. El conveni permetrà que els 
tres espais s’utilitzin en actes socioculturals organitzats 
al municipi i comportarà un procés de concessió de sub-
vencions plurianuals entre els exercicis 2017 i 2020. En 
concret, les obres d’adequació comptaran amb una par-
tida de 446.000 euros per al pressupost del 2018, i per 
a la resta d’exercicis s’actualitzarà segons les necessitats 
corresponents.

L’acord signat per la Regidoria de Cultura comporta 
també l’ús de les sales per a activitats culturals, ja siguin 
organitzades per l’Ajuntament mateix o en col·labora-
ció amb les altres entitats del municipi, atès el caràcter 
cultural de titularitat privada però d’ús públic d’aquests 
equipaments. Aquest conveni s’explica pel fet que el 
consistori no disposa de cap sala en propietat amb ca-
pacitat de més de 300 localitats per a la realització d’ac-
tivitats culturals. 

El pas del temps s’ha fet notar en les condicions dels 
espais de les tres entitats, malgrat els esforços i les inver-
sions que han fet les juntes directives. 

A més, en la situació de crisi actual és molt difícil que les 
entitats trobin contribucions privades per tal de finançar 
les obres per adequar-ne zones com les sales d’actes a la 
normativa. Aquest nou conveni suposa un pas endavant 
respecte dels que ja va signar anteriorment el consistori 

l El conveni 
inclou un procés 
de concessió de 
subvencions entre 
el 2017 i el 2020, 
per tal de reformar 
progressivament 
els espais

l L’acord permetrà 
disposar de tres 
sales amb més 
de 300 localitats 
cadascuna per 
a la realització 
d’activitats 
culturals

l Es destinarà 
una partida de 
446.000 euros 
per a les obres en 
els pressupostos 
municipals 
d’aquest any 
2018

l Amb els treballs 
acordats es 
pretén frenar el 
deteriorament 
d’aquests espais 
i adaptar-los 
a la legislació 
vigent

DESTAQUEM
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amb les entitats, ja que permetrà adaptar els espais res-
pectius a les seves necessitats i a la legislació vigent. 

El conveni 
La col·laboració de tres anys es concretarà en cada anua-
litat, per tal d’adaptar-la a la necessitat de l’execució de 
les obres. El Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament 
farà un seguiment dels treballs i la despesa, de comú 
acord amb l’equip tècnic professional que estableixi 
l’entitat. A més, les assemblees generals de socis de les 
tres entitats han aprovat o aprovaran la modificació dels 
seus estatuts, de manera que en cas que es dissolgues-
sin, aquests equipaments passarien a ser de titularitat 
municipal. L’actuació es duu a terme a l’empara de la Llei 
7/1985, reguladora de les bases de règim local i el De-
cret Legislatiu 2/2003, que estableix com a competència 
pròpia municipal promoure la cultura i els equipaments 
culturals, així com afavorir la participació de les entitats i 
les associacions locals.

Equipaments amb història 
El Centre Catòlic, la Societat Cultural La Vicentina i l’Ate-
neu Familiar són tres dels equipaments més antics i amb 
més història de la localitat, i sempre han servit per enri-
quir la cultura vicentina. En aquests espais s’hi han fet i 
s’hi fan activitats per a totes les edats i, pràcticament, tots 
els vicentins han participat en alguns d’aquests espais 
d’una manera o altra. En definitiva, les tres entitats són 
pals de paller de la cultura a Sant Vicenç dels Horts, i és 
per això que es consideren cabdals per a la dinamització 
de l’activitat sociocultural i educativa del municipi. l

Sant Vicenç ha fet una aposta decidida per 
impulsar aquests equipaments acordant 
amb les tres entitats un pla d’inversions que 
supera el milió d’euros en tres anys, amb 
aportacions de l’Ajuntament i la Diputació. 
L’objectiu és adequar-ne els espais a totes 
les normatives i disposar al muncipi de tres 
centres culturals de qualitat i referents de la 
cultura popular vicentina.

Miquel Àngel Camacho
Regidor de Cultura 

Són els tres equipaments 
culturals més antics i amb

més vida associativa
de Sant Vicenç
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L’antiga escola 
Mare de Déu del 
Rocío, un espai 

per al barri

L’Escola Mare de Déu del Rocío va 
finalitzar l’activitat docent el mes 
de juny passat, però l’equipament 
seguirà al servei del barri i la pobla-
ció. Si es materialitza l’acord amb la 
Generalitat perquè sigui un equipa-
ment municipal, se’n definirà un nou 
pla d’usos, però mentrestant ja s’hi 
estan fent activitats educatives. 

Aquesta programació inclou els 
patis oberts, la biblioteca extraes-
colar, el centre obert de la Fundació 
Trab.Or, amb el programa Llavors 
de futur i els casals d’estiu del CIJ El 
Quijote. També es preveu que les es-
portistes del Club Vigym entrenin al 
gimnàs de l’escola. A més a més, els 
dos educadors de carrer i el tècnic 
comunitari que coordina el Pla Co-
munitari de l’Implica’t per Sant Josep 
s’hi ubicaran. Precisament, la meitat 
del sou del personal d’aquest pro-
grama comunitari estarà finançat per 
la Generalitat com a reconeixement 
per a aquest projecte. l

Comencen les obres del 
gual inundable que unirà 
Sant Vicenç, Sant Feliu i 

Molins de Rei

Les obres per construir el gual inundable que unirà Sant Vicenç 
dels Horts, Molins de Rei i Sant Feliu per la zona del riu Llobregat 
van començar al desembre. D’aquí a sis mesos, es podrà passejar, 
córrer o anar amb bicicleta per la plataforma de 4 metres d’am-
plada i 30 de longitud que connectarà els tres termes municipals. 

Les actuacions es desenvolupen al costat del viaducte que 
creua el riu entre les tres poblacions, i per comunicar el gual i la 
passarel·la amb les vies ja existents es construiran uns camins i 
unes rampes a banda i banda de la llera. Els treballs comportaran 
fer més grans els recorreguts a peu i amb bicicleta als dos costats 
del riu. El projecte de construcció d’aquesta infraestructura té un 
cost de 745.364 euros; cada Ajuntament n’aportarà el 23,33% i 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, el 30,01%. l

La nova infraestructura ampliarà els 
recorreguts a peu i amb bicicleta

als dos costats del riu

La plataforma serà de 4 metres 
d’amplada i 30 de longitud i 

connectarà les tres poblacions
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S’incrementa en un 6% el pressupost 
destinat a acció social, ocupació i 

educació i es redueix el deute

El pressupost municipal per al 2018 és de 28.892.340 eu-
ros, superior al de l’any anterior, que va ser de 27.483.870 
euros. Les partides d’acció social, educació i ocupació 
han crescut un 6%. A més, s’ha mantingut la congelació 
de les taxes i impostos municipals feta els últims anys, 
mentre que els ingressos augmenten per una optimit-
zació de la despesa en materials i infraestructures diver-

TRES EXEMPLES D’INVERSIÓ

A partir de gener, l’Ajuntament inicia una campanya de cens 
caní. A través de l’ADN dels excrements dipositats de manera 
incívica a la via pública es podrà saber qui és la persona 
responsable de l’animal i prendre les mesures adients. 
La campanya consta de dues fases: primer s’elaborarà el 
cens caní i, després, la detecció les persones incíviques. La 
despesa d’aquesta anàlisi d’ADN serà de 80.000 €. l

Control d’excrements de gossos

Els pressupostos del 2018 destinaran 69.800 € a començar 
a implementar les propostes del procés de 
La Vinyala - Poble Nou es mou. En aquest sentit, s’invertiran 
50.000 € al Centre Diari, opció més votada; 11.800 euros, al 
programa d’inserció laboral per a joves i 8.000 euros, a les 
activitats per a la gent gran, que inclouen assessorament 
fiscal, servei de podologia i formació informàtica. l

La Vinyala – Poble Nou es mou

El pressupost destinat a la dinamització dels casals de la 
gent gran ha augmentat en 34.000 € respecte de l’any 
anterior. En aquest sentit, s’inclouen el programa de salut 
per a la gent gran, amb gimnàstica i espais lúdics, i els 
tallers de manualitats, així com els tallers de memòria, fets 
en col·laboració amb el CAP i la Creu Roja. Com a nova 
activitat per al 2018, s’oferirà un servei d’alfabetització 
digital als casals. l

Serveis als casals d’avis

sos, així com per una pujada dels ingressos de plusvàlua 
i supramunicipals.

Paral·lelament, s’ha reduït el deute municipal, que en 
l’exercici anterior va ser d’un 10%, fins al 7,1%, com a 
continuïtat de la reducció iniciada el 2015. Així doncs, 
el pressupost per 2018 potencia la inversió en projectes 
socials i destinats a la millora de vida de la ciutadania. l
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l Millora de l’espai 
públic (parcs, jardins i 
correcans): 
86.000€

l Millora d’equipaments 
municipals i instal·lacions 
esportives:
434.000 €

l Urbanització dels 
carrers Ter i Mare de Déu 
de la Mercè i obertura 
del nou carrer dels 
antics Salesians:
706.000 €

l Material destinat a 
Protecció Civil i Policia 
Local:
94.000 €

l Renovació del 
mobiliari urbà: 
54.000€

l Pla director de 
l’aigua:
93.000 €

l Reforma i 
adequacions a la 
normativa de seguretat 
del Centre Catòlic, 
Vicentina i l’Ateneu:
446.000 €

l Senyalització diària 
horitzontal i vertical:
75.000 €

Per 2018, l’ajuntament congelarà en línies generals els 
tributs municipals: impostos, taxes i preus públics. A més 
hi haurà ajudes per pagar l’Impost de Bens Immobles 
(IBI) i la taxa de recollida de residus urbans. El període 
previst per sol·licitar aquestes ajudes és del 2 de maig 
al 30 de setembre. Se n’informarà degudament al web 
www.svh.cat i a través de canals municipals com l’emis-
sora (www.radiosvh.info), entre d’altres. l

Es congelen impostos, taxes i preus públics

PRINCIPALS IMPOSTOS I TAXES QUE ES 
CONGELEN:
Impost de Bens Immobles (IBI)
Impost d’Activitats Econòmiques (IAE)
Increment del Valor del Terreny (Plusvàlua)
Impost de Vehicles de Tracció Mecànica
Taxa d’entrada de vehicles – guals
Taxa de recollida de residus

=

Millora de la via pública i altres actuacions 
destacades
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L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts ha fet diverses mi-
llores en les infraestructures i l’espai públic del municipi 
durant les últimes setmanes. En aquest sentit,  s’ha repa-
rat l’asfaltatge de diversos carrers i s’han reurbanitzat, i 
també s’ha millorat la xarxa de clavegueram. A més, s’han 
renovat els elements d’enllumenat públic per reduir-ne la 
potència i controlar el nivell lumínic al nucli urbà. 

Amb aquesta renovació de la xarxa d’enllumenat, s’es-
tan adoptant nous hàbits de consum més racionals per tal 
de millorar l’eficiència energètica, ja que l’elevat consum 
d’energia té repercussions negatives. A banda de l’im-
pacte ambiental de la majoria de les fonts energètiques, 
l’energia és un producte cada cop més costós, motiu pel 
qual s’aposta per millorar l’eficiència energètica i adoptar 
nous hàbits de consum més racionals.

Més estalvi energètic 
En definitiva, aquests treballs han permès adequar els 
nivells d’il·luminació segons l’ús de cada via i, per tant, 
s’ha reduït el flux lluminós. El cost d’aquestes tasques és 
de 302.237 € i s’han efectuat als carrers de Mossèn Jacint 
Verdaguer, Barcelona, Sant Miquel, Mossèn Josep Duran, 
Sant Joan Bosco, Mare de Déu de Montserrat, Anselm Cla-
vé, Àngel Guimerà, Ribot, la Pobla, Josep Carner i Raval del 
Centre i al passatge de la Pista Polivalent Francesc Macià. 
Properament, es renovaran 150 punts de llum més d’arreu 

Sant Vicenç dels Horts renova 
infraestructures en diferents 

barris

S’ha millorat l’asfaltatge, 
s’han reurbanitzat carrers

i s’ha canviat
la xarxa d’enllumenat i 

clavegueram
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del municipi. Entre altres elements, l’enllumenat antic està 
compost de vapor de mercuri i se substituirà per reduir-ne 
l’impacte i millorar l’eficiència.

Millores a l’asfalt i a les voreres   
La Brigada Municipal ha ampliat la zona transitable a peu 
al carrer d’Aracena, i ha abastit d’enllumenat públic tota 
la zona que va des del carrer d’Almeria fins al polígon in-
dustrial. També s’ha actuat en diversos carrers de la Font 
del Llargarut, la Guàrdia, Can Costa i Sant Roc, on s’ha mi-
llorat l’asfaltatge. Aquests treballs han tingut un cost de 
108.195 € .

Renovació del clavegueram 
Actualment, les obres dels carrers dels Fundadors, Walt 
Disseny, Bruc i Pío Baroja ja estan pràcticament executa-
des. S’han urbanitzat les zones no pavimentades i s’han 
efectuat obres de murs als dos torrents; s’ha actuat sobre 
el clavagueram i l’aigua potable, així com s’han construït 
voreres i pavimentat la calçada. També estan en marxa 
les obres de renovació del clavagueram del carrer d’Al-
bacete, i del carrer E del Polígon del Molí dels Frares, que 
duraran entre cinc i sis mesos més. Ja s’ha substituït amb 
èxit el tub comprès entre el carrer de Girona i la travessera 
de Barcelona, i els propers dos mesos s’actuarà al carrer 
d’Albacete. l

Es canviaran 150 punts de 
llum més d’arreu del municipi 
per reduir l’impacte lumínic i 

millorar-ne l’eficiència

La renovació de l’enllumenat 
comporta menys impacte 
mediambiental i és més 

econòmica

El consistori ha fet una aposta decidida 
per millorar les infraestructures de forma 
integral, des de l’enllumenat a l’asfaltatge, 
passant pel clavegueram. Això no suposa 
només una millora estètica, sinó que és un 
pas endavant en matèria de seguretat en la 
circulació i en l’eficiència energètica.

Francisco Manuel Infante
Regidor de Serveis Generals
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Front comú per 
evitar incendis 
a la llar

L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts participa en una 
campanya informativa dels Bombers i la Generalitat de 
Catalunya amb l’objectiu evitar incendis a la llar i saber 
actuar en cas que n’hi hagi. Aquest programa es fa a l’hi-
vern, època en què es multipliquen aquests incendis.

Amb motiu d’aquesta, s’edita un fullet amb una sèrie 
de recomanacions pel que fa a la cuina, l’electricitat i els 
aparells de calefacció o altres elements. En aquest sentit, 
es destaca la importància de no distreure’s quan el foc 
està funcionant i apagar bé els fogons, així com netejar 
sovint els filtres de la campana extractora. Altres indica-
cions inclouen apartar els elements inflamables de les 
fonts de calor i no sobrecarregar els endolls.

També es recomana apagar bé les espelmes, les barres 
d’encens o qualsevol element inflamable, com poden ser 
les cigarretes. Alhora, s’indica la conveniència d’apartar 
els elements de flama oberta de qualsevol tipus de ma-
terial inflamable.

Per últim, es recomana deixar les portes tallafoc sem-
pre ben tancades en cas d’incendi i també les que co-
muniquen l’aparcament amb l’escala de l’edifici. També 
es recomana evitar posar qualsevol tipus d’objecte que 
impedeixi que es tanquin, perquè el fum de l’incendi 
ompliria tota l’escala. l

El consistori recull les recomanacions 
fetes pels Bombers i la Generalitat

L’Ajuntament va organitzar a l’octubre una xerrada al 
Casal de La Vinyala per explicar el projecte de reurbanit-
zació de la parcel·la del carrer del Claverol. L’Àrea Metro-
politana de Barcelona i el consistori urbanitzaran defini-
tivament el carrer i s’enjardinarà perquè es converteixi 
en un espai on es pugui fer esport i passejar, enllaçat 
amb el camí del riu. En aquest sentit, també s’hi ubicarà 
un espai amb barres per fer gimnàs al carrer. l

El carrer del Claverol, per 
passejar i fer esport
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Els serveis i el personal de 
Can Comamala es traslladen 

als antics Salesians
El personal de Can Comamala així com els serveis mu-
nicipals que fins fa ben poc s’oferien en aquest edifici 
s’han traslladat a l’edifici dels antics Salesians (ptge. 
Pau Vila, 7), on des de fa un any hi ha l’Arxiu Municipal. 
El canvi d’ubicació es va fer efectiu el 9 de novembre 
passat, durarà més d’un any, i afectarà els Departa-
ments d’Educació i Cultura, que són els que canviaran 
temporalment de lloc. Aquest moviment servirà per 
fer obres de restauració a l’edifici històric Can Coma-
mala, construït a principis del segle XX, i inclòs en l’in-
ventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. l

Ciutadans, primera força el 
21D a Sant Vicenç dels Horts, 

amb el 35,97% dels vots

Ciutadans va ser el partit més votat en les eleccions 
del 21 de desembre a Sant Vicenç dels Horts, amb 
6.212 sufragis, un 35,97% del total. La segona força 
va ser ERC-CatSí, amb 4.553 vots (26,36%), seguida 
de PSC (2.915 vots, 16,88%), Catalunya en Comú 
Podem (1.358 vots, 7,86%), Junts x Catalunya (998, 
5,78%), PP (597 vots, 3,46%), CUP (322 vots, 1,86%), 
PACMA (172 vots, 1%) i Recortes Cero-Grupo Verde 
(48 vots, 0,28%). La participació va superar el màxim 
històric al municipi, amb un 82,26%, amb un incre-
ment de 5,6 punts respecte dels comicis del 2015. 
Sant Vicenç dels Horts va tenir un percentatge de 
participació similar al de tot Catalunya, on va votar 
el 82,73% de l’electorat resident al país. Pel que fa al 
Baix Llobregat, va acudir a les urnes un 83,22% de la 
població amb dret a fer-ho.

A tot Catalunya, Ciutadans es va imposar amb 36 
escons, mentre que JxCat en va obtenir 34, ERC-
CatSÍ, 32; el PSC, 17; CeC, 8 i tant la CUP com el PPC, 
4. A la comarca, la formació taronja també es va im-
posar, amb un 31,65% dels vots, seguida dels socia-
listes (19,27%) i els republicans (18,78%), i per sobre 
de JxCat (11,35%) i CeC (9,70%). l

ERC-CatSí va quedar segona, 
amb el 26,36% dels sufragis. La 
participació va ser del 82,26%, un 
rècord històric

Es faran obres de restauració a 
l’edifici històric de Sant Vicenç 
dels Horts durant més d’un any

35,97% | 6.212 vots

26,36% | 4.553 vots

16,88% | 2.915 vots

7,86% | 1.358 vots

5,78% | 998 vots

3,46% | 597 vots

1,86% | 322 vots

1% | 172 vots

0,28% | 48 vots
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La Mostra deixa bon gust 
a Sant Vicenç dels Horts
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ÈXIT DE LA 1a MOSTRA INTERNACIONAL DE PASTISSERIA. L’esdeveniment va 
protagonitzar la 34a Mostra Comercial, Agrícola i Gastronòmica. Així ho demostra el ple 
absolut de públic a les demostracions d’una dotzena de professionals de la pastisseria de 
prestigi internacional. També va tenir gran seguiment la cuina en directe dels restaurants 
locals que van preparar receptes del xef Josep Lladonosa, que va conèixer el projecte d’espai 
museístic que li dedicarà Sant Vicenç. Tot plegat, en el marc d’una Festa Major d’Hivern, amb 
més de 100 activitats, que va comptar amb el president del Parlament, Roger Torrent, en el 
seu primer acte institucional a un municipi. 
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L’Ajuntament 
impulsa la 
mediació 
ciutadana per 
fomentar la 
convivència

El Servei de Mediació Ciutadana ja 
funciona plenament. Es tracta d’una 
estratègia per millorar la convivèn-
cia i gestionar conflictes a través del 
diàleg. Persones i col·lectius es po-
den beneficiar de la nova eina gra-
tuïta, que compta amb l’acompanya-
ment d’una persona especialitzada.

Es pot demanar mediació amb un 
correu electrònic a mediaciociuta-
dana@svh.cat, amb una trucada al 
93 680 71 00, o a través d’una instàn-
cia. Les persones interessades també 
es poden adreçar al servei presencial 
del Molí dels Frares, els dilluns i els 
dimecres, de 9 a 19 h. 

Aquest servei, que compta amb 
la col·laboració de la Diputació de 
Barcelona, s’ofereix en un total de 
43 municipis de la província. Precisa-
ment, durant tot el 2016 va haver-hi 
5.000 demandes de mediació, un 
terç de les quals va tenir una resolu-
ció positiva. l

Més de la meitat 
d’actuacions del PAM ja 
estan implementades

L’Ajuntament ja ha efectuat, a la meitat del mandat, 123 de les 214 
actuacions previstes Pla d’Actuació Municipal (PAM). Alhora, 19 es 
troben en execució, 21 han estat encarregades i 7 licitades, mentre 
que 9 ja estan pressupostades i 7 tenen el projecte aprovat. Per úl-
tim, 28 actuacions es troben en fase d’estudi. 

El PAM articula les principals línies d’actuació de l’Ajuntament en 
el mandat 2015-2019 i es va aprovar el juny del 2016, després d’un 
procés participatiu obert a la ciutadania que va recollir al voltant de 
300 propostes.

El document consta de quatre blocs: desenvolupament econòmic, 
cohesió social, ordenació territorial i govern obert. Aquests agrupen 
les diferents accions a realitzar, de les quals se’n pot fer un seguiment 
al web municipal. Aquesta eina permet, per exemple, subscriure’s a 
accions concretes per tal de rebre actualitzacions sobre el seu estat 
d’execució. També existeix una comissió de seguiment formada per 
representants d’entitats, grups polítics i persones a títol individual 
que avalua anualment el grau de compliment del PAM. l

Un any i mig després de l’aprovació del 
Pla d’Actuació Municipal, s’han efectuat 

la majoria de mesures dels diferents 
àmbits
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Lectura de lletres i imatges 
amb els àlbums il·lustrats

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

A excepció del món del còmic, la lectura d’imatges sovint es reserva a les 
primeres edats. Els llibres il·lustrats van adreçats principalment al públic 
infantil i sembla que els colors i les il·lustracions són un espai de privilegi 
per a les persones que encara no saben llegir o bé per a les que comencen a 
aprendre’n. La sala infantil de la Biblioteca Les Voltes ha creat un fons especial 
que desmenteix aquesta idea perquè captiva petits i grans, un fons d’àlbum 
il·lustrat. Es tracta de llibres la lectura dels quals comença ja a la coberta 
del llibre i també a la primeríssima pàgina. Aquests llibres necessiten que els 
observem atentament des del moment en què topen amb les nostres mans. 
El llibre com a objecte i les seves il·lustracions són elements protagonistes. 
La lletra de vegades l’acompanya i, de vegades, no. Són llibres que poden 
tenir diverses lectures: ara el text, ara la imatge, en ocasions junts i en d’altres 
poden funcionar independentment. Poden llegir-se a diferents nivells perquè 
la mirada sobre les pàgines pot acompanyar-se d’una reflexió que va més 
enllà d’allò que expliquen, ja sigui pel tema que tracte, per la bellesa de la 
narrativa o pels detalls d’elaboració. Els àlbums il·lustrats són petites joies 
nascudes del món de la literatura infantil que tenen missatges per a tots els 
públics. Alguns són per ser llegits en veu alta, d’altres en silenci, amb la vista 
amatent a cada racó del paper. En tot cas, creiem que els àlbums il·lustrats 
són, per excel·lència, llibres per compartir, per parlar-ne. Perquè tal com diu 
Emili Teixidor a La lectura i la vida (2007) “Llegir i parlar ens dóna felicitat, ens 
fa sortir de nosaltres mateixos i ens allibera.” 

Amb l’interès que infants i adults puguin compartir, dilluns 12 de març, 
a les 17.30 h, la Biblioteca té programada una cita de la revolució poètica 
a la plaça. Els responsables de la sala infantil us guiaran amablement fins a 
aquest espai. Es tracta d’una activitat on les persones inscrites descobriran i 
experimentaran amb els llibres (molts d’ells àlbums il·lustrats) que qualsevol 
dia és un bon dia per canviar el món. Nens i nenes de més de 9 anys amb els 
vostres tietes i tietes, avis i àvies, mares, pares o cangurs, hi esteu convocats. 
Us afegiu a la revolució pacífica de les lletres i les imatges?

RECOMANACIONS D’ÀLBUMS IL·LUSTRATS:

Béatrice Rodriguez. 
Un dia de pesca.
Barcelona: Libros del 
Zorro Rojo, 2017. [28] p. 
CONTES SENSE MOTS. l

Jon Arno Lawson. 
Un Camí de flors. 
Il·lustracions de Sydney 
Smith. Barcelona [etc.]: 
Libros del Zorro Rojo, 
2017. [28] p. CÒMIC. l

La Caputxeta 
vermella
Argument i il·lustracions 
de Roberto Innocenti; text 
d’Aaron Frisch. [Barcelona]: 
Símbol, 2013. [30]. l
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SANT
VICENÇ 
DELS 
HORTS

VIDA VICENTINA

III CERTAMEN LITERARI DE NARRATIVA 
MUJER AL VIENTO. L’Ajuntament de 
Torrejón de Ardoz va concedir el premi 
a la vicentina Isabel Prescolí per l’obra 
La chica al sol.

PRODUCTE DE PROXIMITAT I QUALITAT. Una vintena d’establiments van oferir 
les seves millors creacions pel Quinto Tapa, del 2 al 19 de novembre, i el cap de 
setmana del 25 i 26 es va celebrar el final de festa amb el Firatapa km0.

15è APLEC DE SARDANES. Un any més, la 
trobada va tenir lloc a Sant Vicenç el 19 de 
novembre, amb actuació de tres cobles.
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OPEN NATURA. Centenars de ciclistes van 
participar el 26 de novembre a l’Open 
Natura, que va tenir lloc a Sant Vicenç.

IMPLICA’T PER SANT JOSEP. El veïnat 
es va reunir al Centre Cívic del barri per 
decidir el futur del Pla comunitari.

ENS ESTIMEM TAL COM SOM. Les obres Somos perfectos i 
Miedo van guanyar el IV Generem Igualtat, en contra de la 
pressió per l’estètica. El 25N, la ciutadania vicentina va sortir al 
carrer per lluitar contra la violència envers les dones. El Centre 
Diari Sant Josep i Dona’t Vida van organitzar diverses activitats.
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SANT VICENÇ DELS HORTS: SEU DEL PREMI 
LITERARI DELTA. La guanyadora del concurs de 
narrativa per a dones va ser Maite Moreno, amb 
El final i l’Anna Boluda va ser-ne la finalista, 
amb Les filles de l’anarquista.

ESMORZARS DE PAGÈS. Gaudir d’un àpat 
amb producte de proximitat, gràcies a les 
compres al Mercat de Pagès.

‘CAP INFANT SENSE JOGUINA’. S’han recollit 
630 joguines per infants de Sant Vicenç dels 
Horts. Els actes centrals van ser la marató 
de Ràdio Sant Vicenç i la sessió de zumba 
solidària. 

PREMIS FRANCESC SIÑOL. La 
participació infantil es va disparar amb 
164 fotos presentades, gràcies a la 
col·laboració amb les escoles. 
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ELS PATGES REIALS VISITEN SANT 
JOSEP. L’Implica’t per Sant Josep 
organitza la visita dels patges reials al 
barri. 

FESTIVAL DE LA INFÀNCIA. Els més joves 
de Sant Vicenç van gaudir de tallers i 
atraccions del 27 al 30 de desembre.

CAVALCADA DE REIS. Ses Majestats d’Orient van 
tornar a omplir de caramels i il·lusió els carrers 
vicentins durant la nit més màgica de l’any.

FIRA DE NADAL. La plaça de la Vila Vella 
va ser l’escenari d’una àmplia gamma 
d’activitats, espectacles i animació per a 
totes les edats.
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l Después de 9 años, la Caja de Pandora vuelve a los escenarios. El primer concierto de la 
formación con raíces vicentinas será el 10 de febrero en la Sala Luz de Gas. En Sant Vicenç dels 
Horts, actuarán para la Festa Major d’Estiu. El grupo está formado por Juan Valverde (vocalista), 
Toni Ramos (guitarra), Salva Contreras (guitarra), Alexis Valverde (harmónica, acordeón y 
teclado), Paco Zárate (guitarra) y Salva González (batería y percusión).

Casi una década sin tocar juntos, 
¿cómo va la vuelta al trabajo?
Paco Zárate: Estamos un poco estre-
sados. Desde que nos hemos vuelto 
a juntar, que hace muy poco, nos he-
mos puesto a ensayar y la verdad es 
que no paramos. Y claro, ahora tam-
poco tenemos la edad que teníamos 
cuando empezamos... Ni tenemos 
las mismas obligaciones.

¿Sant Vicenç dels Horts fue testigo 
de las charlas para reabrir la Caja 
de Pandora?
Salva Contreras: Sí, claro que sí. 
Como sabéis, parte del grupo es de 
aquí y la otra, prácticamente vive 
aquí. Estamos como en casa.

Tocasteis muchos años juntos y al-
gunos habéis hecho carrera en so-
litario en el mundo de la música. 
Desde abajo del escenario parece 
que todo es siempre bonito, pero 
seguro que hay “Una de cal y una 

“QUEREMOS TOCAR NUESTRAS CANCIONES DE 
SIEMPRE Y DAR RIENDA SUELTA A UNA ENERGÍA QUE 
LLEVABA TANTO TIEMPO RETENIDA”

de arena”… ¿con que momento os 
quedáis de este reencuentro?  
Paco Zárate: Yo creo que lo mejor 
está por llegar. La verdad es que ya 
hay recuerdos que están muy chu-
los. Pero sin duda, lo mejor va a ser el 
primer concierto que hagamos. Vol-
vernos a subir al escenario los seis y 
volver a vibrar como lo hicimos tan-
tísimas veces.

10 de febrero Luz de Gas en Barce-
lona, 24 en la Sala Caracol de Ma-
drid. Las entradas aún están a la 
venta pero agotasteis enseguida 
las que tenían premio, y el Meet 
and Greet…
Salva Contreras: Es una alegría que, 
después de tanto tiempo, se anuncie 
un concierto, se pongan las entradas 
a la venta y que vuelen de esta ma-
nera. Si ya estábamos nerviosos por 
hacer el primer concierto… aunque 
son de esos nervios añadidos con 
gusto, ¡claro!

LA CAJA DE 
PANDORA

L’ENTREVISTA

¿Qué le tenéis preparado a los 
fans?
Juan Valverde: Queremos tocar las 
canciones de siempre pero también 
intentaremos sorprender al público 
para que se lleven un recuerdo muy 
especial. Pero sí que es cierto que el 
reclamo principal es nuestra vuelta a 
los escenarios, sin más. Tocar nuestras 
canciones, las que conoce todo el pú-
blico y dar rienda suelta a esa energía 
que lleva tantos años retenida.

Habéis pasado por muchos esce-
narios de Sant Vicenç: Centre Ca-
tòlic, Campo de La Barruana... ¿os 
imagináis tocando aquí de nuevo?
Juan Valverde: Nos encantaría. Es 
nuestra casa. Yo, por ejemplo, soy un 
fan anbsoluto del Firatapes, ¡no me 
pierdo ni uno! [risas]. Estar aquí de 
nuevo, delante de nuestros amigos, 
familia, seguidores de Barcelona... 
sería genial. Y si todo va bien, actua-
remos para la Festa Major d’Estiu. l

Entrevista feta per Dando la 
nota, de Ràdio Sant Vicenç. La 

podeu escoltar sencera al canal 
de Facebook del programa.
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SANT
VICENÇ 

DELS 
HORTS

COLLITA PRÒPIA

Servei Local de CatalàESPAI COORDINAT PEL SERVEI LOCAL 
DE CATALÀ

Per als comerços, la clientela és prioritària i per a la clien-
tela, l’atenció en la seva llengua es percep com a servei 
de qualitat i de proximitat. D’una banda, qualsevol esta-
bliment comercial ha d’estar en disposició d’atendre en la 
llengua escollida pels clients i, de l’altra, qualsevol perso-
na que entra en un local comercial o de serveis té dret a 
ser atesa en català i no ha de renunciar-hi encara que la 
persona que l’atengui s’expressi en una altra llengua. 

D’acord amb el Codi de consum de Catalunya, els con-
sumidors tenen dret a ser atesos oralment i per escrit en 
la llengua que escullin i a rebre documents i informacions 
en català. És per tot això que des del Servei Local de Ca-

EL CATALÀ, CLAU PER A UN 
SERVEI DE QUALITAT

talà animem efusivament els nostres alumnes dels cursos 
de català a posar en pràctica als establiments vicentins tot 
allò que aprenen a les aules i, molt especialment, als que 
estan adherits al programa del Voluntariat per la llengua, 
perquè estan compromesos a atendre’ls en català.

També oferim el nostre suport a tots els establiments 
comercials i de serveis de Sant Vicenç perquè puguin 
incorporar el català en l’atenció als seus clients, fet que 
els permetrà apropar-s’hi emocionalment i, per tant, fi-
delitzar-los. Els oferim la possibilitat d’elaborar un pla de 
millora de l’ús del català en la imatge, la documentació i 
l’atenció al públic. l
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SANT
VICENÇ 
DELS 
HORTS

ENTITATS

Pasión e inquietud
por el deporte

Parte de la naturaleza del ser humano es tener inquie-
tudes que surjan a lo largo de la vida. Una de ellas es la 
práctica del deporte, que aporta unos grandes benefi-
cios a nuestra vida cada día. En nuestro caso no es so-
lamente de un deporte en concreto, sino de tres: la na-
tación, el ciclismo y el atletismo. De ahí nace el triatlón, 
y de ahí nace nuestra pasión, que nos hace la vida más 
interesante y divertida. 

Somos un grupo de triatletas de diferentes lugares, 
en gran parte procedentes de Sant Vicenç, que com-
partimos un sentimiento común que nos une. Algunos 
ya teníamos experiencia previa en este deporte y otros, 
aunque practicábamos las tres disciplinas por separado, 
nos hemos iniciado en este deporte multidisciplinar. 
Todos estos ingredientes han hecho que nos planteáse-
mos la posibilidad de aventurarnos en la creación de un 
club de triatlón, para compartir juntos estas emociones 
y sentimientos. Y así fue —gracias a la Regidoría de De-
portes de Sant Vicenç, a los patrocinadores y, sobre todo, 
a nuestra ilusión por este deporte y la de unirnos este 
grupo de amigos— como se constituyó el Club Triatló 
Sant Vicenç.

¡Desde el Club, os animamos a que os unáis y podáis 
disfrutar de esta experiencia única que es el triatlón! 

Nos tenéis a vuestra disposición para cualquier infor-
mación en nuestro Facebook, email triatlosantvicenc@
hotmail.com o en nuestro sitio web. Porque un deporte 
no es suficiente. :) l
Daniel Gonzalez

Despedida del Club de 
Ball Esportiu Sant Vicenç
Cerrar nuestro Club de Ball Esportiu Sant Vicenç ha sido 
una difícil y dolorosa decisión; sobre todo, pensando en 
lo vivido junto a los socios en estos años, en los que he-
mos fomentado el baile como un ejercicio físico modera-
do que aumenta la coordinación y el equilibrio, estimula 
la memoria y mejora las relaciones personales de quienes 
comparten clases, prácticas, viajes, etc. Sentimos dejar de 
colaborar con el Ayuntamiento en los eventos que orga-
niza, así como en acciones sociales. Hemos “bajado puer-
tas” con la entrega anual de juguetes en la campaña Cap 
infant sense joguina, como última actividad del Club.

Gracias al Ayuntamiento por su apoyo, a la Junta por 
su esfuerzo y a los socios por participar en las iniciativas 
del Club. l
Saludos, 
Ferran Morales
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INICIATIVES DE LA COMUNITAT ASSOCIACIONS, ENTITATS DELS TERCER SECTOR 
I EMPRESES AMB RESPONSABILITAT CORPORATIVA AL MUNICIPI

COMBATEM PLEGADES LES VIOLÈNCIES 
MASCLISTES

CRIT DE PIT
COL·LECTIU FEMINISTA I ANTICAPITALISTA

Les dones que formem Crit de Pit ens trobem 
regularment per compartir experiències i per articular-
nos políticament davant de la multitud de violències 
masclistes que ens envolten. Des del principi, una 
de les qüestions que compartim totes les membres, 
independentment de l’edat, és la por a transitar per 
l’espai públic. El nostre instint de supervivència s’activa 
cada cop que sortim per la porta de casa. En aquesta 
quotidianitat, tothom comparteix i té interioritzat el 
pacte implícit: que els carrers ni són ni han estat mai 
nostres. Quan el capitalisme necessita de la nostra mà 
d’obra, s’encarrega de deixar-nos ben clar en quins 
moments i sota quines condicions podem “transitar” 
per l’espai públic. Sense fer massa soroll, sense ocupar 
massa, sense cridar gaire l’atenció. 

Per tot això, aquest 25 de novembre Crit de Pit va 
engegar la campanya #SVHMagradaNetdePiropos 
amb l’objectiu de fer visible que els anomenats piropos 
són violència masclista i responen a la cultura de la 
violació. El piropo no és un acte de cortesia; l’agressor 
no n’espera una resposta. El piropo marca territori, et 
recorda qui està per sobre teu, qui et pot violentar i quina 
opinió és la que importa. El piropo cosifica la dona cada 

dia, la fa percebre com un objecte per al consum i des 
de la mirada de l’home. Hem intentat elaborar material 
gràfic amb to satíric perquè les dones, en veure una 
resposta enginyosa a un piropo, si els ve de gust o aquell 
dia se senten amb forces, se l’apropiïn. No obstant això 
cal aclarir que també estem fartes de tenir l’obligació 
de respondre. No hauríem de sentir-nos malament 
per no contestar. Hem de desterrar el sentiment de 
culpa dels nostres cossos. Els únics responsables i el 
únics culpables són els agressors. Així doncs, recorda 
que els piropos també són violència masclista i que 
#JaNoTensMesExcuses. l 

Lectura del manifest de Crit de Pit pel 25N

Cartells de la campanya #SVHMagradaNetdePiropos
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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

Homenaje a Patro
El pasado día 3 de diciembre se nos fue 
Patro.

Patrocinio Moreno ha sido una activista 
cultural, persona referente en la Xarxa La 
Finestra, de la Fundación María Auxiliadora 
de Sant Vicenç dels Horts.

Patro, como se la conocía en el barrio de 
La Guardia, tuvo muy clara la “dignidad de 
la mujer” y colaboró en proyectos que de-
fienden los derechos de las mujeres.

Incansable en la búsqueda de una ma-
yor justicia social. Siempre tuvo claro que 
los saberes de las mujeres se transmiten 
en el intercambio de la palabra y el gesto. 
Para ella no era dificultad el diálogo inter-
generacional: mujer adulta y mujer joven, 
madre e hija, abuelas y nietos.

A lo largo de estos treinta años como vo-
luntaria en la Xarxa La Finestra estableció 
vínculos entre las personas y entidades del 
barrio.

Era alegre, sincera, positiva. Amaba la 
vida y sabía disfrutar de las pequeñas y 
grandes cosas del día a día. Las dificulta-
des no la amedrentaban,sino que le daban 
valor y alas para estar siempre dispuesta a 
aprender algo nuevo para compartir.

Patro ha dejado una huella en el camino 
de nuestra vida. Su partida ha sido inespe-
rada y desconcertante. La sentíamos tan 
vitalista que nos resulta dura y dolorosa su 
ausencia.

Gandhi decía: “Cuando hay tormenta, los 
pajarillos se esconden, pero las águilas vue-
lan más alto”. Así has sido y te hemos visto, 
“águila”.

Gracias, Patro, por el legado tan hermoso 
que has dejado en nuestras vidas. Siempre 
permanecerás con nosotras. ¡Contamos 
contigo!
XARXA LA FINESTRA

Gràcies per ajudar-nos a 
mantenir la màgia
Benvolguts vicentins i benvolgudes vicen-
tines, 
Ara que ja ha passat l’època més atrafegada 
de l’any per a nosaltres, us volem donar les 
gràcies per la vostra col·laboració fidel. Ser 
Reis Mags no és gens fàcil, malgrat la mà-
gia. Ens resultaria molt complicat arribar a 
totes les llars de Sant Vicenç dels Horts si no 
fos per la vostra implicació en la campanya 
‘Cap infant sense joguina’. 

La nit del 5 de gener passa molt ràpid, 
però la nostra gratitud és eterna per a to-
tes aquelles persones que la feu possible: 
el personal voluntari de Ràdio Sant Vicenç, 
Creu Roja, l’Associació Solidària pel Volun-
tariat Vicentí i l’alumnat voluntari de Sale-
sians Sant Vicenç i les regidories de Serveis 
Socials i Solidaritat. També agraïm les ini-
ciatives de col·lectius i entitats que s’orga-
nitzen per aportar joguines, com Carme Si-
ñol Club Esportiu, el Club Amatent i el Club 
de Ball Esportiu Sant Vicenç, entre d’altres. 

També cal tenir en compte que ‘Cap in-
fant sense joguina’ és possible gràcies al 
suport d’empreses i botigues col·laborado-
res: Dolcepi, El Gripau Blau i Papers i Llibres 
Marta han tornat a ser enguany punts es-
tables de recollida de joguines durant tot 
el desembre. Unes joguines que heu pogut 
dipositar a les caixes que ens va donar, un 
any més, Mudanzas Diagonal. 

És la vostra màgia, vicentines i vicentins, 
la que ens assenyala el camí per arribar a 
Sant Vicenç dels Horts. Us tornarem a visi-
tar l’any vinent. Sabem que podrem tornar 
a comptar amb vosaltres. Moltes gràcies 
per fer-ho possible i feliç 2018!
Melcior, Gaspar i Baltasar
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Fa tres mesos que un vicentí conegut per tothom dorm a la presó d’Estremera, lluny de la seva 
esposa i dels seus fills, que estima amb bogeria. El motiu? Haver portat els seus ideals fins a les 
últimes conseqüències. La coherència i la persistència que caracteritzen l’Oriol Junqueras, que fan 
que sigui un polític com n’hi ha pocs, les està pagant amb la privació de la pròpia llibertat. Quants 
polítics coneixeu que siguin a la presó per complir el seu programa electoral? I fent-ho, a més, 
amb el més absolut respecte cap a tothom, pacíficament, democràticament? Virtuts que també 
caracteritzen l’Oriol. És impensable que se’l pugui titllar de violent i se’l mantingui en una cel·la 
amb aquest vergonyós pretext. Les esquerres que opten per la República són l’única alternativa a 
la dreta dinàstica de l’IBEX-35. Concretament, a Sant Vicenç, Esquerra Republicana ha millorat els 
seus resultats, obtenint la confiança de més gent que mai, cosa que us volem agrair en nom de 
l’Oriol. Sou molts els qui l’estimeu i hi confieu. Esperant que torni aviat a casa, continuarem fent 
les coses com ell ens ha ensenyat. Estenent la mà a tothom sense excepció, sumant sensibilitats 
diverses per fer un poble i un país millor. Gestionant bé, com l’Oriol va fer a l’Ajuntament quan n’era 
l’alcalde i a la Generalitat quan n’era el vicepresident econòmic. I és que som garantia de bona 
gestió i de progrés social i econòmic. Però, sobretot, seguirem plantant cara als qui han guanyat 
unes eleccions embolcallant-se amb la bandera (espanyola) per no explicar que volen abaratir els 
acomiadaments, privatitzar la sanitat, abaixar les pensions i endarrerir l’edat de jubilació.

Oriol, et volem a casa

Arnau Mata

Miquel 
Comino

junts@juntsxsantvicenc.cat
     @JuntsxSVH       
     juntsxsantvicenc

LA VEU DELS GRUPS MUNICIPALS

santvicencdelshorts@socialistes.cat
     @PSCSVH
     PSC.SVH

Catalunya es la democracia europea que más elecciones ha celebrado en los últimos años. Nos 
hemos contado hasta 3 veces en los últimos 4 años. Los resultados de las elecciones del 21 de 
diciembre dejan un escenario parecido al que ya teníamos: mayoría independentista en el Par-
lament, pero mayoría no independentista en la sociedad catalana. Desde el PSC hace tiempo 
que venimos avisando de que la situación política catalana corre el riesgo de radicalizarse y blo-
quearse. Existen posiciones muy enfrentadas, dos bloques casi iguales defendiendo posiciones ra-
dicalmente distintas, y eso es lo peor que puede pasar a cualquier sociedad. Por eso l@s socialistas 
hemos defendido el diálogo, la negociación y el pacto como la única vía razonable para resolver el 
problema político que tenemos en Catalunya. Esto no puede acabar con el 51 % imponiéndose 
al 49 %, sino con un amplio acuerdo que permita a la sociedad catalana seguir avanzando en 
paz y cohesionada, siendo un solo pueblo, como hemos sido hasta ahora. Sant Vicenç dels Horts 
también ha hablado en estas elecciones, y nos ha dicho con claridad que no es un pueblo in-
dependentista: solo 1 de cada 3 vicentin@s han votado opciones independentistas, llegando al 65 
% el voto no independentista. Entre este voto no independentista están l@s casi 3.000 vicentin@s 
que votaron al PSC y a l@s que desde aquí queremos agradecer su confianza. El voto socialista 
siempre estará al servicio del progreso y sirve para construir un pueblo y una sociedad plu-
rales y cohesionados, así como para poner las instituciones al servicio de tod@s y no solo de una 
parte de la sociedad. ¡L@s socialistas seguimos trabajando para un Sant Vicenç en positivo! 
Finalmente, desde el Partido Socialista queremos aprovechar para desearos un feliz año 2018.

Por la concordia y la reconciliación en Sant Vicenç

Primero de todo, querríamos dar las gracias a las 1.357 personas que en las pasadas elecciones 
votaron a Catalunya en Comú - En Comú Podem. Gracias a vuestro apoyo y vuestra fuerza hay 
un partido en el Parlament que siempre pondrá por delante las políticas y derechos sociales 
que los sucesivos gobiernos del PP y PDeCat han intentado usurparnos, así como para cumplir 
su compromiso de no investir a ningún presidente/a de la derecha. Por otra parte, queremos 
explicar qué está pasando a nivel interno de nuestro propio partido. El secretario general mu-
nicipal de Podem SVH ha dimitido de su cargo y junto con algunos miembros han abandonado 
Podemos SVH (sin transferir obligaciones, atribuciones ni documentación a las personas que sí 
continuamos con el proyecto). Esto, lejos de ser una mala noticia, significa que por fin podemos 
cerrar una nefasta etapa de gestión y nos da la oportunidad de reconstruir sin personalismos 
e intereses privados todos los puentes que ha derribado. Además vamos a recuperar las redes 
sociales de Podemos para poder explicar con más facilidad cuáles son las acciones que estamos 
llevando a cabo en el consistorio. Os invitamos a todas y todos a colaborar en esta nueva etapa.

Por último, nos gustaría recordar a aquellas personas que estas Fiestas no podrán estar con su 
familia por estar encarceladas por sus ideas, mientras corruptos y ladrones siguen campando a 
sus anchas. Un abrazo a los Jordis y a nuestro vecino y compañero Oriol Junqueras. Que tengáis 
todas y todos una buena Fiesta Mayor.

Nuevo año, nueva etapa

Alejandro
Aparicio

svhsipuede@gmail.com
     Sant Vicenç dels Horts Sí Puede
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Queremos dar las gracias a los 6.212 vicentinos y vicentinas que confiaran su voto a Ciutadans 
y que se sumaron al 1.100.000 catalanes que convirtieron el 21 de diciembre en un día histórico 
para Cataluña, ya que por primera vez un partido constitucionalista ganó las elecciones en Cata-
luña con votos y escaños. La mayoría social de Cataluña ha demostrado que se siente catalana, 
española y europea. Los partidos separatistas nunca más podrán hablar en nombre de Cataluña, 
porque Cataluña somos todos. El triunfo de Inés Arrimadas representa una Catalunya para to-
dos, una España unida y una Europa fuerte. En nuestro municipio Ciutadans ha sido el partido 
ganador, superando la suma de los votos de Esquerra Republicana, JuntsxCat y la CUP juntos y 
dejando claro y patente que la mayoría en Sant Vicenç no somos independentistas. Estos resul-
tados nos avalan para presentar una moción al Ayuntamiento para que renuncie al acuerdo de 
septiembre del 2012, cuando nuestra ciudad pasó a formar parte de la Associació de Municipis 
per la Independència (AMI).  El pasado domingo 21 de enero, en la Mostra, Ciutadans presentó 
su nuevo web municipal (https://ciudadanos-svh.org), Facebook y Twitter, además de iniciar una 
campaña de recogida de firmas para apoyar la salida de la AMI. En nuestro sitio web hay un apar-
tado donde podrás leer la moción y firmar digitalmente.  Ni 1 céntimo de nuestros impuestos 
debe ser destinado para la independencia. Queremos ser la voz de tod@s los vicentin@s y re-
presentaros en el Pleno Municipal.

Hemos hecho historia. ¡6.212 gracias!

Breus reflexions sobre el 21D: El projecte que més vots i escons ha sumat és el de la República Ca-
talana i, per tant, és el camí que ha de seguir el proper govern. La famosa majoria silenciosa s’ha 
pronunciat i, tot i el 82 % de participació, el vot a favor dels partits independentistes ha crescut. 
Si haguéssim fet llista unitària, haguéssim guanyat les eleccions i, de cara a la resta del món, hagués 
estat un resultat més contundent ( i ens estalviaríem la cançoneta de C’s que són la primera força). 
A SVH ens queda molta feina a fer vistos els resultats i cal seguir convencent la gent que el projecte 
de la República Catalana és un pas endavant en tots els sentits, respecte de l’autonomisme actual.

Tornant a la política municipal, seguim fent passos enrere. Aquest darrer ple es van aprovar els 
pressupostos i ordenances del 2018 sense acceptar cap esmena de l’oposició fent-hi servir com a 
excuses tecnicismes de l’interventor. No són capaços de consensuar cap proposta amb l’oposició. 
Sense majoria absoluta i depenent de dos regidors de SVH Si Puede reprovats pel propi partit, 
no creieu que haurien de reconsiderar la seva actitud? Per cert, quan vulguin ja ens explicaran per 
què no dimiteixen els dos regidors de SVH Si Puede (i no en privat, sinó en públic).Actituds com la de 
l’alcaldessa, segons la qual a l’últim ple qüestiona que el PDeCAT aprovi mocions amb el PSC (segons 
ella, és el partit del 155 i no s’hi pot pactar res) i després intenta pactar d’amagat els pressupostos 
amb aquest mateix PSC no ajuden. Per últim, ara han decidit no contestar les preguntes de l’opo-
sició durant el ple (fins al proper ple, al cap de 30 dies). S’han convertit en plens inútils i estèrils. Ja 
fan com M. Rajoy, que s’amaguen darrere el plasma... Esperem que al 2018 siguin capaços d’adreçar 
la situació. Llibertat per als presos polítics.

21-D: La República ha de seguir endavant!

Molt més que ni DUI ni 155. Així es titulava la columna d’opinió de l’última revista municipal del grup 
municipal d’ICV-EUiA. I sí, també podria ser el títol d’aquesta nova columna. Durant aquestes últimes 
setmanes, hem escoltat candidates i candidats parlar de les virtuts i els defectes d’una o de l’altra 
opció, però els hem escoltat parlar molt poc de les seves propostes per construir una societat millor. 
L’única opció que ha defensat per davant de tot una nova agenda social i que vol acabar amb aques-
ta espiral és Catalunya en Comú – Podem, una espiral que, al nostre entendre, només acabaria si se 
celebrés un referèndum acordat amb l’Estat espanyol (tot i les seves dificultats). Des d’aquest espai 
volem donar les gràcies a les 1.357 vicentines i vicentins que han confiat en la nostra candidatura. 
Una candidatura d’esquerres que vol fer polítiques amb i per a la gent, i que no vol deixar ningú en-
rere, tal com altres partits d’”esquerres” han acabat fent. També volem donar les gràcies als voluntaris 
i voluntàries que ens han acompanyat durant les dues setmanes de dura campanya i als interventors 
i interventores que van decidir donar-nos un cop de mà el mateix 21D. La vostra força i empenta ens 
ajuda dia a dia i ens referma en la convicció que el nostre camí és el correcte: cal posar les persones 
al centre de les decisions i deixar de fer política de banderes. Per últim, volem aprofitar per desitjar 
una bona entrada d’any a totes les vicentines i tots els vicentins, i la nostra salutació més sincera a les 
persones injustament empresonades des de fa setmanes: Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Joaquim Forn 
i Oriol Junqueras i a les seves famílies. Rebeu tota la nostra estima i escalf. Us esperem aviat a casa.

1.357 gràcies!

Carlos Gómez

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

svh@partitdemocrata.cat
     @PDemocrataC_SvH
     Partitdemòcratacat.svh   

Jordi Gil

svh@iniciativa.cat
     @ICVsvh
     

Llorenç
Perarnau
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Elegidos por la “dedocracia” que pierden las formas y valores

SANT
VICENÇ 

DELS 
HORTS

HISTÒRIA

Experiències, llegendes, peripècies, anècdotes i històries 
de Sant Vicenç dels Horts protagonitzen el calendari mu-
nicipal del 2018, que l’Ajuntament ha enviat a tota la po-
blació. Enguany es podran seguir els dies i els mesos de 
l’any amb un recull de curiositats vinculades al municipi, 
elaborat amb la col·laboració del Centre d’Estudis Locals 
i de l’Arxiu Municipal.

Sense anar més lluny, l’àmfora de la portada del ca-
lendari repartit ens trasllada a una de les històries més 
antigues del poble, que explica com el vi de Sant Vicenç 
arribava a la Roma antiga, la capital de l’imperi. La gerra 
ovalada i amb coll estret i cilíndric es fabricava en un forn 
datat del segle I dC, situat al subsòl d’on ara hi ha la Biblio-

Roser Calpe Andreo
Arxivera municipal

LA HISTÒRIA DE SANT VICENÇ 
DELS HORTS AL CALENDARI 
MUNICIPAL DEL 2018

teca Les Voltes. Aleshores, es transportaven les àmfores 
plenes de vi pel riu Llobregat amb barques petites fins a 
la zona de Les Sorres. Des d’allà, es traslladaven a grans 
vaixells que feien arribar el vi de Sant Vicenç a Roma i a la 
Gàl·lia. En aquest sentit, hi ha documentades restes d’àm-
fores vicentines a la capital de l’imperi.

El fragment de l’ullal del Mamut, la pedra del Puig 
Castellar o la història de l’heroïna local La Vailet acom-
panyen la història de l’àmfora al calendari. Al document 
que ja ha arribat a les llars de Sant Vicenç també s’hi po-
drà llegir la història del Pla de les Bruixes o dels crims 
del Mas Duran, així com les batalles del pont de Carles 
III.  Per últim, es coneixerà el passat de personatges com 
el bandoler Lo Renegat o el cirurgià Francesc Oller, d’on 
ve el nom del barri de Sant Roc i el Museu d’Art Matern, 
i com el miracle de Monsterrat va salvar els quatre bar-
quers vicentins. A més, totes les llegendes estan localit-
zades en un mapa. l

Este ayuntamiento encabeza la lista en Cataluña de quejas presentadas por vecinos en el GAIP 
durante 2016 porque no las contestan. A mí tampoco me contestan; recibo abusos de poder y 
racismo por parte de ese equipo de gobierno, con la intolerancia y el consentimiento expreso 
de otros/as, vulnerando el Art. 14 de la CE, al no coincidir mis ideas políticas con las suyas. No los 
califican, ni siquiera aparece en la lista de los índices de transparencia de los ayuntamientos de 
España. Alardean de ser transparentes, y las estadísticas dicen todo lo contrario y dejan en evi-
dencia una vez más al equipo de gobierno. Lo que no hacen público es que este pueblo figura 
el primero de la lista en cifras de desempleo en el Baix Llobregat, con un nivel alto de pobreza y 
una atención precaria. Siguen la estela de quien los colocó en sus puestos. Hago público que he 
presentado denuncia en Madrid por presunto incumplimiento de la Ley para que se abra una 
investigación, y me consta que a esta fecha, el expediente se ha incoado (se investiga). ERC ha 
perjudicado a la Institución. Lo de Junts es un escudo. La empresa Ta-Tung (compró inmueble 
de FERCABLE) solicitó un permiso de demolición y, mientras tanto, realizó obras de mejoras sin 
la debida concesión de licencia. Si este agravio lo hubiera cometido alguno de nuestros veci-
nos... ¿Solo nos habrían impuesto 300 € de sanción...? Quizás les habrían hecho derribar todo 
lo construido sin licencia. Tampoco se ha reparado un muro colindante de dicha fábrica pese a 
que yo mismo lo denuncié por seguridad pública a Urbanismo hace más de 1 año.

Santos Mateo

Regidors no-adscrits

grupoms@telefonica.net
     @santos_svh
     santosmateoSVH@outlook.com
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SERÀ NOTÍCIA

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

Carnestoltes
9 de febrer   
L’Horterada, festa juvenil amb DJ
D’23 a 1.30 h al parc del Mamut Venux

10 de febrer    
La Vailetada, festa infantil amb Pep Callau 
i els Pepsicolen
De 12 a 14 h, al parc del Mamut Venux

11 de febrer     
Rua de Carnestoltes 
A les 11.15 h, batucada a la plaça de la Vila
A les 11.30 h, pregó de Sa Magestat el Rei 
Carnestoltes i Ball de la disfressada
A les 12 h, sortida de la Rua amb totes les 
comparses participants

A les 17 h, ball de la 
gent gran al Centre 
Catòlic

14 de febrer     
Dimecres de cendra, 
de 19 a 21h 
Traspàs de poder 
del Rei Carnestoltes 
a la Colla de Diables 
Àngels Diabòlics i 
sardinada popular 
a la plaça de Narcís 
Lunes

16 de febrer

Assemblea Jove
Votació de les propostes que 
finalment es tiraran endavant 
amb 10.000 € dels pressupostos 
de 2018 per a Joventut i Infància.
A les 18 h, a la Sala Xica de La Vicentina

A partir del 10 de febrer

Receptes de Quaresma al 
Mercat de Pagès, a la plaça 
de Narcís Lunes
Receptes típiques de Quaresma amb 
producte de temporada del Parc Agrari 
del Baix Llobregat

10 de febrer,a les 12 h,  tastet d’oli i vins a 
càrrec de La Oliviteca
17 de febrer, cuina de Quaresma a càrrec 
del restaurant La Taska
24 de febrer, cuina de Quaresma a càrrec 
del restaurant Que sa que bo

18 de febrer
3a Caminada Solidària per la 
investigació contra el càncer 
infantil
Itinerari de 18 km per l’anella verda del riu 
Llobregat. El preu de la inscripció és de 
5 €, però cadascú pot fer el donatiu que 
consideri.
Inscripcions el 10 i l’11 de febrer a la carpa 
de l’Associació de Temps Lleure al costat 
de La Vailet. També del 30 de gener al 15 
de febrer a la seu de l’entitat, al número 62 
del carrer Nou, 2n 2a, de 20 a 21 h
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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          @AjuntamentSVHAjuntamentSVH

8 de març    

Actes amb motiu del 
Dia Internacional de 
les Dones

Del 26 de febrer al 13 de març

9a edició de l’Aula Dial
A partir de les 10 h, l’alumnat de les escoles 
de Sant Vicenç realitzarà el seu informatiu 
en directe des dels 
estudis de Ràdio 
Sant Vicenç. Podreu 
seguir el programa 
al 90.2 de la FM o a 
radiosvh.info. 

25 de febrer    

Aula ambiental al parc 
del Pi Gros
Presentació de la Nova Aula Ambiental 
amb les escoles de Sant Vicenç dels Horts. 
Espai de suport a activitats educatives 
i lúdiques adreçades a treballar l’àmbit 
forestal, el coneixement dels valors 
ambientals del parc i la biodiversitat. 

De 10.30 a 13.30 h, taller per conèixer 
erugues i ocells
Itinerari guiat pel bosc del parc
Exposició “Vida al teu entorn”
Projecció de l’audiovisual “Variabilitat de 
les formes de vida”
Projecte organitzat per l’AMB i 
l’Ajuntament.




