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L’Ajuntament genera mig miler de llocs 
de treball en dos anys i mig

Sant Vicenç dels H  rts

Gran part de les feines s’han pogut oferir gràcies als plans
d’ocupació i als incentius municipals a empreses
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L’atur cau 3,9 punts 

des del 2015 i 
arriba al 13,8% 
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L’Ajuntament 
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d’ajudes socials
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actuacions de 

proximitat
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Front comú dels 

ajuntaments 
feministes del Baix 

Llobregat
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L’Assemblea Jove 

aposta per nou 
projectes diferents

Ja és #SantJordi a 
#SantVicençdelsHorts, 
gaudiu-ne amb les entitats i 
el comerç local vicentí!

EL MÉS VIST A LES 
XARXES MUNICIPALS

El 2 d’abril farà cinc mesos 
que l’exalcalde @junqueras 
és a la presó, juntament 
amb @quimforn. Per 
aquest motiu, us esperem 
a la Cadena Groga per la 
Llibertat de l’Oriol i els 
Presos Polítics! pic.twitter.
com/IhTT3LFQZO 

Ajuntament SVH
@AjuntamentSVH

En compliment d’una moció 
aprovada al #PleSVH, 
l’Ajuntament penja la 
bandera republicana 
per commemorar el 14 
d’abril de 1931, dia de 
la proclamació de la 2a 
República 

Del 30 de gener al 30 d’abril

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
AjuntamentSVH

ajuntamentsvh
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Reactivar l’economia, el comerç i la indústria són ele-
ments imprescindibles per augmentar els nivells d’ocu-
pació dels vicentins i les vicentines. L’Ajuntament, tot i no 
disposar de les eines necessàries per reduir l’atur produït 
pels sotracs de l’economia, les lleis del mercat i la legis-
lació laboral, ha impulsat accions per fer valer els teixits 
productius dels polígons empresarials i el comerç local, 
fomentar l’emprenedoria, incentivar la contractació i 
crear projectes per donar feina a persones amb dificul-
tats d’ocupabilitat. Gràcies al conjunt d’aquestes accions 
i a la millora de l’economia, el nombre de persones atu-
rades  s’ha reduït substancialment (561 persones en atur 
menys en els darrers dos anys, un 23%) i cada cop hi ha 
més persones amb rendes provinents del treball i menys 
famílies que depenen de les prestacions d’atur o de les 
ajudes socials.

Sant Vicenç dels Horts és al bell mig d’una de les zo-
nes de més activitat econòmica i tradició industrial del 
sud d’Europa: l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Preci-
sament per això, hem de saber aprofitar les oportunitats 
de creixement econòmic que es generen i aspirar a no 
ser el municipi del Baix Llobregat amb els nivells més 
baixos d’ocupabilitat i de rendes provinents del treball. 
Aquesta realitat, que és resultat de la configuració social 
del municipi al llarg dels últims 50 anys, no té una so-
lució fàcil ni immediata. Estic convençuda que la millor 
manera de revertir aquesta situació és invertir en polí-
tiques i accions encaminades a ampliar la formació dels 
més joves.

La formació dels vicentins i les vicentines és l’eina 
clau per poder accedir a llocs de treball més qualificats 
i més ben remunerats tant del sector dels serveis com 
de la indústria. Volem que Sant Vicenç del Horts sigui un 
referent en molts aspectes i, especialment, en el camp 
de l’educació i de la formació professional. Que cap jove 
hagi de deixar els seus estudis postobligatoris per raons 
econòmiques és una estratègia prioritària justament 
perquè l’educació és el millor instrument per reduir les 
desigualtats socials i combatre l’exclusió. Invertir en ca-
pital humà és invertir en futur i en equitat social. 

Invertir en capital humà
és invertir en futur i en 

equitat social

Maite Aymerich Boltà 
Alcaldessa

Formació i creixement 
econòmic
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l Gran part de les 
feines, un total de 155, 
s’han desenvolupat 
dins l’Administració 
local, mitjançant plans 
d’ocupació

l També destaquen 
les contractacions 
d’empreses (204) 
gràcies a incentius 
municipals

l El consistori 
prioritza la inserció 
laboral de dones, la 
part de la població 
que més  pateix l’atur

l També 
s’incrementen els 
recursos en formació 
ocupacional, de 
20.000 a 100.000 
euros anuals

DESTAQUEM
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L’Ajuntament genera amb diferents 
mesures un total de 532 llocs de 

treball des de juny de 2015

La taxa d’atur a Sant Vicenç s’ha reduït en 3,9 punts 
durant aquest període, fins situar-se en el 13,8%

L’Ajuntament ha generat, des de juny de 2015, un total 
de 532 llocs de treball gràcies a iniciatives com els plans 
d’ocupació, les borses de treball o els incentius muni-
cipals a les empreses, entre d’altres (vegeu quadre 1). 
Això ha permès, en gran part, que la taxa d’atur al mu-
nicipi s’hagi reduït en 3,9 punts durant aquest període, 
fins situar-se en el 13,8%. A més, Sant Vicenç és el muni-
cipi del Baix Llobregat que més ha reduït la temporalitat 
(-8,1%) des del 2007. Malgrat  tot, encara hi ha 1.861 per-
sones en situació d’atur, la majoria dones (1.092) i, per 
això, en els propers mesos es convocaran nous plans. 

Els plans d’ocupació són una eina que permet contrac-
tar, durant un màxim de 12 mesos, persones aturades de 
llarga durada. L’objectiu és que retornin al món laboral, 
tot actualitzant la seva formació i experiència per acabar 
trobant una feina estable. És el cas de José M. Porto, que 
ara treballa a l’empresa Química Fácil;  de Charo López, 
que ho fa a l’Institut Català de la Salut, o de Rachid Ta-
hiri, que treballa d’informàtic per a la Seat (vegeu pàg. 
7). Els plans es paguen directament des del consistori (1,1 
milió d’euros) o amb subvencions supramunicipals (2,6 
milions) de la Diputació, de l’Àrea Metropolitana i del Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya. Des de 2015, l’Ajuntament 
ha augmentant significativament els recursos propis per 
a plans: de 30.000 € el 2015 a 643.000 el 2018 (vegeu 
quadre 2). En aquest sentit, enguany, l’aportació munici-
pal pràcticament iguala la del nombre total d’administra-
cions, passant del 6,1% inicial al 47% d’aquest any.

LLOCS DE TREBALL DE JUNY 
DE 2015 A DESEMBRE DE 2018

  
Plans d’ocupació

Borsa de treball intern

Contractes programa

Ajudes a les empreses

Ajudes a autònoms

Borsa de treball per a empreses privades

LLOCS DE 
TREBALL
 
155*

45

4

204

65

59

Quadre 1

TOTAL 532
*Els propers mesos es generaran 27 llocs de treball més

 
Les dones són qui més pateixen l’atur a Sant Vicenç 
dels Horts. Per aquest motiu, el consistori en prioritza 
la contractació, especialment amb els plans d’ocupació: 
dels 155 contractes efectuats, 94 han estat per a dones 
(60,2%) i 62, per a homes (39,7%). 

A més, el 2017 també es va posar en marxa el pro-
grama Valora’t, entrena’t i lidera el teu projecte, per a 

Contractació de dones
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Sant Vicenç dels Horts ha fet una 
aposta per la reducció de l’atur i per la 
generació d’ocupació estable i de qualitat, 
especialment entre les dones, amb 
l’objectiu de construir, des de l’empatia i la 
consciència social, un poble més just i amb 
igualtat d’oportunitats per a tothom.

Paco Rodríguez
Regidor de Promoció Econòmica 
i de la Ciutat

la millora de la inserció laboral femenina (un 30% de les 
participants ja han trobat feina), i els ajuts a les empre-
ses que contractessin dones ha passat dels 0 € del 2015 
als 2.000 € del 2018.

Ajuts a empreses i autònoms 
Precisament, les ajudes municipals a empreses i autò-
noms és l’altra eina per crear ocupació. Des de juny de 
2015, el consistori ha destinat 590.000 euros a subven-
cions a la contractació i això ha servit perquè un total de 
125 empreses hagin creat 204 contractes, 85 dels quals 
són indefinits (un 41,6% del total). Treballadors que ha-
vien format part de plans d’ocupació, com el José M. 
Porto, van ser contractats mesos després per una em-
presa, en aquest cas Química Fácil, precisament gràcies 
a aquest tipus d’ajudes. Les ajudes a les empreses són 
més altes segons el perfil que es contracta, per potenciar 
la incorporació de dones, especialment les que estan en 
situació de llarga aturada, així com usuaris/àries que ha-
gin seguit algun itinerari formatiu dintre del Servei Local 
d’Ocupació.

També hi ha ajudes per a la creació de noves altes com 
a autònoms, amb una subvenció total de 62.000 € des de 
juny de 2015, que ha ajudat a crear 65 noves activitats. 
L’Ajuntament també ha invertit 205.000 euros per moder-
nitzar el comerç, mesura de la qual s’han beneficiat 103 
botigues, com el cas d’Òptica Trilent (vegeu pàg. 7).

Es duplica la formació 
La formació és clau per accedir al món laboral. És per això 
que l’Ajuntament ha augmentat significativament els re-
cursos econòmics destinats a formació i de 20.100 euros 
el 2015 s’ha passat a 102.000 euros aquest any (vegeu 
quadre 2). Això ha permès duplicar al 2017 el nombre 
d’hores de formació (de 1.200 a 2.400) i d’alumnat (de 
201 a 463 persones aturades). l 

VINE AL SERVEI LOCAL D’OCUPACIÓ

El Servei Local d’Ocupació, ubicat al Molí dels 
Frares, gestiona moltes ofertes laborals que 
arriben d’empreses privades. L’any 2017 va 
gestionar-ne 113 (un 33% més que al 2015), 
59 de les quals van ser atorgades a vicentins i 
vicentines. Dins el Servei Local, també hi destaca 
l’espai del Club Feina, un aula amb ordinadors i 
connexió a Internet que també compta amb un 
tècnic especialitzat per resoldre dubtes laborals. 
Des de gener de 2017, aquest servei surt al carrer 
cada mes i visita diferents punts del municipi.

COMPARATIVA D’INCREMENT 
DE RECURSOS 2015/2018

RECURSOS DESTINATS
 
Plans d’ocupació propis

Formació

2015
 
30.000 €

20.100 €

Quadre 2

2018
 
643.000 €

102.000 €
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“El pla m’ha donat l’opció de seguir 
formant-me”
Rachid Tahiri, 28 anys
Actualment treballa com a informàtic per a la Seat

“Gràcies al pla d’ocupació vaig agafar hàbits per créixer com a professional. 
Els meus companys van ser claus, sempre m’hi van ajudar. El pla m’ha donat 
l’opció de seguir formant-me en el sector de la informàtica. Després de dos 
anys com a autònom, he entrat d’informàtic en una empresa que treballa per 
a la SEAT”. l

“Estic molt content amb aquesta gran 
oportunitat”
José M. Porto, 44 anys
Actualment treballa a Química Fácil

“Després de passar per diversos plans promoguts per l’Ajuntament, vaig re-
bre una oferta d’administratiu de Química Fàcil gràcies a la web municipal. 
Vaig treballar-hi 6 mesos i m’hi van fer fix. És una empresa moderna, que es 
forma contínuament i promou els contractes formatius i laborals. Estic molt 
content amb la feina i la gran oportunitat que vaig tenir”. l

“El 2017 vam transformar el local per fer-lo 
més atractiu i n’estem molt satisfets”
Jordi Bienzobas Vilageliu, 53 anys
Soci administrador d’Òptica Trilent

“El 1991 vam agafar un traspàs de l’Òptica Trilent al c. Barcelona 92. Al cap 
d’uns anys ens vam traslladar a la plaça de la Vila, fins al 2012. En plena crisi, 
vam entrar a formar part del grup Multiópticas i ens vam traslladar a una 
zona comercial més dinàmica, a Jacint Verdaguer, 187, on som ara. Amb la 
subvenció de l’Ajuntament, el 2017 vam reformar el local per fer-lo més atrac-
tiu i n’estem molt satisfets”. l

“Un nou projecte, una nova etapa”
Charo Rubio Lozano, 51 anys
Treballa com a interina a l’Institut Català de la Salut

“Després d’un temps d’inactivitat, els plans d’ocupació de l’Ajuntament em 
van ajudar a connectar amb el món laboral. Tot seguit, vaig accedir a l’Institut 
Català de la Salut com a suplent i amb interès i esforç he passat a ser-ne inte-
rina. Estic contenta i agraïda per l’oportunitat que se’m va donar i que va ser 
l’inici d’una nova etapa. En aquest moment, em sento satisfeta amb la feina 
que tinc en un espai de treball molt acollidor”. l
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L’Ajuntament aplega en una guia 
tots els ajuts socials municipals

S’ha repartit casa per casa i també en alguns equipaments

L’Ajuntament ha publicat una guia on es recullen totes 
les subvencions municipals que s’ofereixen a persones i 
famílies amb dificultats econòmiques. D’aquesta mane-
ra es busca facilitar a la ciutadania una informació en-
dreçada i pràctica sobre els ajuts als que poden optar 
i la manera de tramitar-los. Un exemple clar de la utili-
tat d’aquesta guia són els ajuts per pagar la factura de 
l’aigua. Aquestes subvencions fa temps que existeixen, 
però la ciutadania les sol·licita poc per desconeixement.

La guia s’estructura en cinc blocs de subvencions:
[ l’escolaritat dels infants
[ la continuïtat educativa postobligatòria
[ el pagament de l’IBI i la taxa de residus
[ l’habitatge
[ l’aigua

Nou ajut per pagar la taxa de residus
Com a novetat, el consistori incorpora aquest any una 
subvenció per pagar la taxa de residus. Segueix els ma-
teixos requisits i el mateix procediment que l’ajut per pa-
gar l’IBI, de manera que pot arribar a cobrir el 40% o el 
50% de la taxa de residus.

Pel que fa als ajuts relacionats amb l’habitatge, la publi-
cació no només informa sobre les subvencions pròpies, 
sinó també sobre els ajuts que presten altres adminis-
tracions supramunicipals, però que es gestionen des de 
l’Ajuntament. En aquest sentit, hi ha ajuts per pagar el llo-
guer, per rehabilitar i adaptat habitatges, ajuts d’emergèn-
cia, etc. El consistori ha fet arribar aquesta publicació a tots 
els domicilis de Sant Vicenç dels Horts i també es troba en 
alguns equipaments municipals i al web www.svh.cat. l
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El Ple Municipal de febrer va aprovar per unanimitat una 
proposta de resolució per reclamar a la Generalitat els 
693.746,31 euros que el Departament d’Ensenyament va 
deixar de pagar per finançar les escoles bressol munici-
pals des del curs 2012-2013. Es tracta de les aportacions 
de cinc cursos, fins al 2016-2017, de les escoles bressol 
municipals L’Alegria i Petit Mamut.

En aquest sentit, el consistori ha posat de manifest que 
en les sentències recents el Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya ha fallat a favor dels ajuntaments que han 
reclamat aquests pagaments. Si la Generalitat ignora o 
rebutja aquest requeriment previ de l’Administració mu-
nicipal, el consistori podrà reclamar els diners per vies 
judicials. l

L’Ajuntament es va reunir al febrer amb l’empresa Endesa 
arran dels talls de llum produïts durant els mesos previs 
als barris de La Guàrdia, la Font del Llargarut, Sant Antoni 
i Sant Josep. A causa d’aquestes incidències, el consistori 
va requerir a la subministradora que es notifiquin les ac-
tuacions que provoquin talls de subministrament, planifi-
cats o no, per tal que es puguin comunicar a la ciutadania.

Endesa va explicar els motius dels talls, així com les 
mesures preses. Alhora, es va comprometre a fer un in-
forme detallat de les causes i efectes de totes les tasques 
executades i les previstes.

Les persones que s’hagin vist afectades per aquests 
talls, o que s’hi vegin afectades en un futur, poden fer les 
reclamacions pertinents a l’Oficina Municipal d’Atenció 
al Consumidor (OMIC) de Sant Vicenç dels Horts. l

Requeriment a Endesa 
perquè comuniqui els 
talls de llum

El TSJC ha donat la raó a altres consistoris 
en reclamacions similars

Les persones afectades es poden dirigir a 
l’OMIC per fer les reclamacions pertinents

L’Ajuntament reclama a 
la Generalitat el deute de 
les escoles bressol
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Consistori i AMB 
inauguren l’Aula 

d’Educació Ambiental 
al parc del Pi Gros

L’espai, pensat per conèixer 
l’entorn natural, s’adreça 
especialment a famílies i 

escoles

L’Ajuntament i l’Àrea Metropolitana de Barcelona van 
inaugurar el 25 de febrer l’Aula d’Educació Ambiental 
al parc del Pi Gros. Aquesta aula pretén centralitzar en 
un mateix espai de referència les propostes en l’àmbit 
de l’educació sobre el medi ambient. La programació de 
l’Aula d’Educació Ambiental s’adreça a les famílies i el pú-
blic en general i, sobretot, a les escoles.

En aquest sentit, els centres educatius del municipi 
participen en diversos tallers, com ara el de capses niu, 
menjadores i ocells del parc (Escola Sant Josep), ratpe-
nats (Escola La Immaculada), papallones (Col·legi Sant 
Vicenç) i flora i floració al parc (Escola La Vinyala). En de-
finitiva, l’objectiu de l’Aula d’Educació Ambiental és re-
forçar els vincles de les persones amb l’entorn i que els 
parcs esdevinguin fonamentals a l’hora de fer educació 
ambiental. Al Pi Gros, a l’entorn de la nova aula, els diu-
menges també s’organitzen activitats lúdiques familiars, 
conegudes com a Jugateca Ambiental

L’acte d’inauguració va comptar amb la presència de 
l’alcaldessa, Maite Aymerich; el regidor de Medi Am-
bient, Alejandro Aparicio; el director de Serveis d’Espai 
Públic de l’AMB, Xavier Segura, i el coordinador de Ser-
veis de Promoció i Conservació d’Espai Públic de l’AMB, 
Jordi Bordanove. En aquest acte, l’alcaldessa va destacar 
l’aula com a “puntal” pel que fa la sensibilització pel medi 
ambient, que permetrà “ser conscients de la sort de tenir 
el Parc del Pi Gros i també tota la zona del riu”.

Urbanitzar els accessos 
L’Ajuntament ha aprovat un projecte per urbanitzar l’en-
trada al Parc del Pi Gros des de la travessera d’Aragó just 
al punt on s’ubica el Pi Gros i la zona de jocs infantils. 

Aquests treballs també facilitaran l’accés a les perso-
nes amb mobilitat reduïda. El projecte està redactat pel 
Servei de Projectes i Obres de la Direcció de Serveis de 
l’Espai Públic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Les 
obres, que van començar després de Setmana Santa, 
s’allargaran entre un i dos mesos. l

Amb aquest parc, es reforcen 
els vincles de les persones 
amb l’entorn natural i es 

fomenta l’educació ambiental
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Un nou espai per 
celebrar activitats a 
l’aire lliure

Sant Vicenç dels Horts compta amb un nou espai habi-
litat per celebrar activitats a l’aire lliure, entre la nau de 
bombers i la Masia de Can Coll. És un espai de 800 me-
tres quadrats que ja està preparat per celebrar-hi esde-
veniments de petit format. Durant les obres, els serveis 
municipals  han compactat el terra amb sauló; construït 
una rampa d’accés per a persones amb mobilitat reduï-
da; habilitat dues sortides d’emergències i instal·lat en-
llumenat públic, per tal d’ampliar-ne l’aforament.

El terreny ja ha acollit alguns concerts en l’últim mig 
any. L’objectiu de traslladar la celebració d’algunes acti-
vitats i concerts a aquest espai és reduir les molèsties i 
el soroll al veïnat d’altres ubicacions. Paral·lelament, les 
activitats que es facin en aquest espai tindran menys li-
mitacions que si es fessin al nucli urbà, amb més densitat 
de població.

Els col·lectius i les entitats que vulguin demanar per-
mís a l’Ajuntament per celebrar algun espectacle públic 
o activitat recreativa en aquest terreny han de fer la sol·li-
citud al SIAC (casa de la vila) mitjançant una instància 
acompanyada de la memòria de l’activitat i documen-

El terreny es troba entre la nau de 
bombers i la Masia de Can Coll

L’Ajuntament està enllestint tres parcs per a gossos, ubi-
cats al parc del costat del cementiri, al carrer de l’Aurora 
i al parc dels carrers Alacant i Àvila. L’objectiu és generar 
espais nets i segurs per als gossos i per la resta d’usuaris. 
Els correcans tindran tanques i fonts dobles per a ani-
mals i persones, bancs, papereres i bosses de recollida 
d’excrements. El cost total és de 44.119 euros. l

Tres nous correcans al 
municipi

Seran al costat del cementiri, al carrer 
de l’Aurora i a l’encreuament dels carrers 
d’Alacant i d’Àvila

tació complementària (pla de prevenció, assegurança i 
plànol de l’esdeveniment). Per tramitar la sol·licitud, cal 
adreçar-se a la regidoria competent segons l’activitat 
que s’hi vulgui fer. l
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Passos endavant 
en la reforma de 
Can Comamala
Les obres per rehabilitar Can Coma-
mala són en marxa des del mes de 
gener passat. Es preveu reformar 
l’interior d’aquest emblemàtic edi-
fici, ampliar-ne les oficines per fer-
ne un ús polivalent i suprimir-ne les 
barreres arquitectòniques. Alhora, 
se’n farà una reforma de l’estructu-
ra i una millora dels sistemes d’eva-
cuació. Les obres tenen un pressu-
post de 985.416,16 euros. Aquests 
treballs ocupen la vorera en horari 
laboral i han provocat la supressió 
d’estacionaments i de la zona de 
càrrega i descàrrega properes. Can 
Comamala és la seu de les regidories 
d’Educació i Cultura, així que men-
tre duren les obres, aquests serveis 
s’ofereixen a l’edifici dels antics Sa-
lesians, on hi ha l’Arxiu Municipal, al 
passatge de Pau Vila, 7. l

Sant Vicenç es converteix 
en una Ciutat en vers

Sant Vicenç dels Horts es va lliurar el 21 de març passat a la ce-
lebració del Dia Mundial de la Poesia. El mateix dia se’n celebrar 
l’acte central, amb la lectura de poemes en les diferents llen-
gües que es parlen al municipi a càrrec de desenes de rapsodes. 
Però aquest homenatge no es va quedar només en un dia. Des 
d’aquella setmana i fins al mes de juliol, quan té lloc el Festival 
Horts de Poesia, es podran llegir més d’una trentena de poemes 
pels carrers del municipi. Concretament, composicions que han 
participat al Festival Horts de Poesia o que han guanyat el Con-
curs Narcís Lunes, entre altres, estaran exposades a les marque-
sines del bus, als edificis públics i en desenes de botigues, amb 
motiu de la campanya #CiutatEnVers. 

Trencar la barrera amb el vers 
Treure els versos als carrers té com a objectiu promoure l’interès 
de la ciutadania per un gènere literari on afloren la sensibilitat 
i les emocions. En aquest sentit, es posa la poesia a l’abast de 
tothom, per trencar barreres que té molta gent cap al vers. l

Fins al juliol, es podran llegir una trentena 
de poemes pels carrers del municipi

La poesia pot ser un crit de 
denúncia i reivindicació així 

com una eina de cohesió 
social
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Nova fase de la reforma 
del Poliesportiu Sant Josep

Amb les obres del Poliesportiu es preveu reformar-ne 
integralment els vestidors i se substituirà la coberta de 
la pista annexa i s’instal·larà calefacció a les pistes i a les 
graderies. També s’hi instal·laran comportes d’evacuació 
de fum per complir la normativa antiincendis. A més, 
s’arranjarà el talús de terres entre l’Escola Sant Josep i la 
pista annexa amb una rampa d’evacuació i se’n rehabili-
tarà la façana. l

L’Ajuntament ha ampliat la plataforma de formigó del parc 
del barri de la Font del Llargarut per ubicar-hi l’escenari per 
a les festes del barri, i també hi ha instal·lat una tanca peri-
metral, bancs i un mur d’obra. A més, s’han renovat els jocs 
infantils del Parc dels Països Catalans, amb la incorporació 
d’un castell multijoc, un gronxador i un balancí de molla. 
Pel que fa al parc del carrer d’Ignasi Iglesias, a Sant Antoni, 
s’ha afegit un tobogan, un gronxador i una molla. l

Les obres del carrer d’Albacete estan a punt de finalitzar 
malgrat les complicacions produïdes per la pluja. Només 
falta renovar el col·lector d’un petit tram intermedi —entre 
la rotonda de la travessera de Barcelona i el carrer d’Alba-
cete— i finalitzar la caixa de paviment del carrer E. Alesho-
res, s’estendrà la capa de rodolament a tot l’àmbit afectat; 
uns treballs que acabaran entre finals d’abril i principis de 
maig, en condicions meteorològiques òptimes. l

Sant Vicenç dels Horts 
renova els parcs

Recta final de la renovació 
del carrer d’Albacete

S’adequarà a totes les exigències tècniques 
per poder fer-hi activitats de tota mena

Es preveu que les obres acabin al maig, 
un cop asfaltat el carrer

Es fan millores al parc de la Font del Llargarut, 
al de Sant Antoni i al dels Països Catalans 



  14   Sant Vicenç dels Horts MARÇ - MAIG 2018

La Policia Local aposta pel 
servei de proximitat a la 
ciutadania

Les actuacions de la Policia Local van augmentar el 2017 respecte de 
l’any anterior, un increment que s’explica sobretot per l’increment 
d’actuacions en l’àmbit de proximitat. Aquest tipus d’actuacions es 
van triplicar respecte del 2016, apropant-se al miler, la qual cosa indi-
ca una prioritat clara del cos policial. Alhora, els agents han detectat 
més incidències a la via pública, com per exemple avaries i mobiliari o 
senyals trencades, i han augmentat les tasques administratives sobre 
el d’infraccions de tinença d’animals i sobre establiments.

El tipus d’intervencions més freqüents van ser les de protecció 
ciutadana (2.862 d’un total de 15.786) mentre que es van fer 2.858 
actuacions sobre el trànsit. També van tenir un paper destacat les 
intervencions que tenien com a objectiu garantir la convivència i el 
civisme, que van suposar un total de 1.558. En el mateix període, es 
van registrar 1.009 incidències a la via pública i es van fer 1.967 in-
tervencions genèriques. Les actuacions restants van ser —en menor 
mesura— de tipus administratiu, assistencial, judicial, penal o per as-
sistir emergències.

El telèfon, la via de comunicació preferida 
A banda d’atendre les trucades per demanar informació, la Policia Lo-
cal va gestionar-ne altres 4.294 durant el 2017 i va rebre la visita de 
1.598 persones, que van anar a les seves dependències municipals per 
fer-hi diferents tipus de gestions. l

Es triplica el total d’intervencions policials al 
2017, fins arribar-ne al miler

Un 10% de viatgers 
més al SantviBus
Els passatgers del SantViBus han 
augmentat en un 10% l’últim any, 
després de l’última reforma, de 
manera que s’ha arribat a 169.046 
viatges fets, en total. Alhora, un 15% 
dels usuaris del servei —que obté 
un 8,36 de valoració de mitjana— 
són nous. l

Denunciar les 
agressions 
homòfobes és més 
fàcil a Sant Vicenç 

L’Ajuntament ha publicat al web un 
enllaç visible al web de l‘Observa-
tori contra l’Homofòbia, destinat a 
facilitar la denúncia d’agressions de 
caràcter homòfob i transfòbic. L’ob-
jectiu és donar visibilitat a aquest 
servei a través dels mitjans de co-
municació municipals, d’acord amb  
una moció de JxSVH, SVHSP, PSC-PC, 
ICV-EUIA, i la regidora no adscrita 
sobre el dia de l’orgull i l’allibera-
ment LGTBI. l
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Es presenta el decàleg 
d’ajuntaments feministes 
al Baix Llobregat
Aprofitar la presència d’alcaldesses per tirar endavant 
polítiques públiques feministes a l’Administració des 
d’una òptica transversal és l’objectiu principal del de-
càleg d’alcaldesses del Baix Llobregat que han signat 
deu municipis de la comarca i que ha liderat Sant Vi-
cenç dels Horts. El document, que es va anunciar a la 
presentació del Vè Congrés de Dones del Baix Llobregat, 
pretén que els plens dels ajuntaments signants aprovin 
mocions per convertir els seus municipis en feministes 
i la comarca, en l’epicentre de les polítiques públiques 
d’igualtat. 

Entre les mesures principals destaca la proposta de 
crear un pressupost propi destinat a tots els depar-
taments i no només a les àrees d’igualtat o de dones, 
lluitar contra la bretxa salarial i les violències masclistes 
o establir que als concursos públics i la contractació hi 
hagi mecanismes per promoure les empreses que tenen 
plans d’igualtat o treballen per la inclusió de les dones. 

Ara, els municipis signants han d’establir quins seran 
els mecanismes de control i seguiment d’aquest de-
càleg. L’Ajuntament proposa que en el cas de Sant Vi-
cenç sigui la Taula d’Igualtat. l

Èxit del Valora’t, entrena’t 
i lidera el teu projecte!

El 13 de març es va posar punt final a gairebé quatre me-
sos de feina de la iniciativa Valora’t, entrena’t i lidera el 
teu projecte. Es tracta d’un programa de formació mul-
tidisciplinar que ha comptat amb la participació d’una 
vintena de dones vicentines i que ha comportat treba-
llar aspectes relacionats amb l’assessorament laboral 
i empresarial, la formació en comptabilitat i la pràctica 
d’exercici físic. L’ha coordinat el servei d’Emprenedoria 
de l’Ajuntament però també hi han participat tècnics i 
tècniques d’altres departaments. Vuit de les dones del 
projecte ja han trobat feina gràcies a una iniciativa que 
ha anat més enllà de les qüestions tècniques: ha servit 
per crear comunitat entre les dones participants i apo-
derar-les. Es preveu tornar a repetir aquesta experiència 
formativa. l
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Els regidors de 
barri estableixen 
un calendari fix 
de visites
Els regidors i les regidores de barri 
de Sant Vicenç dels Horts han es-
tablert un calendari fix de visites 
per tal d’intensificar el seu contac-
te amb la ciutadania. Els veïns i les 
veïnes que així ho desitgin podran 
reunir-se amb el membre de l’equip 
de govern pertinent per traslladar-li 
dubtes, queixes o suggeriments so-
bre el barri en qüestió, en presència 
també de membres de les entitats 
veïnals.

Per trobar-se amb els regidors no 
cal demanar cita prèvia; només cal 
acudir al lloc indicat en l’horari perti-
nent, que es pot consultar en aquest 
codi QR o a la web: l

Molí-bilitza’t, el nou procés 
participatiu per decidir 
com serà el parc del Molí

La ciutadania tindrà un rol fonamental a l’hora de dissenyar el 
futur parc del Molí dels Frares. El nou procés participatiu es diu 
Molí-bilitza’t. L’objectiu principal és que aquesta zona es conver-
teixi en un espai verd i de lleure per a tothom qui viu a l’entorn. 

En aquest sentit, ja n’hi ha una proposta bàsica, a partir de 
la qual s’han de debatre i definir els usos i les característiques 
concretes del nou parc. Per exemple, la ciutadania podrà decidir 
sobre l’ordenació, el mobiliari, la tipologia de vegetació o les nor-
mes de convivència del parc. 

El procés participatiu es va presentar el 18 de març a l’esplana-
da del Molí dels Frares. En aquest mateix espai hi ha prevista la 
recollida de propostes concretes el 5 de maig, a les 10.30 h. Entre 
les persones que ja han fet les seves propostes hi ha l’alumnat de 
l’Escola Sant Josep.

Un cop tancada la proposta de parc, un grup de persones im-
plicades en el procés garantirà que es dugui a terme. Tot el pro-
cediment es podrà seguir a través de la plataforma de participa-
ció Decidim SVH: www.svh.cat/decidimsvh. Aquest espai verd 
s’ubica al costat de l’edifici municipal del Molí dels Frares i molt a 
prop del Servei d’Ocupació de Catalunya l

La ciutadania definirà les característiques 
d’un nou espai verd a Sant Josep
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L’Assemblea Jove 
impulsarà nou 

projectes durant l’any 
2018

La participació va superar
la del 2017 i els perfils de les 
persones assistents i de les 

propostes van ser més diversos

Més d’una cinquantena de nois i noies van participar a 
l’Assemblea Jove, que va tenir lloc el mes de febrer pas-
sat a Sant Vicenç dels Horts. Aquesta xifra va ser superior 
a l’edició anterior, la del 2017, però la millora també va 
ser qualitativa. En aquest sentit, totes les propostes pre-
sentades van ser vàlides o reformulades per ser viables, 
i a més, es van presentar joves de perfils més diversos 
que l’any passat. Alhora, les idees van tenir un caràcter 
transversal i, més enllà, de l’oci, se centraven en àmbits 
com el medi ambient, la igualtat, la promoció econòmica 
o la cultura, entre altres.

Les propostes més votades, i a les quals s’atorgaran els 
10.000 euros, són les següents:

[ Concert per a joves (1.500 euros)
[ Jornada de rap-freestyle/Batalles de hip-hop 
(1.400 euros)
[ Torneig de futbol sala mixt (600 euros)
[ Festa dels Llums/Festa Jove (1.400 euros)
[ Micro obert literari i concert de Sant Jordi
(1.500 euros)
[ Bubble football (600 euros)
[ Caminada a Sant Antoni (600 euros)
[ Exhibició de tallers d’skate (1.500 euros)
[ Murs per a grafits (600 euros)

L’Assemblea va consensuar afegir-hi els murs per a gra-
fits perquè quedaven 900 euros. Encara que aquesta pro-
posta va obtenir menys vots que el paintball o la Mostra 
de DJ locals, amb els 600 euros que costaria sí entrava al 
pressupost, mentre que les altres dues (1.400 i 1.500 eu-
ros, respectivament) ja excedien els 10.000 euros previs-
tos. Els 300 euros restants es van reservar a  imprevistos.

Educadors de barri
El grup motor de l’Assemblea Jove ha comptat amb la 
participació del Servei d’Acompanyament Jove, els edu-
cadors de carrer del barri de Sant Josep. Aquest servei 
va sorgir del programa Implica’t per Sant Josep, amb 
l’acompanyament dels joves en els seus processos vitals, 
com un dels objectius principals, així com fomentar el 
treball en xarxa. El seu paper serà fonamental a l’hora de 
dur a terme aquestes nou propostes triades, a través de 
les comissions executives, com ja ho va ser en l’última 
edició. l

Els projectes costaran 
9.700 euros, provinents del 

pressupost de Joventut, amb 
300 euros per a imprevistos
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DELS 
HORTS

VIDA VICENTINA

ÈXIT A L‘ESPORT VICENTÍ

Andreu Simón es va proclamar campió de Catalunya de curses de muntanya a la 10a edició de la Cameta 
Coixa, i Carla Moreno va ser campiona d’Espanya de bàsquet infantil, a Valladolid.

3A CAMINADA SOLIDÀRIA

Organitzada per l’Associació Temps de Lleure, hi van participar 1.065 persones i es van recaptar 
6.697,20 euros per investigar sobre el càncer infantil.

PROJECTE GENERACCIONS

Desenes de vicentins i l’Ajuntament elaboraran 
un curtmetratge dins el marc de l’Implica’t per 
Sant Josep.



RECEPTES DE QUARESMA 

Durant sis dissabtes seguits, set establiments 
vicentins van cuinar les seves millors receptes a la 
plaça de Narcís Lunes.

VAGA FEMINISTA

Desenes de treballadores i treballadors es van concentrar a la plaça de la Vila per sentir el manifest 
del 8 de març, amb què es denunciava especialment la bretxa salarial entre dones i homes.

MEDALLA AL MÈRIT POLICIAL

Antonia Cano, sergent de la Policia Local i una de 
les primeres dones en entrar al servei, va rebre a 
Madrid la medalla amb distintiu blanc.



37A CAMINADA DIÜRNA

La sortida organitzada pel Club Excursionista de 
Sant Vicenç va recórrer el municipi amb una gran 
participació.

DIA D’ANDALUSIA

Actuacions musicals, cant i ball a la festa que va 
organitzar la Casa d’Andalusia l’11 de març passat.

10è ANIVERSARI DE LES JORNADES D’ATLETISME ESCOLAR

Del 13 al 15 de març, centenars d’alumnes van participar en diverses proves de velocitat i de llançament.

AJUDES A EMPRESES I COMERÇOS 

L’Ajuntament va presentar el 4 d’abril totes les 
subvencions municipals que ofereix, recollides en 
dues guies.

EXPOSICIÓ GASTRONÒMICA

La presentació del Manual per ben cuinar, de 
Josep Lladonosa, i l’obertura de l’exposició ‘Cuiner 
de cuiners’ van ser el tret de sortida a les activitats 
de Sant Jordi.



UNA SETMANA DE PASSIÓ  

Sant Vicenç va viure dies molt intensos amb moments destacats com la processó de saetas de la 
Cofradía del Santísimo Cristo de la Salud y de Nuestra Señora de la Soledad, i la Processó de Silenci 
del Cos de Portants del Sant Crist. També va destacar l’homenatge del Cos de Portants als familiars del 
mestre Casasampere i del poeta Narcís Lunes. 
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ESPAI COORDINAT 
PER LA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL LES 
VOLTES

CONTACTE
Telèfon 
93 656 06 63
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

Llegir per plaer, llegir per 
aprendre, llegir per créixer
l El fons de la Biblioteca Les Voltes creix mes a mes amb les novetats edi-
torials que hi van arribant. Per saber què tenim i què no hi ha un es pot 
consultar directament 24 hores al dies els 365 dies de l’any el catàleg Aladí 
(http://aladi.diba.cat). Aquest catàleg, amb altres prestacions, com ara el 
carnet mòbil, podeu tenir-lo als vostres dispositius mòbils a través de l’apli-
cació gratuïta BibliotequesXBM. L’organització del fons a les prestatgeries 
canvia i s’actualitza per tal de fer més fàcil la consulta de documents d’acord 
amb els tipus de públics i interessos de les persones que veniu a visitar-nos. 
Per això, la sala infantil conté dos espais organitzats i senyalitzats amb uns 
dibuixos concrets adreçats a les famílies amb fills de 0 a 3 anys: el Racó de 
pares i mares i l’espai de Petits lectors. El fons del primer d’ells consta de 
llibres sobre embaràs, lactància, alimentació dels primers anys de vida dels 
infants, propostes lúdiques per posar en pràctica en família, vacances, psico-
logia i pedagogia adreçada a pares i mares en relació a aquesta etapa i altres 
temes relacionats amb l’acompanyament educatiu dels més menuts. El fons 
de l’espai dels Petits lectors conté documents que els infants mateix poden 
manipular amb facilitat: llibres de pàgines de cartró gruixut, també llibres de 
roba, amb il·lustracions clares i poca lletra per poder compartir junts l’adult 
i el nen, com un joc més inclòs en el dia a dia de les famílies. Un dimecres al 
mes i a la tarda, la Biblioteca ofereix una sessió de minicontes, on els més 
menuts poden veure com el personal d’aquest equipament explica a les fa-
mílies amb nadons contes d’aquesta secció.

ÀNGELS NAVARRO

Avis i néts, 
jugueu! : més 
de dos-cents 
jocs per a 
avis i àvies 
d’ara
Barcelona : Ara Llibres, 
2013. 187 p.Racó de 
pares i mares. l

Recomanacions:

NEMO

Qui és el 
que...?
Il·lustracions d’Émile 
Jadoul.Barcelona: Baula, 
2012. [14] p. Amb fulls 
desplegables. Petits 
lectors. l

Al país de 
les joguines
Il·lustracions d’Émile 
Jadoul.Barcelona: Baula, 
2012. [14] p. Amb fulls 
desplegables. Petits 
lectors. l

Sessions de minicontes, els dimecres, a les 17.30 h:

l 2 DE MAIG. M’AGRADEN ELS ANIMALS!
l ESPECIAL HORA DEL CONTE PER A FAMÍLIES AMB NADONS: divendres 
15 de maig, a les 17.30 h. Sons per a nadons, a càrrec d’Alquímia musical. Cal 
inscriure-s’hi prèviament al taulell de la sala infantil.
l 6 DE JUNY. VAIG A LA PLATJA!
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SANT
VICENÇ 

DELS 
HORTS

COLLITA PRÒPIAESPAI COORDINAT PEL SERVEI LOCAL 
DE CATALÀ

El 9 de març passat, alumnes dels cursos de català i apre-
nents i voluntaris per la llengua van visitar l’Espai Pedro-
lo, dedicat a divulgar la trajectòria vital i literària de Ma-
nuel de Pedrolo.

Va ser una de les activitats organitzades pel Servei Lo-
cal de Català, en col·laboració amb la Regidoria de Cultu-
ra, per commemorar el centenari del naixement d’aquest 
escriptor i traductor. Ubicat al Castell de Concabella, a la 
Segarra, l’Espai Pedrolo està  integrat per l’exposició per-
manent “Pedrolo, més enllà dels límits” i l’arxiu Pedrolo.

Aquesta sortida cultural va consistir en una visita 
guiada que ens va permetre conèixer de prop l’obra de 
Manuel de Pedrolo agrupada per gèneres, veure el seu 
despatx (taula, màquina d’escriure, telèfon...), escoltar-lo 
en àudios... I, a més a més, vam visitar una exposició per-

Visita a l’Espai Pedrolo 
manent sobre la flora i la fauna dels secans de Lleida i 
el Centre d’Interpretació dels Castells del Sió, creat per 
donar a conèixer els castells de frontera de finals del se-
gle X i inicis del segle XI de les comarques de la Segarra, 
l’Urgell i la Noguera, que també es troben al Castell de 
Concabella. 

L’objectiu de la sortida era fer partícips els nostres 
alumnes, aprenents i voluntaris d’una activitat d’apre-
nentatge lúdica i de coneixement del nostre entorn i de 
la nostra cultura, fora de l’espai de l’aula i, en concret, de 
la vida i obra de Manuel de Pedrolo, escriptor que co-
neixeran amb més profunditat a través de la lectura que 
faran durant el mes d’abril d’algun dels seus llibres, pro-
posats pel Servei Local de Català com a lectures d’aquest 
curs. l

SERVEI LOCAL 
DE CATALÀ
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25è aniversari al Col·legi 
Sant Vicenç
FUNDACIÓ EDUCATIVA ESTEVE CASALS

El diumenge 15 d’abril passat, el Col·legi Sant 
Vicenç, fundat l’any 1964 a Sant Vicenç dels Horts, 
va commemorar el 25è aniversari de la inauguració 
de l’escola nova (edifici actual del col·legi concertat 
d’educació infantil i primària). Durant el matí,  l’AMPA va 
preparar diferents activitats adreçades als més petits 
de l’escola. A les 12.30 h va tenir lloc una eucaristia 
d’acció de gràcies presidida per Mn. Anton Roca, 
rector de la Parròquia Sant Vicenç Màrtir. L’eucaristia va 
ser concelebrada pel P. Enric Puig — secretari general 
de la FECC—, Mn. Mateu Santacana —exrector jubilat 
de la mateixa parròquia— i el salesià Faustí Gutiérrez, 
rector de la parròquia de Sant Antoni de Pàdua.

Després d’inaugurar una placa commemorativa 
del 25è aniversari al pati de l’escola, es va servir una 
paella popular per a totes les persones que van voler 
participar en el dinar. A la tarda es va projectar un 
vídeo que recorda els moments més importants que 
van precedir la inauguració de l’escola nova, el 13 de 
setembre de 1992. Aquell dia culminava l’esforç i el 
treball de moltes famílies que, a través de l’Associació 
Catòlica de Pares de Família (ara Fundació Educativa 
Esteve Casals), van decidir construir un col·legi més 
gran i adaptat als temps moderns.

El curs 1992-1993 va ser molt especial per al Col·legi 
Sant Vicenç. Era l’inici d’una nova etapa plena de 
d’il·lusió, que ha permès que molts alumnes del 
poble hagin pogut aprendre tots aquells valors que el 
nostre caràcter propi ha fet seus des de bon principi: 
la justícia, la solidaritat, la pau i la convivència, la 
defensa de la família, el respecte als altres, i també 
l’ensenyament de la religió catòlica. Demanem a Déu 
que ajudi tota la comunitat educativa del Col·legi 
Sant Vicenç a seguir treballant per l’educació de tants 
infants de Sant Vicenç dels Horts. l

SANT
VICENÇ 
DELS 
HORTS
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Esplai Flor de Neu
ROBERT LÓPEZ, RESPONSABLE DEL C.E FLOR DE NEU

El Centre d’Esplai Flor de Neu és una de les entitats amb 
més història de Sant Vicenç dels Horts. L’any 1979, un 
grup de joves va decidir organitzar unes colònies d’estiu 
i l’experiència va dur-los a crear un espai on fer activitats 
durant la resta de curs. Aquest grup de joves, amb el 
suport de la Parròquia Sant Vicenç Màrtir, va acabar 
fundant el Centre d’Esplai Flor de Neu. 

A un any de la celebració del seu 40è aniversari, l’entitat 
segueix més viva que mai. Cada dissabte a la tarda, un 
centenar d’infants i joves amb un foulard lila i groc al 
coll omplen els carrers i les places del poble d’activitats, 
gimcanes i tallers dinamitzats per un equip de 22 
monitors i monitores que dediquen voluntàriament el 
seu temps a l’educació en el lleure. 

La seva tasca no s’atura aquí, i és que també organitzen 
un casal d’estiu a l’Escola Sant Jordi, així com els ja 
clàssics campaments i colònies de l’1 al 10 d’agost. Tot 
plegat, combinat amb esdeveniments com el Sopar de 
la Fam, la participació a la Cavalcada de Reis i a la rua de 
Carnestoltes o les campanyes econòmiques que duen a 
terme per sostenir econòmicament l’entitat.

Podeu conèixer més l’Esplai a les seves pàgines de 
Facebook i Instagram (@esplaiflordeneu) o per mitjà 
d’un correu a esplai.flordeneu@gmail.com. l
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GRÀCIES A TOTES LES FAMÍLIES QUE 
ACULLEN INFANTS SAHRAUIS

Ens agrada pensar que fem coses per deixar un món 
millor per als nostres fills. 

En llegir les notícies d’aquest matí (polítics a la presó, 
membres de Proactiva Open Arms detinguts a Itàlia, 
fronteres tancades als refugiats, la guerra de Síria 
continua, atacs feixistes a l’ateneu popular de Sarrià) ens 
sembla que el món s’entossudeix a no canviar. 

Però persistim a voler transformar les coses.
Un d’aquests petits canvis el fan, des de fa anys,  

famílies de Sant Vicenç acollint infants dels camps de 
refugiats del poble sahrauí dins del programa Vacances 
en pau. Compartir l’estiu amb aquests infants i formar 
part de la seva vida és una acte de generositat que 
agraïm,  reconeixem i compartim. També volem agrair 
als  diferents governs de l’Ajuntament de Sant Vicenç 
que durant tots aquests anys han facilitat les coses per 
poder acollir aquests infants i perquè Sant Vicenç dels 
Horts sigui un poble solidari.

L’associació SVH amb el Sàhara, amb aquesta idea 
de canviar el món, porta anys treballant amb escoles 
de discapacitats dels camps de refugiats. Aquest 

SANT VICENÇ DELS HORTS AMB EL SÀHARA
ENTITAT ORGANITZADORA DE VACANCES EN PAU

INICIATIVES DE LA COMUNITAT ASSOCIACIONS, ENTITATS DEL TERCER SECTOR 
I EMPRESES AMB RESPONSABILITAT CORPORATIVA AL MUNICIPI

Imatge de la campanya ‘Vacances en pau’

febrer s’ampliava el conveni i es feia una firma a quatre 
bandes per implicar més entitats en aquest projecte. 
L’Ajuntament, l’associació SVH amb el Sàhara, la Fundació 
Iris i el Front Polisari posaven una pedra més en aquest 
projecte comú que tenim la gent de Sant Vicenç dels 
Horts amb la voluntat de deixar un món millor. 

Moltes gràcies, entre tots ho fem possible. l

CONVENI AMB EL SÀHARA PER 
AMPLIAR PROJECTES VICENTINS DE 
COOPERACIÓ

L’Ajuntament va signar dos convenis amb la 
República Sahrauí durant la visita de la ministra 
Baida Embarek Rahal i el director de l’Escola 27 
de Febrero, Mohamed Mohamed Fadel. D’acord 
amb aquests convenis, durant els propers quatre 
anys, el personal de l’Escola Iris farà formació 
al campament de Boujador i s’incrementarà en 
7.000 euros la subvenció del consistori a Sant 
Vicenç amb el Sàhara. Amb l’import total de la 
subvenció (20.000 euros) serà possible dotar 
de recursos estables l’Escola 27F i es garantirà 
la continuïtat del programa Vacances en pau i 
l’atenció mèdica a infants sahrauís.
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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

65 anys de Boloix Ràdio
A principis de gener d’ enguany, a Boloix 
Ràdio vàrem complir 65 anys. El 1953 va 
començar la nostra empresa familiar amb 
molta més il·lusió que mitjans econòmics. 
Al llarg d’aquests anys la tecnologia en el 
món dels aparells per a la llar ha canviat 
moltíssim i, per això, sempre hem anat 
estudiant els nous productes, per després 
poder prescriure els aparells més adients a 
les necessitats de cada client. Boloix Ràdio 
ha instal·lat instal·lat les dues emissores de 
ràdio de la nostra ciutat. L’una va emetre 
en ona curta temporalment pels dies de 
Festa Major, i l’ actual va ser inaugurada 
també per una festa major, la del 22 de ge-
ner de 1982.

Però el més importat per a nosaltres i 
per a qualsevol empresa és gaudir de la 
confiança de clients i amics.

També vull agrair la inestimable aju-
da de tots els col·laboradors que al llarg 
d’aquests anys han passat per la nostra 
empresa. Igualment, dono les gràcies als 
familiars, especialment als meus pares, 
fundadors de Boloix Ràdio, i molt espe-
cialment a la meva estimada esposa, Anna 
Ferrés Biscarri (que descansi en pau). Sen-
se tots ells, sense vosaltres, no hauríem 
arribat avui als 65 anys. Moltes gràcies a 
tothom.
Joan Boloix Badia
Gerent

4a edició dels 
entrenaments per a CaCo
Per 4t any consecutiu, des d’Espacio de 
Corredoras i gràcies al suport i la subven-
ció de la Regidoria d’Igualtat de l’Ajun-
tament, oferim l’oportunitat a totes les 
participants de preparar la 7a CaCo amb 
uns entrenaments específics. Aquests es-
tan pensats perquè hi pugui participar 
qualsevol dona, independentment de 
la seva edat i/o condició física, amb una 
doble finalitat: promocionar la pràctica i 
l’adhesió  a caminar i/o córrer i educar les 
dones en una pràctica saludable que els 
permeti millorar la salut física i el benestar 
psicològic. Any rere any, reunim un grup 
cada cop més nombrós de dones (aquesta 
edició comptem ja amb un total de 61 ins-
crites). No només gaudim de l’esport, sinó 
que compartim suor, esforç, perseverança, 
reptes i infinitats de riures i bons moments 
que ens ajuden a afrontar el nostre dia a 
dia amb més ositivisme i a entendre que 
cada passa ens apodera davant qualsevol 
repte a la nostra vida. Els entrenaments 
han aconseguit crear un GRUP de corre-
dores cohesionat, positiu, amb una gran 
companyonia i un alt sentiment d’afilia-
ció. Aquests, probablement són alguns 
dels elements clau que contribueixen a 
l’èxit de participació. Oferim un nou es-
pai pensat per i per a dones, d’acord a les 
seves motivacions i necessitats. Des de 
la nostra experiència i davant la resposta 
contundent de participació, valorem que 
encara és molt necessària la implementa-
ció d’aquest tipus d’iniciatives per adoptar 
una visió “alternativa” de l’esport, més en-
llà de la competició i el culte al cos.
Eva Parrado
Doctora en Psicologia de l’Esport i de 
l’Activitat Física



Ja enfilem l’últim any del mandat i s’estan materialitzant projectes clau que defineixen la nostra 
visió de Sant Vicenç dels Horts. Fa pocs dies coneixíem l’adjudicació de l’obra del futur centre cívic 
i cultural ubicat al nou Parc del Mamut Venux. La nostra ciutat mereix tenir equipaments a 
l’altura de les necessitats de les seves entitats i de la bona feina que fan. Donar-los suport és la 
nostra prioritat i, per això, a aquest edifici se n’hi sumaran dos més: un de nou, ubicat a la plaça de 
la Pau i l’antiga escola El Rocío, recuperada per a usos socioeducatius. També s’ha adjudicat la 3a 
fase d’urbanització de la ctra. de Torrelles, una actuació llargament esperada pel barri de Sant 
Antoni i que completarà la conversió d’una carretera que dividia el veïnat en una travessera urbana 
segura i agradable per transitar-hi a peu. La nostra voluntat també és connectar millor els bar-
ris, fer els carrers més amables i aptes per a la convivència. A això, hi destinem més recursos que 
mai per renovar parcs i zones verdes, asfaltar carrers i actualitzar l’enllumenat públic. I, com heu vist 
en aquesta revista, fem el màxim esforç a fi que la nostra gent trobi feina de qualitat. Directament 
o indirectament, l’Ajuntament ha creat 532 llocs de treball des del 2015, i més que en vindran. 
Hem aconseguit tenir menys de 2.000 aturats i, tot i que la xifra ens continua preocupant, també 
és cert que som el municipi del Baix Llobregat que més ha reduït els contractes temporals. Estem  
en el bon camí, conscients que l’ocupació és la millor política social. Tenim les idees clares i sabem 
com dur-les a terme. Continuem treballant centrats en Sant Vicenç i la seva gent.

Centrats en Sant Vicenç

Arnau Mata

Miquel 
Comino

junts@juntsxsantvicenc.cat
     @JuntsxSVH       
     juntsxsantvicenc

santvicencdelshorts@socialistes.cat
     @PSCSVH
     PSC.SVH

En los últimos meses, a raíz de las tensiones políticas catalanas y españolas, la convivencia se ha 
enrarecido. Desde el PSC reivindicamos el municipio como paraguas para la convivencia. El 
Ayuntamiento debería servir para hacer política municipal, resolver los problemas de nuestros ba-
rrios, nuestros servicios públicos y nuestr@s vecin@s. Estamos cansad@s de debatir más sobre Ca-
talunya y España que sobre Sant Vicenç; cansad@s de que Ciudadanos monte carpas critican-
do al Partido Socialista y se muestre sumiso ante el Gobierno municipal, de que solo hable de 
la independencia (porque cree que le da votos), pero no hable de educación, de sanidad, de los 
barrios, del comercio local ni de la contaminación. Hay partidos que solo tienen proyecto nacional, 
pero no tienen proyecto municipal. También estamos cansad@s de que el Gobierno municipal 
utilice constantemente el ayuntamiento como si fuera la sede de Junts x Sant Vicenç–Es-
querra Republicana, utilizando el espacio público y la institución de tod@s al servicio de su 
causa. Tod@s somos vecin@s, y tanto el ayuntamiento como todo el pueblo deberían ser espacios 
para la convivencia, el respeto y la reconciliación, y no para la confrontación ni la crispación.

En el Partido Socialista seguimos centrad@s en Sant Vicenç, preparando un proyecto amplio, 
transversal y en positivo para mejorar los servicios públicos; seguimos planificando el futuro del 
municipio, sumando ideas e incorporando a personas con las que dar la vuelta a Sant Vicenç dels 
Horts.

Sant Vicenç: un paraguas para la convivencia

“Decidim Can Ros y El Serral”, proceso participativo con una dotación presupuestaria de 
200.000 € destinados a estos barrios, pretende ser un instrumento para que las ciudadanas y 
ciudadanos aporten sus opiniones y construyan sus propuestas colectivas. Por este motivo, como 
uno de los concejales del barrio de Can Ros, os animo a participar.

Por otra parte, desde el Departamento de Medio Ambiente, con la ayuda de la Diputación de 
Barcelona, se va a redactar un Plan de acción supramunicipal de mejora de la calidad del aire 
junto con trece municipios más de la comarca. Por todo ello, y porque las acciones deben ser 
transversales desde las instituciones y las movilizaciones en la calle, queremos invitaros a asistir 
a la próxima manifestación en contra de la quema de residuos en la cementera, convocada por 
la Mesa de Unidad contra la Contaminación en la plaza del Ayuntamiento para el próximo 19 de 
mayo a las 11 h. 

Por último, el pasado 14 de abril se celebraba la proclamación de la Segunda República, don-
de se puso fin al gobierno autoritario de los Borbones para dar paso a la Democracia. Ahora, 
más que nunca, debemos recuperar los valores republicanos para luchar colectivamente contra 
el retroceso democrático actual y restaurar la memoria de los represaliados por el franquismo.  
Salud y a por la tercera. 

Construir Sant Vicenç desde la Participación Ciudadana

Alejandro
Aparicio

svhsipuede@gmail.com
     Sant Vicenç dels Horts Sí Puede
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El Ayuntamiento no representa a la mayoría de la población que vivimos en esta ciudad, porque 
Esquerra Republicana (que aquí se llaman Junts per Sant Vicenç para ocultar sus siglas) y Podemos 
(Sant Vicenç Sí Puede) están gobernando con el único objetivo común de colaborar en el proceso 
independentista. Estos dos partidos hacen oídos sordos a la voluntad manifestada en las eleccio-
nes a la Generalitat del pasado 21 de diciembre, en las que 6212 votos a Ciutadans en nuestro 
municipio dejaban alto y claro que la mayoría de los vecinos y vecinas de nuestro municipio no 
queremos ser independentistas. No nos representan porque manipulan los impuestos de to-
dos para el objetivo político de unos pocos, organizando a bombo y platillo actos partidistas. No 
nos representan cuando permiten que nuestra ciudad sea un escaparate de las acciones de los 
independentistas saltándose las ordenanzas de civismo en la vía pública. No nos representan 
porque no colocan las banderas de Sant Vicenç, Catalunya y España en el balcón del ayuntamien-
to, pero sí sus señales partidistas a la vista de todos. En el pleno del mes de abril Ciutadans pre-
sentó una moción para que nuestro municipio deje de pertenecer a la Asociación de Municipios 
por la Independencia, que fue rechazada por el equipo de gobierno con el apoyo de otros con-
cejales que están en el Ayuntamiento y que con su voto dejan claro que no nos representan.
Animamos a todos a participar, el 19 de mayo a las 11 h en la plaza de la Vila, en la MANIFES-
TACIÓN en contra de la quema de residuos en la cementera.

“No nos representan”

Des de l’última remodelació que va fer l’equip de govern al cartipàs municipal el setembre passat, 
ens va sorprendre l’elevada concentració de regidories en alguns regidors (i la poca en d’altres). 
Ens trobem amb el curiós cas del Manolo Ortega. A la legislatura anterior van caldre 3 regidors per 
assumir les mateixes regidories que porta ell sol ara: Urbanisme, Economia i Hisenda, Recursos 
Humans, Secretaria... Ens costa creure que es pugui gestionar correctament tot el volum de feina 
d’aquests departaments, i més en el cas d’una persona que no tenia cap experiència prèvia de 
gestió. A la banda contrària, ens trobem la Paloma Tevar, que porta només la Regidoria de Gent 
Gran. Del repartiment de sous, ja ni en parlem. Si a l’empresa el sou s’adequa, bàsicament, a la res-
ponsabilitat (per personal a càrrec i pressupost gestionat), es veu que a la política es fa diferent. I 
ens preguntem: si l’Ajuntament fos propietat seva de manera que els diners haguessin de sortir de 
la seva butxaca, repartirien els departaments i els sous de la mateixa manera? Acabem l’escrit igual 
que l’anterior: seguim sense rebre les respostes als plens. Ho justifiquen  dient que fem pregun-
tes molt tècniques i que necessiten consultar-ho, quan la majoria estan relacionades amb posicio-
naments o criteris polítics i, per tant, les haurien de respondre al moment. I el súmmum és quan al 
ple següent, just abans de començar et donen un paper amb les respostes a les preguntes fetes al 
ple anterior, just per complir l’expedient abans del ple i sense que tinguem temps de preparar-nos 
res. Si creuen que han de tractar així la resta de ciutadans que no els van votar, endavant...

Es poden portar tantes regidories eficaçment?

L’1 de maig és el Dia Internacional del Treball. Un dia de mobilització de la classe treballadora, 
de lluita contra les desigualtats i per la defensa dels nostres drets laborals. Desafortunadament, 
la crisi social i econòmica i la precarietat laboral tornaran a ser les protagonistes de les mobilit-
zacions d’aquest any. Aquesta precarietat també és nota a Sant Vicenç dels Horts on, tot i que 
l’atur durant aquest últim any ha disminuït, la immensa majoria de les persones que han trobat 
feina ho han fet de manera temporal i amb salaris molt baixos, sumant-se a la nova classe social 
del s.XXI: els treballadors i les treballadores pobres i en risc d’exclusió. Per això, cal que aquest 1 
de maig sigui, més que mai, una jornada de reivindicació històrica per acabar amb la precarietat 
laboral i defensar els nostres drets laborals.

També volem sumar-nos públicament a les concentracions que els i les pensionistes de Sant 
Vicenç estan fent cada dilluns a la plaça de la Vila. Es vergonyós el tracte que la proposta de 
pressupostos generals de l’Estat tornen a donar a les pensions, amb un augment d’un 0,25% a 
la majoria de pensions. Cal replantejar aquesta actitud i augmentar les pensions, com a mínim, 
al valor de l’IPC. I cal que sigui així perquè és de justícia, ja que les pensions no són un regal de 
l’Estat, sinó que sorgeixen de la cotització dels treballadors i les treballadores del nostre país 
i, per tant, són diners que l’Administració s’ha quedat per poder-les garantir. Volem pensions 
dignes per a una vida digna. 

És qüestió de dignitat

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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El gran valor de las entidades en nuestro municipio

Susana Martín Hernández

Regidors no adscrits

susana_sanvi1998@hotmail.com

Sant Vicenç dels Horts es un municipio que tiene la gran suerte de contar con un gran número 
de entidades, asociaciones, colectivos, etc. que, sin ánimo de lucro y de forma completamente 
voluntaria, se dedican a engrandecer nuestro municipio.

Están formadas por grandes personas, que de forma completamente altruista ayudan a po-
der poner en nuestras calles diferentes actividades, actos, etc; trabajan por la mejora de nuestro 
pueblo; luchan por el bienestar de nuestros niños, jóvenes y mayores; en definitiva, hacen un 
gran trabajo social, cívico, humano y una gran labor de cohesión entre los vecinos de Sant Vi-
cenç dels Horts.

Desde aquí, quiero felicitar y dar las gracias a tod@s ell@s por su esfuerzo y dedicación y 
animarl@s a seguir así, apostando por sumar. Muchísimas gracias.

También aprovecho para informar y animar a l@s vecin@s a participar en la manifestación 
contra la quema de residuos de la cementera Molins de Rei, convocada por la Mesa de Unidad 
contra la Contaminación, el día 19 de mayo a las 11 h, en la plaza de la Vila.

LA VEU DELS GRUPS MUNICIPALS

A Sant Vicenç, des de les primeres dècades del segle XX, 
s’hi  van instal·lar fàbriques relacionades amb el tèxtil:  
Can Comamala, el 1911; la fàbrica Camps, l’any 1918; 
la de Joan Prats, projectada i prou —pensem— l’any 
1923i la Modernas Hilanderías de Algodón, l’any 1924. 
La majoria d’elles es van mantenir, amb propietaris 
diferents. La fàbrica Pancracio Cucurella va substituir  la 
fàbrica Camps; Manufactures Urpí, la de Can Comamala, i 
Dolores Dusol i, més tardanament, la Bofarull, van ocupar 
i ampliar l’antiga Modernas Hilanderías. A les dècades 
dels 50, es va ampliar l’activitat tèxtil al municipi amb la 
creació de Can Sàbat, dedicada a toquetes i mantellines, 
o la fàbrica d’Àurea Casas Estrada. 

Les dones han estat clau en el desenvolupament de la 
industrialització ja que des del principi  van ser part de 
la plantilla d’aquestes indústries, formada  sobretot per 
treballadores. Mitjançant la documentació custodiada a 
l’Arxiu Municipal, només sabem que aquestes fàbriques 
van existir i poca cosa més. Per aquest motiu, demanem 
a les vicentines que van treballar en aquestes o altres 
indústries que es posin en contacte amb l’Arxiu per 
compartir amb nosaltres la seva experiència i per 
permetre’ns que, amb la documentació o fotografies que 
en conservin, i els seus records, ampliem i recuperem el 
valor del treball de la dona en aquesta època de la nostra 
història. l

Les dones, essencials en el desenvolupament 
de la industrialització vicentina al segle XX

SANT
VICENÇ 

DELS 
HORTS

HISTÒRIA

ROSER CALPE ANDREO
ARXIVERA MUNICIPAL

FOTO: DONACIÓ JOAQUIMA LADEVESA
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Del 4 de maig 
a l’1 de juny
A La Vicentina

30 a Mostra de Teatre 
Escolar
Consulteu la programació a www.svh.cat

Del 13 al 20 de maig

Setmana de la Gent 
Gran
Consulteu el programa al web municipal 

16 de maig
A les 18 h, a la Biblioteca Municipal Les Voltes

Sessió informativa  a les entitats 
sobre la diagnosi de l’exclusió 
social a Sant Vicenç dels Horts

SANT
VICENÇ 
DELS 
HORTS

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

ajuntamentsvh

@AjuntamentSVH

AjuntamentSVH

Del 14 de maig al 6 de juliol

Presentació de sol·licituds per
l’Homenatge a les 
Noces d’Or
Al SIAC, Servei Integral d’Atenció Ciutadana, 
plaça de la Vila, 1. 
Adreçat a parelles  empadronades a Sant Vicenç 
dels Horts que durant l’any 2018 compleixin 
50 anys de casament o convivència i ho puguin 
acreditar.



  MARÇ - MAIG 2018 Sant Vicenç dels Horts   31  

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          

27 de maig
7a CaCo, Caminar i córrer
Cursa només per a dones 
Vegeu la contraportada d’aquesta revista

31 de maig
20.15 h, al Molí dels Frares

Acte de lliurament de premis 
de la 5a edició del Concurs 
d’Idees Emprenedores i Projectes 
Empresarials i Comercials

26 de maig
18 h, al Molí dels Frares

Lliurament de premis de la 33a 
edició infantil i juvenil del  Concurs 
Literari Narcís Lunes i Boloix

4 de juny
1a Jornada Gamsantvi 
(Grup de suport emocional i ajuda mútua)

De 15.30 a 18.30 h, a la Bibioteca Municipal 
Les Voltes

Jornada oberta a tota la ciutadania del 
municipi, principalment a persones que 
tenen cura de familiars en situacions 
de dependència i a les entitats, serveis i 
professionals que treballen en l’àmbit social 
i/o de la salut




