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Impulsem 
Sant Vicenç dels Horts
Més de 70 empreses i l’Ajuntament sumen 
esforços per reactivar l’economia local

Consulta el nou suplement de mesures econòmiques ‘Impuls’
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Participació i democràcia
Vivim moments clau per al futur del país i ara, més 
que mai, cal continuar garantint la participació de 
tota la ciutadania en la presa de decisions. El 4 d’oc-
tubre l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts es va 
sumar a la gran festa municipalista que va tenir lloc 
al Palau de la Generalitat. Un total de 920 consis-
toris, el 90% de tot Catalunya, vam lliurar al Govern 
Català les nostres mocions a favor de la consulta del 
9N. Malgrat les dificultats imposades pel Govern es-
panyol, els municipis tornarem a donar un exemple 
d’organització i democràcia i facilitarem la celebració 
d’un procés participatiu que, si bé no és la consulta 
que s’havia acordat en un principi, manté l’esperit 
reivindicatiu i pacífic d’expressar la voluntat de tot 
un poble. Us animo a participar-hi i a gaudir d’una 
cita històrica.
Aquest anhel no neix de la improvisació. Les organit-
zacions veïnals, socials i culturals, juntament amb els 
estaments públics, fa temps que treballem conjun-
tament per fomentar la participació a tots els nivells. 
Només així, des de la proximitat ciutadana, podrem 
construir un món millor i més just per a tothom.
A Sant Vicenç dels Horts, la Participació és l’element 
transversal que dóna sentit a totes les actuacions 
municipals. A principi de mandat es va crear aquesta 
regidoria i ara, després de 3 anys i mig, ja són moltes 
les iniciatives que s’han dut a terme. La primera, el 
procés participatiu per decidir com serà l’antic es-
pai de l’escola Joan Juncadella, iniciat el 2011 i que ja 
està a punt de finalitzar. L’última i més immediata és 
el projecte “Implica’t per Sant Josep” per fomentar la 
participació ciutadana en la definició de les necessi-

tats del barri. Però també destaquen les audiències 
públiques per informar dels comptes i de les orde-
nances municipals de 2015, o el dinamisme de les 
diverses taules i espais de participació, com ara el 
Consell de les Dones, l’Escolar i el de la Gent Gran, 
les taules de Cultura i d’Esports, o la xarxa solidària, 
la xarxa de cooperació i solidaritat i la xarxa de jo-
ventut, entre d’altres.
Tot aquest debat el canalitzem a través del recent-
ment creat “Espai Participa” del web municipal. El 
portal de l’Ajuntament, precisament, ha assolit els 
nivells de transparència que donen accés al distintiu 
de qualitat Infoparticipa, de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, com a garantia d’un portal transpa-
rent, participatiu i accessible per a tothom. 
El poble necessita parlar i vol ser escoltat. I és la suma 
de totes les opinions, les compartim o no, allò que 
fa créixer un poble amb anhels de llibertat. Aquest 
treball col·lectiu, fomentat des de la base, és el que 
continua inspirant les pàgines del suplement central 
d’aquesta revista, que ara cobra un nou impuls amb 
iniciatives com la de la Unió d’Empresaris del muni-
cipi, l’arribada de nous treballadors a l’Ajuntament 
o el treball amb el Banc de Sabadell per facilitar el 
finançament de les petites i mitjanes empreses.
Impulsem Sant Vicenç dels Horts des de tots els àm-
bits. Impulsem Sant Vicenç dels Horts des de la de-
mocràcia i la participació.

Oriol Junqueras i Vies
Alcalde de Sant Vicenç dels Horts
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Notícies

El Catàleg de dinàmica educativa d’aquest curs inclou 
més de 60 activitats i programes que ofereixen als cen-
tres educatius oportunitats d’aprenentatge noves i per-
meten que l’escola s’acosti al seu entorn i a la resta del 
municipi. 
Una novetat destacada és en l’àmbit d’educació me-
diambiental, amb l’itinerari del bosquet de l’Escola La 
Guàrdia, una proposta sorgida a partir d’un projecte de 
recerca i d’Aprenentatge i Servei, elaborat pels alumnes 
de 4t d’ESO de l’Institut Gabriela Mistral. Consisteix en 
un itinerari per l’espai natural de l’escola, on hi ha dife-
rents punts d’interès amb explicacions més detallades 
en codis QR que remeten al web del projecte mitjançant 
qualsevol telèfon mòbil intel·ligent. També dins d’aquest 
bloc de medi ambient hi ha activitats noves sobre els 
residus relacionades amb el consum responsable.

Conèixer el Forn Romà
Una altra proposta destacada és una activitat per donar 
a conèixer el Forn Romà i el passat històric del nostre 
poble als alumnes de cicle superior de primària i fomen-
tar així el seu interès per la història local.

El Bosquet de La Guàrdia s’incorpora 
a les activitats de dinàmica educativa

El protocol de detecció i derivació del consum de 
drogues en menors d’edat neix per donar resposta 
a una demanda dels centres educatius. S’aplicarà als 
centres on hi hagi persones menors d’edat i de fins 
a 25 anys. Aquest protocol suposa l’establiment d’un 
circuit comú d’actuació entre tots els professionals 
que detectin alumnes que consumeixen i/o distribu-
eixen substàncies dins del centre educatiu. 

Intervenció preventiva
També preveu oferir al possible consumidor de dro-
gues una intervenció preventiva, educativa o tera-

S’ultima un protocol per detectar el consum de drogues en menors
pèutica segons la seva situació personal de consum.
El document es va començar a crear fa prop de sis 
mesos i aquest octubre, quan s’ultima la seva entrada 
en funcionament, hi ha hagut un curs de formació de 
tres sessions adreçat a professionals, especialment a 
docents, educadors i treballadors socials. El curs ha 
estat organitzat per l’Ajuntament i la Generalitat, amb 
el suport de la Diputació. L’objectiu del curs ha estat 
donar eines als docents per detectar el consum de 
drogues, abordar l’entrevista amb el propi jove i amb 
la família, fer la derivació del cas als diferents serveis 
que poden intervenir-hi, etc. 

També s’hi incorpora una activitat amb els Carallots, els 
Castellers de Sant Vicenç dels Horts, per apropar els 
alumnes dels instituts a les manifestacions culturals lo-
cals i la seva vinculació amb les festes tradicionals.
Altres activitats noves estan dedicades a l’educació en 
consum i també s’incorporen tres maletes de lectura 
per a l’ESO dins del bloc d’educació per a la millora de 
les competències comunicatives i lingüístiques. 
El Catàleg de dinàmica educativa és una iniciativa de la 
regidoria d’Educació i del Servei Educatiu del Baix Llo-
bregat-6. Enguany arriba a la 24a edició i en les diverses 
activitats hi participen entitats, associacions i diversos 
departaments de l’Ajuntament.
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Una delegació de l’Ajuntament, encapçalada per l’al-
calde, Oriol Junqueras, va presentar a l’Institut Cata-
là d’Investigació Logística, a Barcelona, el nou Grau 
Superior de Desenvolupament d’Aplicacions Multi-
plataforma adaptat a la Logística, uns estudis únics 
a Catalunya que s’han començat a impartir aquest 
curs a l’institut Gabriela Mistral. La principal novetat 
d’aquests estudis és que concentren coneixements 
informàtics i logístics en un sol perfil professional, una 
necessitat que les empreses del nostre entorn havien 
manifestat a l’Ajuntament. 
Prop d’una trentena d’empreses van assistir a la ses-
sió, celebrada el 23 de setembre, i algunes van mos-
trar interès per acollir alumnes en la modalitat de FP 
dual que ofereix aquest Grau Superior. Consta de 
2.000 hores, de les quals prop de la meitat es poden 
fer amb formació a les empreses a través d’un con-
tracte laboral o una beca salari.
Junqueras va destacar el treball conjunt de l’Ajunta-
ment, dels instituts i de l’empresa privada del muni-
cipi a l’hora de promoure la formació professional i 
reactivar l’economia. 
Una delegació municipal també va visitar, al matí del 
mateix dia, dues empreses locals, Infun i Can Perol, 
que col·laboren estretament amb l’Ajuntament per 
facilitar la formació dels joves en sectors econòmics 
estratègics, com el de la logística i l’agroalimentari.

El món empresarial 
coneix el nou Grau 
Superior d’Informàtica 
aplicat a la Logística

Per segon any consecutiu, l’Ajuntament participa 
en el projecte La cultura emprenedora a l’escola, im-
pulsat per la Diputació de Barcelona. L’Escola Sant 
Josep va ser pionera en la incorporació d’aquesta 
activitat el curs passat a Sant Vicenç dels Horts i en-
guany s’hi suma l’Escola La Vinyala. 
Durant el curs escolar es posaran en marxa quatre 
cooperatives, una per cada classe participant, to-
tes de cinquè. L’alumnat serà l’encarregat de crear 
i gestionar cada cooperativa, amb el suport dels 
mestres. Algunes de les activitats estaran dinamit-
zades per les regidories d’Educació i d’Ocupació i 
Empresa.
El projecte desenvolupa competències bàsiques 
d’aquesta etapa educativa, com ara l’autonomia i 
la iniciativa personal, i competències com la social i 
ciutadana, lingüística, matemàtica, artística, interac-
ció amb el món físic i tractament de la informació, 
entre d’altres. 
Al llarg del curs, l’alumnat haurà de seguir tots els 
tràmits necessaris (encara que sense valor legal) 
per tirar endavant una empresa: des de tenir un 
CIF, a demanar un préstec a l’escola, donar nom 
a la cooperativa, dissenyar el logo, comprar el ma-
terial, fabricar el producte, vendre’l al mercat set-
manal, decidir on inverteixen els diners i, finalment, 
dissoldre la cooperativa.

La cultura emprenedora a 
l’escola s’amplia a La Vinyala
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L’Ajuntament ha organitzat diverses audiències públi-
ques per explicar quins són els pressupostos i les or-
denances fiscals per a 2015. El pressupost previst és de 
26,2 milions d’euros i, després d’aprovat inicialment pel 
Ple, s’hi poden presentar les al·legacions que es consi-
derin pertinents al Servei Integral d’Atenció Ciutadana 
(plaça de la Vila, 1). Pel que fa als impostos, no hi haurà 
cap increment a l’IAE (impost d’activitats econòmiques), 
l’IVTM (impost de circulació), l’ICIO (impost de construc-
ció i obres) i l’IBI (impost de béns immobles).
L’Ajuntament ha dut a terme tres sessions obertes. El 
8 d’octubre, es van fer a la seu de l’Associació de Veïns 
de Sant Antoni i a la Biblioteca Municipal Les Voltes. I 
l’endemà, se’n va efectuar una altra al Camp de Futbol 
Municipal La Guàrdia. Les sessions també han  servit per 
recollir l’opinió dels ciutadans sobre diversos temes del 
municipi.
Aquest és el quart any consecutiu que es fan aquestes 
audiències amb l’objectiu de donar a conèixer els comp-
tes de l’Ajuntament a la ciutadania, com un element més 
de transparència i participació ciutadana. 

L’Ajuntament, a través de la regidoria de Par-
ticipació i en col·laboració amb la resta de re-
gidories implicades, impulsa i gestiona taules 
i espais de participació. Totes aquestes apos-
tes democràtiques tenen la seva descripció a 
l’Espai Participa del web municipal, on també 
podreu fer el seguiment dels continguts de les 
sessions. És destacable la implicació del Con-
sell de les Dones, i el desenvolupament de 
taules de més jove creació, com la d’Esports o 
la de Cultura, que després d’aproximadament 
un any de funcionament ja presenten un dina-
misme important i una gran aportació a l’orga-
nització de les activitats d’aquestes àrees. Així 

Audiències públiques per informar dels  
pressupostos i les ordenances municipals de 2015

L’Espai Participa del web municipal et convida a seguir 
l’activitat de les taules i els consells de participació

mateix, la xarxa solidària, la xarxa de cooperació 
i solidaritat i la xarxa de joventut són espais d’in-
teracció, que ajuden a construir discurs de poble 
en aquestes matèries.
Aquests espais han de servir per al diàleg, la tro-
bada entre entitats, el debat de temes impor-
tants com els pressupostos o altres propostes 
coordinades. Altres espais de deliberació demo-
cràtica amb un impacte cabdal són el Consell 
de la Gent gran, el Consell escolar municipal i el 
Consell econòmic i per a l’ocupació. 
Actualment hi ha en procés la constitució de la 
Taula de barris i medi ambient i del Consell de 
Serveis socials.
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El projecte de remodelació de l’antic Juncadella ja té forma 
El projecte de remodelació de l’antic Juncadella, fruit d’un procés par-
ticipatiu, ja va agafant forma. Dilluns 20 d’octubre, es va presentar a la 
Comissió de seguiment del procés la proposta que han elaborat ar-
quitectes de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Aquesta proposta ha 
sorgit de les conclusions extretes de tot el procés participatiu, el qual 
va cloure amb una trobada final el febrer d’aquest any. 
Així, es preveu construir un gran parc amb una zona de passeig interi-
or i un edifici per a les entitats i associacions, amb auditori, sala poliva-
lent, espai per a un bar, sales per a entitats i espais per a exposicions, 
entre d’altres elements.
La Comissió de seguiment, formada per l’AV Vila Vella, l’AV El Trèvol, 
la Federació d’associacions de veïns i veïnes i els partits polítics amb 
representació municipal, van donar el vistiplau perquè l’equip d’arqui-
tectes de l’Àrea segueixi endavant amb la proposta per acabar de de-
finir el projecte. Es va explicar, també, que en una primera fase es farà 
la part del vial de la carretera de Sant Boi i el parc; i en una segona fase, 
es construirà l’equipament per a les entitats i associacions.

Pressupost participatiu al barri de Sant Josep
L’Ajuntament farà durant aquest any una prova pilot 
al barri de Sant Josep per conèixer quines són les ne-
cessitats dels ciutadans que hi viuen i a partir d’aquí 
poder prioritzar actuacions concretes. Aquesta prova 
pilot tindrà una partida econòmica per a l’any 2015 
de 200.000 euros, que seran els recursos disponibles 
per invertir en allò que s’acordi col·lectivament.
Es tracta d’una primera partida, inicial, a partir de la 
qual fomentar la participació ciutadana en la con-
fecció dels pressupostos. Paral·lelament i ens anys 
consecutius, l’Ajuntament continuarà realitzant altres 
inversions destacades al barri de Sant Josep, com ara 
la renovació del pavelló poliesportiu o el condiciona-
ment del parc del Pi Gros.
L’objectiu d’aquesta iniciativa és incorporar la veu de 
la ciutadania en el procés de presa de decisió sobre 
aquelles qüestions que els afecten (sempre que si-
guin de competència municipal). 

Dos espais de participació
Hi podran participar tots aquells ciutadans majors de 
16 anys empadronats a Sant Josep i les entitats i as-
sociacions que hi treballen. Es podrà participar de les 
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següents  maneres:
1. Presentant propostes al procés participatiu 
obert, ja sigui a través del formulari online (www.svh.
cat), del 10 al 28 de novembre, o participant a la jorna-
da ciutadana que tindrà lloc al Molí dels Frares el 2 de 
desembre, de 18.30 a 21 h. 

2. Votant a l’Assemblea de barri, obertat a tots els 
veïns oberta a tots els veïns, les propostes finals resul-
tants de les decisions preses a la Taula de barri que es 
farà al febrer de 2015.
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Al principi d’any s’inicia la urbanització 
de la plaça de l’Onze  de Setembre, al 
barri de Can Ros, molt envellida pel 
pas del temps. Els 1.500 m2 de l’espai 
es distribuiran en dues zones diferen-
ciades. Una d’estada, la més propera 
al carrer de Mossèn Jacint Verdaguer, 
i l’altra de jocs infantils, la que toca al 
carrer de Barcelona, amb grans par-
terres que ajudaran a la configuració 
dels espais. L’Ajuntament ha treballat 
aquest projecte amb l’Associació de 
Veïns El Trèvol. 

La plaça de l’Onze de 
Setembre es renova
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L’Ajuntament treballa en la reforma estructural de l’avingu-
da de Torrelles, entre els carrers de Sant Joan i de la Baixa-
da del Camp de Futbol. Se substituiran tots els elements 
d’urbanització d’aquest tram (el paviment de la calçada i 
de les voreres, les vorades, les rigoles, l’enllumenat..) a cau-
sa de l’estat deficient en què es troben. També es preveu 
habilitar itineraris accessibles a les dues voreres; reparar, 
condicionar o substituir les instal·lacions de serveis que 
presenten un estat deficient, com el sanejament o l’abas-
tament  d’aigua, millorar aquest espai estèticament i digni-
ficar-lo amb una plantació d’arbres en alineació de carrer.

Reurbanització d’un tram de 
l’avinguda de Torrelles

A la 3a Taula de l’Esport, el 22 d’octubre, l’Ajuntament 
va lliurar a les entitats del Poliesportiu Sant Josep una 
peça del parquet antic de la pista reformada aquest 
estiu. Les entitats són: CB Joventut Sant Vicenç, FS Bar 
Mi Casa, CE GoDance, CE Vigym, Ball Esportiu Sant Vi-
cenç, Handbol Sant Vicenç i  FS Sant Vicenç. 

Lliuren a les entitats de sala un 
tros de parquet del Poliesportiu

Revista municipal | www.svh.cat
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Nou accés al parc del Pi 
Gros des del carrer de 
Ciudad Real

S’ha millorat l’accessibilitat del parc del 
Pi Gros mitjançant un recorregut des del 
barri de Sant Josep. El nou accés, que 
s’inaugura el 29 de novembre, arrenca al 
carrer de Ciudad Real, amb una primera 
zona adaptada, continua després amb 
l’ascens on es combinen rampes i trams 
graonats, i acaba amb el camí de carena.  
L’actuació s’ha executat després de més 
de 10 anys de tenir reservats 300.000 
euros que només es podien destinar 
a aquesta finalitat. Es tracta de la con-
traprestació de zones verdes per la 
reparcel·lació que, al moment oportú, es 
va fer de Les Fallulles.

S’amplia l’extensió del Parc
Des del juliol, el parc del Pi Gros és més 
gran. S’hi incorpora tot el terreny com-
près entre el carrer de Ciudad Real i el 
camí de la Font de Sant Josep. Amb l’am-
pliació es millora l’oferta de zona verda i 
de lleure i s’aconsegueix un veritable pul-
mó per al municipi.

Les restes arqueològiques 
del Molí es museïtzen

Amb l’objectiu de conservar el patrimoni municipal, l’Ajuntament 
inicia aquesta tardor les obres d’accés i museïtzació del Molí dels 
Frares. Això permetrà contextualitzar el Molí i la importància de 
l’aigua a l’entorn vicentí, a través d’elements relacionats amb l’ac-
tivitat i els recursos naturals, tant amb informació exterior com 
interior. També hi haurà audiovisuals i reproduccions acurades i 
es donarà la màxima rellevància a les restes arqueològiques. Un 
dels objectius fonamentals és facilitar l’aprenentatge dels esco-
lars. En una segona fase, es preveu traduir els elements orals i 
escrits a l’anglès.
Actualment, l’accés del solar es troba a la cruïlla dels carrers E i 
C del polígon del Molí dels Frares, des d’on es projecta l’inici del 
recorregut museístic exterior que condueix cap a l’interior del 
Molí. El visitant arribarà al fossar a través d’un camí pavimentat. 
L’accés fins a baix es farà per una escala que al segon tram pas-
sarà a formar part d’una grada. La grada, enfrontada a la façana 
del Molí, permetrà fer presentacions a l’exterior. Aquesta “sala 
exterior” afavorirà l’aproximació a la sala interior, des d’on es po-
drà presentar de manera òptima el conjunt museístic del Molí 
dels Frares. S’accedirà  a l’interior del Molí per  una passarel·la 
elevada que portarà el visitant a l’entrada original, amb la porta 
de mitja volta de canó.
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Subvencions per rehabilitar edificis 
i habitatges a l’Àrea Metropolitana
L’Àrea Metropolitana de Barce-
lona i el Consorci Metropolità de 
l’Habitatge subvencionen la re-
habilitació d’edificis i habitatges 
privats, amb un pressupost total 
d’11,5milions. El termini per sol-
licitar els ajuts finalitza el 31 de 
desembre de 2014. Al nostre mu-
nicipi, els tràmits es fan al Servei 
Integral d’Atenció Ciutadana, a la 
plaça de la Vila. Hi poden optar 
tots els ciutadans i es pot sub-
vencionar, entre d’altres, la instal-
lació d’ascensors i la rehabilitació 
de façanes i interiors.

Cens d’habitatges buits
Paral·lelament, l’Ajuntament i la 
cooperativa Sostre Cívic estan 

Les obres de remodelació del Com-
plex Esportiu Municipal Sant Vicenç 
dels Horts - Piscina Montserrat Ca-
nals continuen a bon ritme i l’Ajunta-
ment ja ha previst per al desembre 
dues festes de presentació per mos-
trar les millores: una serà només per 
als socis (el dissabte 13 de desembre) 
i una altra, oberta a tothom (el dissab-
te 20 de desembre). De moment, ja 
s’ha finalitzat la part de les piscines, 
les zones d’spa, els banys de vapor i 
l’hidromassatge. També està acabat 
i en funcionament el vestidor de les 
dones i el nou vestidor per a grups, 
que és el que utilitzen per ara els ho-
mes fins que no s’acabi el seu. A més, 
la nova sala de fitness és a punt per 
acabar-se i quan estigui enllestida, es 
traslladaran totes les màquines que 
hi ha a la sala vella i s’engegarà la re-
modelació d’aquesta. 
Pel que fa a l’exterior, s’ha començat a 
treballar en les noves pistes de pàdel 
i es preveu que es faci un solàrium.

Festa de presentació 
del CEM Sant Vicenç

finalitzant un cens d’habitatges 
buits existents al poble. Es vol de-
tectar la quantitat de pisos buits 
i en situació anòmala per actuar 
segons cada situació. Es treba-
llarà, per exemple, per tenir sub-
vencions i arreglar els pisos que 
no estiguin en condicions de ser 
habitats. L’objectiu final és crear 
una borsa d’habitatges de lloguer 
social, que estarà actualitzada en 
tot moment i en coordinació amb 
l’Oficina d’Habitatge.
A més, la cooperativa Sostre Cívic 
implantarà un programa informà-
tic per gestionar aquests pisos 
amb la borsa d’habitatges de llo-
guer i s’oferirà com a eina de con-
sulta a la ciutadania.

Justícia social. Aquesta és la idea amb què vam inici-
ar fa tres anys el projecte a la Regidoria d’Habitatge 
i per això cada dia hem treballat per construir un 
poble més just. Aquest projecte l’estem executant 
entre molts actors, com ara Cáritas, cooperatives 
d’habitatge, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca 
(PAH)… Aquesta última, la PAH, ens recorda cada 
dia la complicada situació que viuen els veïns del 
nostre municipi i ens ajuden a fer més lleugera la 
situació tan difícil  d’alguns vicentins. Als pressupos-
tos del 2015 el Departament d’Habitatge ha previst 
destinar 210.000 € a ajudes directes per al lloguer 
per a famílies en risc d’exclusió social. També cre-
arem la taula pel dret a l’habitatge per debatre so-
bre els efectes devastadors de la crisi en l’entorn 
de l’habitatge i  unir esforços per pal·liar-los. Molts 
reptes i difícils, però som moltes les persones que 
sumem esforços per assolir-los i ensortir-nos-en.

Justícia social

Jordi Gil Dorado
Regidor d’Habitatge
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L’Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts renovarà la cuina del bar del 
casal d’avis de La Vinyala perquè 
està molt deteriorada i és massa pe-
tita per oferir un servei òptim. Amb 
les obres que s’hi faran es duplicarà 
la superfície de l’espai actual, es re-
novarà tot el mobiliari i s’adequarà la 
instal·lació a la normativa vigent.

Ampliació del bar del 
casal de la Vinyala

Revista municipal | www.svh.cat
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Millora d’accessibilitat i serveis a la travessera  
de Barcelona i els carrers de Burgos i Balears

L’Ajuntament està treballant en el 
projecte d’arranjament d’alguns 
carrers del barri de Sant Josep, 
amb l’objectiu de millorar l’acces-
sibilitat i els serveis a la travesse-
ra de Barcelona i els carrers de 
Burgos i Balears. Concretament, 

L’Ajuntament continua treballant per millorar els 
espais enjardinats del municipi. Així, s’ha completat 
la instal·lació de telecontrol en el reg del parc de la 
Foneria. També s’ha reformat la illeta on conflueixen 
les carreteres BV-2002 i BV-2005, substituïnt la gespa 
per un prat amb menys necessitats hídriques. D’al-
tra banda, s’ha delimitat amb vegetació mediterrània 
els parterres del passatge Reverter i s’ha cobert amb 
vegetació més resistent els de l’entrada dels Ferro-
carrils, a la Rambla Llobregat. Altres millores ja apro-
vades són les obres per corregir l’erosió continuada 
de talussos i, a més, estan previstes actuacions a la 
rotonda entre els carrers de Girona i de Barcelona i 
l’ampliació de l’ombra al Parc Llobregat, entre d’altres.

Continuen les millores en la jardineria municipal

a la travessera de Barcelona es 
renovarà la capa de rodolament  
i les cantonades de les voreres 
es faran accessibles. Al carrer de 
les Balears s’ampliarà una de les 
voreres, es milloraran serveis i es 
faran accessibles les cruïlles del 

carrer amb l’avinguda del Ferro-
carril i la travessera de Barcelona. 
Finalment, al carrer de Burgos, 
entre els carrers de Ciudad Real 
i de Badajoz, es millorarà l’enllu-
menat, la recollida d’aigües i les 
voreres.
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Ajudes per millorar 
l’autonomia de  
la gent gran amb 
mobilitat reduïda

El SIAD, fent costat a les dones  
de Sant Vicenç dels Horts
L’atenció oferta pel Servei d’Atenció a 
la Dona “A prop teu” ha crescut  molt 
significativament en els últims anys. 
I ho ha fet no només pel que fa al 
nombre de dones ateses i de visites 
efectuades  sinó també pel que fa a la 
tipologia de les usuàries i de les seves 
demandes.
Així, el que ha estat durant molt de 
temps un servei d’atenció quasi en 
exclusiva per a persones en situaci-
ons de violència s’ha convertit en un 
servei on es tracta de manera més in-
tegral les dones, les quals ara troben 
en el SIAD un espai on se les acull, se 

L’Ajuntament i la Fundació Francesc 
Simó Aldabo van reconèixer pública-
ment, el 18 de juliol passat, la solida-
ritat de les entitats de gent gran que 
organitzen la “Paradeta solidària”. 
Els diners recaptats amb la venda 
solidària dels treballs manuals de la 
gent gran s’han destinat a comprar 
estris i aparells que permeten millo-
rar o mantenir el grau d’autonomia 
de persones dependents, alhora 
que també és un gran suport per als 
cuidadors.

El servei d’assessorament psicològic atén dones majors d’edat i les acompanya per opti-
mitzar el procés de recuperació i assolir autonomia personal. Els casos són diversos: an-
sietat, estrès, problemes familiars, de parella, depressió, processos de dol i/o malaltia, au-

toestima... Situacions que sobrepassen les dones i que fa necessari un suport especialitzat. Tanmateix, el servei està 
especialitzat en dones en situació de violència masclista, a les quals s’ofereixen eines de recuperació i apoderament, 
com ara el grup d’ajuda mútua. Actualment, hi ha un escenari socioeconòmic complex que influeix en la sensació de 
vulnerabilitat: nous models familiars, increment d’atur i problemes econòmics o patrimonials, augment de la depen-
dència i manca de motivacions i de projecció professional... Per això, acompanyem les dones propiciant la participació 
activa com a camí de creixement personal i de retrobament amb si mateixes per sentir-se respectades, lliures i con-
tentes de ser qui són i per donar-los la possibilitat de poder escollir el vidre a través del qual volen mirar o veure’s.

les escolta i se les ajuda en els pro-
blemes que tenen. Es tracta d’un es-
pai on reben suport en els moments 
més complicats de la seva vida: en els 
moments de dol, de dificultats eco-
nòmiques i laborals, d’apoderament 
personal...
Al Servei d’Atenció a la Dona “A prop 
teu”,  hi treballen una psicòloga de pri-
mera acollida (de dilluns a divendres, 
de 9 a 14 h), una psicòloga d’interven-
ció i una jurista (a hores convingudes). 
També hi ha un Grup d’Ajuda Mútua 
i, en aquests moments, es treballa es-
pecialment en la inserció laboral.

Les dades recollides corresponen als  mesos de gener a desembre, 
exceptuant les de  l’any 2014, que finalitzen el 30 de setembre. 

N
ot

íc
ie

s

Revista municipal | www.svh.cat

A prop de les dones
Rosa Guillén Ferrer
psicòloga d’intervenció 
del SIAD “A prop teu”

Article d’opinió
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Reportatge gràfic

Actes de l’11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya. A l’esquerra, l’ANC lliura a l’alcalde l’urna amb els compromisos de 
22 entitats vicentines adherides a la Taula pel Dret a Decidir. 

Guanyador del Primer Concurs de Grafits, Víctor Cortés Romero, i presentació de Diari de matinada, primer disc de Trast, a 
la Biblioteca Municipal Les Voltes, el 18 de setembre.

Segona Quinzena de la Solidaritat Teresa Losada. Espectacle Arpa i Pau i visita de tres activistes internacionals per la pau: 
Issa Amro, Meir Margalit i Chema Caballero.
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Celebració del Dia Internacional de la Gent Gran l’1 d’octubre amb teatre, la 
Caminada al Remei i la lectura del Manifest de la XVI Marxa de la Gent Gran del 
Baix Llobregat.

L’11 i el 12 d’octubre es van celebrar la Fira del Món Geganter, la  Firaestoc i la Firatapes, un triple esdeveniment que va donar 
a conèixer la nostra realitat cultural, comercial i de restauració.

Presentació al Forn Romà del llibre  
Barcino II. Marques i terrisseries d’àmfores 
al Baix Llobregat, el 3 d’octubre.

Revista municipal | www.svh.cat
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Romiatge en honor a Nostra Senyora de la Soledad, el 12 d’octubre. El dia va 
començar amb una missa rociera al parc del Pi Gros i va acabar amb la pregària del 
sant rosari i besamans a la Verge a l’Església de Sant Josep. 

Presentació  a l’ExpoForn de l’exposició “De l’espurna al foc: Àngels Diabòlics, 25 anys entre el cel i l’infern”. Dins el marc de 
la XIII Mostra Representativa de Bestiari Festiu i Popular de Catalunya, Sant Vicenç dels Horts va acollir el 18 d’octubre la 
plantada de bèsties, la cercavila de lluïment i la cercavila de nit.

El 21 d’octubre es va organitzar el 10è Campionat de Petanca de 
Jubilats i Pensionistes del Baix Llobregat, al parc del Pi Gros.

XXX Aplec Comarcal de Corals de la FCEC. Cercavila del 
centenari de l’Orfeó Vicentí del Centre Catòlic, el 19 d’octubre.

Dins el marc de la Diada de la Poli-
cia Local, diumenge 19 d’octubre es 
van obrir al públic les dependències 
de Can Sala. 
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Presentació de la Penya Barcelonista de Sant Vicenç dels 
Horts al Camp de Futbol Municipal La Guàrdia, el 17 d’octubre. 

Presentació del FS Bar Mi Casa, al Pavelló Poliesportiu 
Municipal Sant Josep, el 14 de setembre.

Presentació del Club Bàsquet Joventut Sant Vicenç dels 
Horts, al Pavelló Poliesportiu Municipal Sant Josep, el 19 d’octubre.

Presentació de l’Associació Esportiva Sant Vicenç 2009, al 
Camp de Futbol Municipal La Guàrdia, el 10 d’octubre. 

La Casa de la Vila es va il·luminar de rosa del 17 al 19 d’octubre, amb motiu del Dia Internacional contra el Càncer de Mama. 

Revista municipal | www.svh.cat
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L’Ajuntament i la 
Unió d’Empresa-
ris del municipi 
van signar un 
conveni el 3 d’oc-
tubre per donar 
suport a la tasca 
de la petita i mitja-

na empresa (PIME). L’acte va tenir lloc al Molí dels Frares i va 
comptar amb la participació de més de 70 empreses vicen-
tines. El regidor d’Ocupació i Empresa, Paco Rodríguez, va 
destacar “la suma d’esforços d’Ajuntament i empreses com 
el camí que ens ajudarà a dialogar, a escoltar-nos,  a detec-
tar les necessitats de les PIME i que això tant de bo derivi 
en molts projectes econòmics i empresarials al municipi”.
Per la seva banda, el president de la Unió d’Empresaris, Mi-
quel Camps, va animar tots els assistents a “canalitzar les 
inquietuds a través de l’associació, perquè si expliquem les 
nostres mancances, l’Ajuntament farà el possible per aju-
dar-nos”. En aquest sentit, el consistori es compromet a 
finançar part de les despeses generades per la Unió d’Em-
presaris mitjançant l’atorgament d’una subvenció.

Promoció dels polígons i del treball en xarxa 
El conveni també especifica que ambdues parts treballaran 

A la presentació de la Unió d’Empresaris es va posar de 
relleu la ubicació geogràfica privilegiada de Sant Vicenç 
dels Horts, a quinze minuts de Barcelona, del port i de 
l’aeroport. El municipi és un nexe en el transport de 
persones i de mercaderies cap al conjunt d’Europa. I, 
al mateix temps, és porta d’entrada a l’Àrea Metropo-
litana des del Penedès i la seva producció vitivinícola.
Sant Vicenç dels Horts i el pla del Llobregat també su-
men a la tradició industrial una llarga història agrària 
de proximitat, que es tradueix en milers de metres 
quadrats d’explotació agrícola activa i en empreses in-
novadores de distribució agroalimentària.

L’Ajuntament i la Unió d’Empresaris signen un 
conveni per impulsar la petita i mitjana empresa

Sant Vicenç dels Horts, 
una ubicació privilegiada

per promocionar els polígons i espais empresarials i que es 
facilitarà el treball en xarxa entre les empreses municipals, 
entre d’altres objectius.
El dia de la signatura, per exemple, es van fer activitats  de 
treball en xarxa entre totes les empreses i els comerços i 
autònoms per donar-se a conèixer entre ells i facilitar con-
tactes futurs.

Impuls 
Mesures per reactivar 
l’economia local 

Més informació a:
www.mesuresimpuls.cat

Octubre-Novembre 2014
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L’alcalde, Oriol Junqueras, i el regidor d’Ocupa-
ció i Empresa, Paco Rodríguez, van visitar el 14 
d’octubre les plantes del grup Impresia Ibèri-
ca de Santa Perpètua de Mogoda i Sant Vicenç 
dels Horts. Durant la visita es van reunir amb 
la direcció i els comitès d’empresa per conèixer 
en quina situació quedaran els treballadors de 
Sant Vicenç un cop es traslladi tota la produc-
ció a Santa Perpètua.
L’Ajuntament s’ha compromès a vetllar pels 
compromisos adquirits per la direcció, com 
el de mantenir tota la plantilla, sense acomia-
daments, durant el trasllat i posteriorment. El 
consistori també s’ha posat a la disposició de 
les dues parts per ajudar en el que calgui.

L’Ajuntament preveu contractar 94 persones

L’alcalde, Oriol Junqueras, visita les plantes d’Impresia
de Sant Vicenç dels Horts i Santa Perpètua de Mogoda

Gràcies a les subvencions de diferents administra-
cions, combinades amb recursos propis de l’Ajunta-
ment, és previst que 94 persones entrin a treballar en 
diferents departaments del consistori durant l’últim 
trimestre d’aquest any. 23 treballadors ja s’hi han in-
corporat i la resta ho faran de manera progressiva fins 
al desembre. 
Aquests projectes tiren endavant gràcies a una inver-
sió de l’Ajuntament de 750.000 euros i subvencions 
per valor de 500.000 euros. 
El gruix de les contractacions es dóna arran d’una sub-
venció de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Preveu la 

contractació de 43 persones, durant un període d’entre 
7 i 9 mesos.
El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) també atorga 
ajuts per fer contractes de sis mesos a jornada completa 
mitjançant dos programes, el de Renda Mínima d’Inser-
ció i el Mixt de Treball i Formació. El primer facilita la con-
tractació de vuit persones, totes veïnes de Sant Vicenç 
dels Horts, mentre que el segon preveu la contractació 
de 10 treballadors. Hi ha un tercer programa que l’Ajun-
tament ha sol·licitat al SOC, el de Treball als Barris, que 
està pendent de resolució. 
D’altra banda, la Diputació de Barcelona fa possible la 
contractació de cinc persones per ocupar una plaça d’in-
tegrador social, tres de dinamitzadors de patis oberts i 
una de suport informàtic. És previst que aquestes places 
es cobreixin amb veïns de Sant Vicenç dels Horts. 
Per últim, l’Ajuntament ha contractat 20 persones du-
rant sis mesos per fer tasques de neteja de rieres i vuit 
persones més durant nou mesos per fer manteniment i 
neteja de la via pública. Aquests contractes s’han fet amb 
recursos propis municipals, exactament 600.000 euros.
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Ajudes per pagar la quota 
d’autònoms a desocupats

Augmenten les ajudes per 
practicar esport destinades a 
famílies amb dificultats

Conveni amb el Banc de 
Sabadell per finançar 
empreses i comerços

Fins al 31 d’octubre es pot sol·licitar la subvenció 
de la quota d’autònoms per a persones desocu-
pades de Sant Vicenç dels Horts. L’ajut és per als 
vicentins que s’hagin establert com a autònoms 
per a la posada en marxa d’una activitat empre-
sarial o professional entre desembre de 2013 i 
maig de 2014. Les persones interessades poden 
adreçar-se al Molí dels Frares (plaça del Molí, 1) o 
trucar al 93 680 71 00.

Enguany, el nombre de famílies que rebran una sub-
venció per a la pràctica d’activitats esportives aug-
menta un 9%. Les subvencions les atorga la Regidoria 
d’Esports de Sant Vicenç dels Horts i estan dirigides 
a col·lectius amb necessitats econòmiques. Concre-
tament, aquest any 2014 s’han admès a tràmit 202 
sol·licituds, a diferència de les 185 sol·licituds de l’any 
passat. Les ajudes es destinaran a cobrir parcialment 
i/o totalment les despeses originades del pagament 
de les quotes per a la pràctica de les activitats espor-
tives per a menors d’edat ofertes tant per la Regido-
ria d’Esports com per les entitats esportives de Sant 
Vicenç dels Horts. L’Ajuntament, d’aquesta manera, 
garanteix l’accés a la pràctica esportiva i dóna suport 
a les famílies amb rendes econòmiques precàries.

L’Ajuntament i el Banc de Sabadell treballen en un 
conveni de col·laboració per oferir unes condicions 
de finançament avantatjoses a les empreses i els 
comerços de Sant Vicenç dels Horts. Es vol ajudar 
d’aquesta manera a superar les dificultats que té 
el teixit productiu en aquests moments de crisi i 
fer front a les necessitats financeres. 
Aquesta iniciativa se suma a la firma del conveni 
de col·laboració entre l’Institut Català de Finances 
i l’Ajuntament, el 27 de maig passat, per fer arribar 
el crèdit a les petites i mitjanes empreses de la lo-
calitat. 
A més, l’Àrea d’Empresa de l’Ajuntament assessora 
en matèria de finançament les empreses interes-
sades. Es poden adreçar a l’edifici municipal del 
Molí dels Frares, a la plaça del Molí, 1.

L’Àrea d’Emprenedoria de l’Ajuntament ha posat en 
marxa Sant Vicenç actiu parla d’emprenedoria, un 
nou programa de coneixement obert a persones 
emprenedores, amb l’objectiu que aquestes puguin  
compartir coneixements al voltant de  l’emprenedoria 
i les seves circumstàncies. Inicialment, aquest progra-
ma constarà  de xerrades conduïdes per experts, des-
prés de les quals es propiciarà el debat i l’intercanvi 
d’experiències. 

Es crea un nou programa de  
coneixement per a emprenedors
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Activitats gratuïtes de formació per a 
persones emprenedores i empreses

La Regidoria d’Ocupació i Empresa duu a terme di-
verses activitats gratuïtes d’orientació i formació 
adreçades a persones emprenedores i empreses 

La Diputació i l’Ajuntament inicien un projecte per 
a l’ocupació d’aturats majors de 45 anys, que faci-
litarà l’activació en la recerca de feina, i l’adequa-
ció dels currículums a la realitat del mercat laboral, 
mitjançant tallers dinàmics i pràctics al Servei Local 
d’Ocupació. Al desembre, s’inicia la formació ocu-
pacional per itineraris, amb què persones aturades 
del municipi podran millorar el seu currículum i in-
crementar les possibilitats de trobar feina en els 
sectors administratiu, logístic, de reformes i agrari. 

El 17 de octubre l’Assemblea d’Aturats organizó un debate abierto sobre el derecho 
a decidir: “¿En qué afectaría una Cataluña independiente a los parados y paradas?”. 
Una vez más se cubrieron las expectativas: llenamos el Molí dels Frares y asistieron 
diputados de todos los partidos del Parlament. Fue un debate limpio y transversal, no 
excluyente, democrático y, eso sí, duro como lo requieren las circunstancias. Las personas escucharon y fueron escucha-
das. Queremos dar las gracias a todos los compañeros y compañeras y a las organizaciones políticas y sociales que nos 
ayudan. Las conclusiones fueron diversas pero una cosa quedó clara: el derecho a decidir es condición indispensable para 
poder ser más libres. Gracias a todos y no olvidemos que el camino se hace al andar. 

del territori. D’una banda, es fan xerrades con-
duïdes per experts, com la que s’efectuarà el 29 
d’octubre, de 10 a 13 h, sobre la importància de la 
comunicació a l’empresa. D’altra banda, també es 
portaran a terme accions formatives específiques 
sobre el desenvolupament del pla de negoci i el pla 
econòmic i financer. Són les següents:

El model CANVAS
   1a sessió: 30 d’octubre, de 9.30 a 12.30 h
   2a sessió: 6 de novembre, de 9.30 a 12.30 h
   3a sessió: 13 de novembre, de 9.30 a 12.30 h

El pla econòmic i financer
   1a sessió: 25 de novembre, de 9.30 a 13.30 h
   2a sessió: 27 de novembre, de 9.30 a 13.30 h

Formació per a persones aturades de Sant Vicenç dels Horts

Convicción y democracia

A més, es preveu l’inici del curs per obtenir el certificat 
de professionalitat d’atenció sociosanitària a persones 
en institucions socials. Tindrà lloc al Molí dels Frares, el 
desembre, amb una durada de 450 hores, de les quals 
80 són de pràctiques. S’adreça a persones del municipi 
que necessiten aquesta formació homologada per po-
der treballar en el sector. La formació està organitzada 
pel Departament de Benestar Social i Família, finança-
da per La Caixa amb la col·laboració de l’Ajuntament i 
impartida per la Fundació Pere Tarrés. 

Opinió
Assemblea d’Aturats
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Joan Maria Viñals Viñals

El doctor Joan Maria Viñals Viñals és especialista en  
Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica, cap del Servei de 
Cirurgia Plàstica de l’Hospital Universitari de Bellvitge i 
vicentí de tota la vida.

Joan Maria Viñals Viñals, cirurgià

Entrevista

Per què?
Jo posaria tots els professionals barrejats en un sol 
edifici. Que tothom tingués el despatx per fer la feina 
d’ordinador, però que quan sortíssim ens trobéssim: a 
la màquina de l’aigua, en aparcar el cotxe, a les entra-
des i sortides... La transversalitat és important més en-
llà de la participació en projectes seriosos. De vegades 
surten bones idees de contactes que no n’esperaries 
res. 

Des d’un servei com aquest en un hospital públic 
quins són els reptes que s’afronten? 
La millora constant. Hem de gestionar les coses des de 
tots els punts de vista: cada dia hem d’atendre els pa-
cients millor, hem d’ensenyar millor, hem d’aprendre el 
que encara no dominem. El repte és tenir més eficièn-
cia en tot. Com a cap de servei he de vetllar per posar 
els avenços a disposició dels ciutadans, buscar el que 
és innovador i portar-ho fins els nostres pacients. 

Què el fa sentir més orgullós professionalment?
Haver format un equip que, si jo ara faltés, continuaria 
fent exactament el mateix, i al cap d’un temps millor i 
tot. És imparable. 

Un consell per als estudiants de medicina? 
Que gaudeixin molt. Si no, significa que allò no és per a 
ells. Jo m’ho passo molt bé.

L’Hospital de Bellvitge va ser, a principis d’any, el pri-
mer a l’Estat espanyol a practicar una reconstrucció 
total de mama per via endoscòpica. Un avenç més en 
el tractament del càncer de mama. 
Fa 20 anys que del nostre servei surten gairebé totes les 
dones amb la mama reconstruïda en el mateix moment 
de la mastectomia, amb teixit d’ella mateixa o combinat 
amb pròtesi. La reconstrucció total per via endoscòpica 
va ser una millora de la tècnica. M’agrada fer pedagogia 
quan hi ha coses així, perquè les dones ho sàpiguen, no 
fos cas que en algun lloc els diguessin que s’han d’esperar 
per reconstruir la mama. És quan la gent ho sap que exi-
geix que els hospitals s’espavilin. 

Quin és el futur ara?
Cada vegada estan apareixent millors drogues, més espe-
cífiques i menys o gens tòxiques, que bloquegen les cèl-
lules tumorals de manera molt selectiva. 

Com s’aconsegueix l’excel·lència?
Crec que és molt transversal. A Bellvitge es treballa mol-
tíssim; la tasca assistencial és tremenda, i és estrany que 
algú no participi en algun projecte de recerca. Fem molta 
recerca de fase 3. La de fase 1 està a l’Hospital Duran i 
Reynals, a l’Institut Català d’Oncologia. Nosaltres també hi 
visitem, allà. És important que entrem en contacte i que 
parlem entre nosaltres. Els hospitals no estan ben pen-
sats. 

“El repte que tenim a la 
sanitat pública és aconseguir 
més eficiència en tot”
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La Policia Local reforça l’equip de proximitat amb vuit 
agents que donaran una resposta més personal, eficaç 
i integral segons les necessitats de les persones i el seu 
entorn. L’objectiu és crear una cultura de participació en 
què s’aconsegueixi la complicitat i la col·laboració de les 
entitats, el teixit comercial i les institucions en l‘àmbit de 
la seguretat.
Així, per exemple, s’estableixen contactes diaris amb as-
sociacions de veïns, casals d’avis, escoles, mercats, etc. i 
hi ha presència policial a punts especialment sensibles.
La ciutadania tindrà un agent referent a cada zona amb 
l’objectiu d’estretar les relacions amb el cos de la Policia 
Local de Sant Vicenç. 

La Policia Local reforça 
l’equip de proximitat

L’Ajuntament continua amb la lluita contra l’incivisme 
dels propietaris de gossos que no recullen els excre-
ments. Abans de l’estiu ja va fer un repartiment de díp-
tics on s’explica la normativa i es demana la col·laboració 
ciutadana. Ara s’anirà un pas més i s’instal·laran bande-
roles en les zones més incíviques. La campanya porta 
per títol “Sóc el teu gos, no em facis quedar com un 
porc” i insta els propietaris a recollir els excrements de 
les seves mascotes. S’adverteix, a més, de les sancions 
que s’aplicaran en cas d’infringir la normativa. Les mul-
tes van dels 150 als 450 euros, depenent de la infracció.

Aquest mes d’octubre l’Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts ha iniciat la campanya de consciencia-
ció de recollida de mobles i atuells domèstics amb 
l’objectiu d’informar la població sobre l’ús correcte 
d’aquest servei municipal. El servei de recollida de 
mobles és a domicili i permet concertar una cita, 
de dilluns a divendres (900 70 71 71), per recollir el 
moble. La campanya utilitza un adhesiu per alertar 
sobre la mala pràctica d’abandonar els mobles al 
carrer i els problemes de seguretat i mobilitat que 
això comporta.

Continua la campanya de civisme 
pels excrements de gossos

Campanya de conscienciació per a 
la recollida de mobles i atuells

La Policia Local sempre ha 
apostat per la proximitat a 
l’hora de prestar el servei de 
seguretat local, tot captant 
les necessitats i preocupa-
cions de la ciutadania per tal 
de millorar-ne la resposta. En 
aquesta línia, enguany la Poli-

cia Local incrementa el nombre d’agents destinats a 
la prestació del servei de proximitat i relacions amb 
la comunitat de manera que gairebé es doblen els 
efectius. Es pretén augmentar la sensació de segu-
retat a través d’una policia més present al territori, 
especialment als barris.
Així, la Secció de Proximitat i Relacions amb la Co-
munitat està formada per vuit agents que treballen 
en un horari flexible adaptat a la vida social, educa-
tiva i comercial de Sant Vicenç dels Horts. Els agents 
atendran de forma integral i continuada les deman-
des de seguretat del seu territori amb voluntat de 
convertir-se en les persones de referència per als 
centres educatius, comerços, entitats i la ciutadania 
en general. Amb aquesta reorganització, la Policia 
Local treballarà per fomentar i garantir la convivèn-
cia i la seguretat per aconseguir el poble que volem.

Proximitat per a 
un poble millor

Marta Sugrañes
Regidora de 
Seguretat Pública i 
Protecció Civil

Revista municipal | www.svh.cat



Sant

dels Hortsç

N
ot

íc
ie

s

19

Collita pròpia Espai coordinat pel Servei Local de Català 

Espai coordinat per la Biblioteca Municipal Les Voltes

El Servei Local de Català (SLC) ofereix 
cursos de català en línia fins al maig, 
amb els avantatges que comporta: 
no cal desplaçar-se al lloc del curs i 
no cal fer-lo ni en un horari determi-
nat ni en un curs acadèmic. Parla.cat 
és una plataforma virtual accessible 
per a qualsevol persona que tingui 
unes habilitats mínimes per treba-
llar amb ordinador i prou; no cal ser 
un expert a navegar per Internet. En 
aquest espai web es pot estudiar ca-
talà des de tres modalitats diferents: 
semipresencial, en línia amb tutoria i 
lliure. Aquest curs,  el Servei Local ha 
previst cursos amb tutoria de nivell 
intermedi (B) i suficiència (C) orga-
nitzats per trimestres. Així, es poden  
fer cursos d’aquests nivells matricu-

Parla.cat: una nova manera d’aprendre català 

Durant els darrer 
trimestre de l’any, 
la sala infantil allot-
jarà l’exposició bi-
bliogràfica “Noies i 
nois: tants a tants”. 
Es tracta d’un re-
cull de contes vin-
culats  al món de 
la coeducació per 
convidar els lectors a parlar de la igualtat d’oportunitats, 
la defensa de la dignitat personal, el respecte per les 
diferents maneres de ser i la superació dels clixés de gè-
nere. L’exposició és la materialització d’un projecte ela-
borat per les responsables de la Biblioteca Rosa Sensat, 
que va rebre el premi 9 de Març Maria Aurèlia Capmany 
en la  XXV edició.

lant-se de tots tres blocs de què es 
compon cada nivell o bé de dos o 
d’un. El tutor i l’aprenent es relaci-
onen a través d’Internet i l’alumne 
compta amb el seu suport , que 

resol qualsevol consulta en menys 
de 24 hores. 
Com en els cursos presencials, 
els certificats que s’obtenen són 
oficials. 

Va de Voltes

Divendres 7 de no-
vembre, a les 19 h, a 
la Biblioteca Municpal 
Les Voltes, el vicentí 
José Antonio Roldán 
presentarà la seva se-
gona novel·la Diario 
de un psicólogo: desde 
que fuí hasta que dejé 
de serlo. A través d’un 
psicòleg de reputació 
dubtosa, el llibre con-
vida a la reflexió de la 
importància de la me-
mòria personal i la de-
núncia social. Tota l’obra  està escrita d’una forma 
irònica, plena d’humor àcid i negre. 
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L’Ajuntament incorpora 8 nous empleats, gràcies a un programa amb 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que treballaran dins del departament 
d’Imatge i Comunicació. L’objectiu és que continuïn el Pla d’Informació 
Municipal de Sant Vicenç dels Horts (PIM), que va néixer l’any passat com 
un projecte per copsar l’opinió i els suggeriments de la ciutadania a títol 
particular i d’entitats, associacions i comerços, entre altres col·lectius. Els 
nous treballadors són persones que es trobaven a l’atur. 
L’experiència es repeteix després dels bons resultats de la primera edi-
ció. Els PIM surten al carrer i recullen de primera mà la veu dels veïns. 
També recullen les incidències o desperfectes que hi ha als carrers i mi-
lloren la gestió en el repartiment de la revista o l’agenda d’activitats.  

El 8 d’octubre més de 600 participants van assistir al 7è Con-
grés Nacional de la Gent Gran. El president de la Generalitat, 
Artur Mas, va presidir l’acte i el Consell de la Gent Gran de 
Sant Vicenç dels Horts hi va estar representat per Isabel Esco-
lano, Andrés Moliner i M. Dolors Tomás. El Congrés va servir 
per manifestar els principals reptes i necessitats que també 
inquieten els vicentins, com ara reforçar la protecció social ver 
les persones grans i aconseguir un nou pacte social i interge-
neracional.

La 31a Mostra se celebra el 24 i 25 de gener. Si vo-
leu participar a les següents activitats, feu arribar 
les vostres dades de contacte a mostra@svh.cat.

-Comerços, emprenedors i empreses locals. Parti-
cipeu al Concurs d’aparadors, a l’Era del Baró, a la 
Mostra de Comerç local i a la Mostra d’Esdeveni-
ments.
-Concurs amateur de Clicks de Playmobil.
-Mostra d’artesania popular. Si saps fer arracades 
amb tapes de cafè, bicis amb filferro o clauers de 
material reciclat, vine a vendre-ho el diumenge de 
La Mostra.
-Entitats i associacions. Si voleu mostrar la vostra 
tasca i activitats, apunteu-vos a la Mostra d’Entitats. 
-Exposició de barris. Si tens fotos antigues del teu 
barri (anys 70 i 80) envia un correu a arxiu@svh.
cat.

Trobareu informació ampliada a www.svh.cat

Segona edició del Pla d’Informació Municipal 
per apropar l’Ajuntament a la ciutadania

Sant Vicenç, al 7è Congrés
Nacional de la Gent Gran

Participa activament 
a la 31a Mostra 
Comercial i Agrícola
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El Centre de desenvolupament Infantil i d’Atenció Precoç (CDIAP) ha deixat les dependències municipals del carrer Nou, 
núm. 62, i s’ha traslladat a les dependències de l’ABS del Serral (ambulatori del costat de l’Escola Joan Juncadella), a la 
carretera de Sant Boi, 59-61. El nou telèfon és el 93 685 62 72.

El Centre de desenvolupament Infantil i d’Atenció Precoç es 
trasllada a l’ambulatori del Serral, a la carretera de Sant Boi

Revista municipal | www.svh.cat
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El portal web de l’Ajuntament ha 
assolit els nivells de transparència 
que donen accés al Segell Infopar-
ticipa, un distintiu a la qualitat i la 
transparència de la comunicació 
pública local creat pel Laboratori 

Ràdio Sant Vicenç estrena temporada amb nova web 
i el projecte de trasllat de l’emissora a Ca l’Aragall

El web de l’Ajuntament assoleix el nivell de transparència 
informativa que dóna accés al Segell Infoparticipa

de Periodisme i Comunicació per 
a la Ciutadania Plural (LPCCP) de 
la Universitat Autònoma de Bar-
celona (UAB). Aquest òrgan ava-
lua els webs dels ajuntaments ca-
talans. En les darreres setmanes, 

Prop de 50 voluntaris de totes les 
edats fan possible una nova tem-
porada a Ràdio Sant Vicenç, que 
ofereix unes 40 hores setmanals 
de producció pròpia. Coincidint 
amb l’inici de temporada, l’emis-
sora municipal ha renovat la pà-
gina web (www.radiosvh.info) per 
fer-la més accessible i intuïtiva, de 
manera que es millora l’accés dels 
ciutadans a la informació local. In-
corpora notícies en text, l’agenda 
cultural local i una secció dedica-
da a la tasca educativa i forma-

tiva de Ràdio Sant Vicenç, amb 
programes com Aula Dial o altres 
activitats que l’emissora desenvo-
lupa en col·laboració amb els cen-
tres educatius de Sant Vicenç dels 
Horts. Tot plegat es pot compartir 
fàcilment a les xarxes socials.
La nova temporada de Ràdio Sant 
Vicenç també ha arribat amb el 
projecte de trasllat de l’emisso-
ra municipal a Ca l’Aragall, se-
gons va anunciar a l’equip de col-
laboradors la regidora d’Imatge i 
Comunicació, Imma Prat, durant 

l’acte celebrat al Molí dels Frares 
el 22 de setembre. És previst que 
les obres estiguin enllestides al 
març. D’aquesta manera, Ràdio 
Sant Vicenç abandonarà l’espai 
actual als antics Salesians per 
donar un millor servei tant als 
col·laboradors com a les entitats 
i ciutadans que s’adrecen a l’emis-
sora municipal. 
Pel que fa a la programació, les 
novetats més destacades són Te-
atre a la ràdio, que s’estrena el 3 
de novembre amb El caso de la 
mujer asesinadita; Tours i trucs, 
sobre viatges; Madinati, dedicat a 
la cultura àrab; Fly’s Rock, un pro-
grama de rock clàssic, i Poesia en 
llibertat. 

s’ha fet un esforç per penjar tots els 
documents i la informació requerida, 
i fruit d’aquesta feina l’Ajuntament ha 
aconseguit passar del 34% de fa tres 
anys al 90% actual, que és el llindar 
per adquirir el segell. 
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El mes de gener passat va començar un nou repte 
per a nens i joves: la Bitxocoral!
La Bitxocoral és un projecte de la Societat Cultural 
La Vicentina i de l’escola de teatre El Bitxo, apadri-
nats per El Llessamí. L’objectiu és crear un cor in-
fantil i juvenil amb la singularitat de teatralitzar les 
cançons donant la mateixa importància a la part 
musical i a la part teatral. Els grups estan dividits 

Teatralitzar les cançons

Jordi Galimany participa en la superproducció Exodus, de Ridley Scott
L’actor vicentí Jordi Galimany va 
participar el 2013 en el rodat-
ge de la superproducció nor-
damericana Exodus (Gods and 
Kings), dirigida per Ridley Scott i 
que s’estrenarà aquest mes de 
desembre. La pel·lícula es po-
drà veure als cinemes La Vailet. 
L’Ajuntament organitzarà junta-
ment amb aquests cinemes un 
passi especial al desembre i que comptarà amb la pre-
sència de l’actor vicentí. Després del passi també s’or-
ganitzarà un cinefòrum dirigit pels col·laboradors del 
programa Més que cinema, de Ràdio Sant Vicenç.

per franges d’edat, des dels 3 
anys fins als 20, aproximada-
ment, i s’assaja setmanalment, 
cada dimarts a la tarda.
Els artífexs i directors d’aques-
ta coral són la Mariona Llobe-
ra, que dirigeix la part musical, 
i el Toni Pastor, que porta la 
part teatral. Ambdós volen 
potenciar en els nens i joves 
la intuïció auditiva, emocional, 
sensitiva i corporal a través del 
joc i del cant coral. 
Aquest primer any hem cantat 
un repertori ampli de cançons: 

des de Jaume Barri fins a Carole King o musicals d’A. Ll. We-
ber. Ha estat una gran experiència per a tots i volem seguir 
creixent per poder fer molts concerts.
I, per acabar, em permeto la llicència de convidar tots els  
infants i  joves del poble a venir a la Bitxocoral i gaudir de 
l’espectacle de la música!
Bitxo Coral de la Societat Cultural La Vicentina

Revista municipal | www.svh.cat
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L’INS Frederic Mompou potencia els usos de la xarxa social per mantenir 
el contacte amb antics alumnes i docents

L’Ajuntament ha decidit canviar el recorregut de la caval-
cada de reis per motius de seguretat. El principal canvi 
que es planteja és que en lloc de passar pel carrer de 
la Pobla i el carrer Nou com es feia habitualment, ara es 
passarà per Anselm Clavé, Sant Josep i carrer del Riu. Així, 

L’INS Frederic Mompou de Sant Vicenç dels Horts disposa 
des de l’any 2009 d’un espai a Facebook que actualment 
compta ja amb 1.121 membres. La particularitat rau en el fet 
que, cada cop més, aquest institut vincula aquesta xarxa soci-
al a la revista del centre. De fet, l’INS Frederic Mompou voldria 

L’alcalde, Oriol Junqueras, i la regi-
dora de Cultura, Imma Prat, van vi-
sitar a finals de setembre al Centre 
catòlic de Sant Vicenç dels Horts els 
assajos preparatius de la gira dels 
Love of Lesbian. La gira, que porta 
per títol M&M Miralls i Miratges (Es-
pejos y espejismos), es va engegar fa 
pocs dies i voltarà per tot Espanta. 
‘M&M Miralls i Miratges’ de Love of 
Lesbian no és un concert qualsevol, 

La Cavalcada de Reis canviarà part del seu 
recorregut per motius de seguretat

Love of Lesbian prepara al Centre 
Catòlic la seva propera gira

doncs, a partir de 2015, el recorregut s’iniciarà a la Plaça 
de la Vila i seguirà pels carrers de Rafel de Casanova, An-
selm Clavé, Sant Josep, del Riu, Barcelona fins a l’Església 
de Sant Josep, Mossèn Jacint Verdaguer, Sant Miquel, 
Anselm Clavé i Sant Josep. La cavalcada finalitzarà a la 
rotonda de la Vinyala.
D’altra banda, s’estableixen unes normes de seguretat 
concretes perquè no hi hagi cap incident durant la caval-
cada. En aquest sentit, s’aconsella que els nens estiguin 
sempre vigilats i que no s’enfilin a objectes per veure mi-
llor la cavalcada. Es prohibeix baixar a la via de pas de 
la cavalcada per agafar caramels. Tampoc no es permet 
acostar-se a les carrosses ni intentar pujar-hi i és obli-
gatori seguir les instruccions del personal de seguretat i 
dels responsables de la cavalcada. Finalment, es demana 
no llençar caramels a les carrosses ni als organitzadors.

ja que es tracta d’un 
espectacle-concert 
amb una posada en 
escena teatral, dirigi-
da per Guillem Albà, 
que barreja música, 
màgia, teatre i om-
bres xineses, entre d’altres.
El repertori del concert se centra 
exclusivament en els temes més 
introspectius de la discografia 

d’aquest grup de pop indie. La mú-
sica com un mirall de la pròpia rea-
litat o la música com a creadora de 
miratges on refugiar-se. 

que aquest espai de Facebook que es titula “Passant revista” 
permetés posar en contacte els actuals alumnes i professors 
de l’Institut amb els antics estudiants i docents, recollir idees, 
anècdotes, records, suggeriments, debats, i aprofitar part del 
material que es generi per incloure’l a la revista.
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Aniversari del  Col·legi Sant Vicenç
El 6 d’octubre de 1964 es van obrir les portes del Cole-
gio-Academia San Vicente -la popular Acadèmia-, situat 
a Ca l’Aragall del carrer de Barcelona. Aquella inaugura-
ció va ser possible gràcies a la fe i la generositat d’una 
colla de pares i mares que cinc anys abans (1959) van 
fundar  l’Associació Catòlica de Pares de Família (ACPF). 
L’esforç i la il·lusió que ens han acompanyat durant 
aquests 50 anys (1964-2014) ens van permetre ampliar 
l’escola de Ca l’Aragall (1976) i també construir l’escola 
actual, inaugurada el 1992, sempre a l’empara de l’ACPF, 
que l’any passat optà per convertir-se en la Fundació 
Educativa Esteve Casals tot mantenint els valors i la vo-
luntat de servei dels fundadors.
Passats aquests 50 anys, al Col·legi Sant Vicenç estem 

Estem d’aniversari, fem 25 anys!
L’octubre de 1988 es va inaugurar el nou edifici de la 
nostra escola, a la ubicació actual. Per tant, aquest curs 
escolar 2013/2014 en celebrem el 25è aniversari. L’edi-
fici anterior es trobava als antics Salesians i a causa de 
la seva antiguitat es va decidir construir una nova escola 
en un turó del barri de la Guàrdia. Durant aquest curs 
es faran alguns actes per celebrar un esdeveniment tan 
remarcat. Hi ha hagut etapes de tots els colors. Destaca-
ria, però, un denominador comú en tots aquests anys: 
l’esperit de millora contínua per consolidar-se com una 
institució educativa de qualitat al  municipi. Hem treba-
llat i treballem tots plegats (pares, alumnes i mestres) per 
assolir l’excel·lència educativa. Hem pogut copsar com 
hem anat creixent i millorant els resultats educatius dels 
alumnes. Gaudim d’un elevat nivell de participació i im-
plicació dels pares tant des de l’AMPA com en un gran 
nombre d’activitats a l’escola. Els claustres de professors 
han participat en molts projectes d’innovació educativa 
que han contribuït a consolidar un projecte educatiu de 

Envieu les vostres cartes i articles a premsa@svh.cat
Sant Vicenç dels Horts publica opinions, suggeriments, queixes, etc. sobre temes d’interès públic local, sempre que es faci amb respecte 
i dins els paràmetres lògics de la formalitat. La llargada dels textos no superarà els 1.500 caràcters amb espais. La revista, però, es 
reservarà el dret de publicar els textos que arribin a la redacció així com el de resumir-los si superen el nombre de caràcters. És impres-
cindible que els textos estiguin signats amb noms i cognoms i que l’autor/a hi anoti l’adreça, el telèfon i el número de DNI o 
passaport. L’autor/a podrà demanar la publicació de la seva peça sota pseudònim, però la revista es reservarà el dret de publicar 
aquest escrit i, en tot cas, la direcció de Sant Vicenç dels Horts haurà de tenir accés a la identitat real de l’autor/a.
La revista Sant Vicenç dels Horts no comparteix necessàriament les opinions de les cartes i els articles signats.

Sant Vicenç opina

(El text publicat és un fragment de l’article sencer, que podeu consultar al 
web de l’escola http://escolalaguardia.cat/ i a www.svh.cat)

de festa i volem celebrar aquesta efemèride amb tantes 
i tantes persones que han passat pel nostre centre, sia a 
Ca l’Aragall o a l’emplaçament actual del carrer d’Antoni 
Gaudí. Des de l’escola hem programat un seguit d’actes, 
entre el quals destaquem el 25 d’octubre de 2014 (so-
par inaugural), el 22 de març de 2015 (acte central), el 25 
d’abril de 2015 (sopar d’exalumnes) i el 6 de juny (sopar 
de cloenda). 
Us convidem  a participar en les diferents trobades fes-
tives i també posem a la vostra disposició l’adreça de 
correu electrònic de l’AMPA (ampa@csantvicens.cat) per 
si ens voleu ajudar a preparar-les. Us hi esperem a tots.

Assemblea de Mares i Pares d’Alumnes

Josep Gessé i Pedrola
Director de l’Escola La Guàrdia

qualitat.  Els canvis viscuts han 
estat molt importants i en di-
ferents àmbits: social, cultural, 
tecnològic i polític. Cal valorar 
la qualitat dels professionals 
de l’ensenyament que exercei-
xen el seu magisteri a l’escola, 
ja que han estat capaços d’adaptar-se a tots aquests can-
vis i incorporar les innovacions que han calgut. Durant 
aquests 25 anys han passat 25 promocions. És a dir, uns 
500 alumnes que han fet estudis de primària a l’Escola La 
Guàrdia. Actualment, els fills d’alguns d’aquests exalum-
nes són els que segueixen l’escolaritat a la nostra mateixa 
escola.

Revista municipal | www.svh.cat
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Maravillosa acogida a los niños saharauis

Deu anys d’anglès amb Communicate

Santi, ara i per sempre al nostre cor

Un año más han pasado con nosotros este verano unos pe-
queños seres que logran ahorrarse pasar un verano tan ca-
luroso (50º), que viven en un desierto prestado, y disfrutar 
con las familias acogedoras y niños de nuestra población una 
acogida cariñosa en nuestros casales y campus de verano y 
también poder disfrutar de esta tierra tan maravillosa como es 
Catalunya, con sus montañas y playas y, de paso, agradecer a 
las autoridades, establecimientos, comercios, personal sanita-
rio público y privado y empresas, unos por hacer de la cena de 
bienvenida una gran noche solidaria y otros por su solidaridad 
humanitaria con los niños saharauis.
Nuestro agradecimiento a: Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts; ICV; SCCL Agrícola Sant Vicenç; Peña Madridista Sant Vi-
cenç; Jose Antonio Rivas; Condis Cooperativa; Area de Guisso-
na; Zoo de Barcelona; Emilio Rodríguez; CAP Vila Vella; Clínica 

Sóc l’alumna més antiga de Sant Vicenç English Academy 
(Communicate), hi estudio aquesta llengua des que es va 
posar en marxa ara fa deu cursos.  És una aprenentat-
ge que necessita constància i l’acompanyament de bons 
professionals. Tot això ho he pogut trobar en la bona 
disposició de la Susan, la directora, i en els professors i 
professores que hi treballen i que he anat coneixent tots 
aquests anys.
S’han organitzat activitats complementàries com ara viat-
ges de cap de setmana a Gran Bretanya per fer una mica 
d’immersió o grups extra de reforç si s’havia de preparar 
algun dels exàmens oficials, assessorament i organitza-
ció d’estades en escoles o famílies angleses,  etc.
La Susan i el Francisco, amb professionalitat i cordialitat 

El 25 de setembre passat va arribar a l’escola una no-
tícia ben trista, segurament la més trista d’aquests úl-
tims anys: ens havia deixat el nostre company i amic 
Santi. Una mort sobtada, sense avís, que va deixar un 
silenci fred a tota l’escola. Les rialles eren plors i les 
abraçades, llaços de complicitat. Tots compartíem un 
mateix sentiment de pèrdua, de dol. Alumnes i mestres 
enllaçàvem les mans i alçaven la mirada al cel acomia-
dant un bon mestre, un bon company. Quan tanquem 
els ulls veiem en Santi passejant contemplatiu, sensi-
ble pels passadissos de l’escola o bé parlant bondadós 

amb els alumnes o rient amb 
els companys. Costa molt aco-
miadar-se d’un amic. El record 
és tan viu i és tan a dins que 
no existeix l’oblit. Ell ens va 
ensenyar a estimar l’escola. A 
viure-hi i conviure-hi. El seu ta-
rannà conciliador, sensat, dis-
cret és el nostre exemple de bon mestre.Mestres, amics, 
alumnes i famílies ens hem trobat i junts  hem dit: “Santi, 
ara  i per sempre al nostre cor”. Escola Joan Juncadella

Fabrellas Odontología 
Integral; ONG Un Lápiz, 
Un Dibujo; Grupo Milán; 
Base Esports; Jaime y 
Eulália; Caqui Pallejà; 
Parcs i Jardins de Bar-
celona; Garden Center 
Arribas Vilassar de Mar; 
y a todos los monitores 
y monitoras de los casa-
les y campus con el trato dado a los niños saharauis. También 
agradecer por su solidaridad con las escuelas saharauis a CPI La 
Immaculada, BCOM Informática de Torrelles de Llobregat.
Jose Luís Ferrer Buendía
Presidente ‘Sant Vicenç dels Horts amb el Sáhara’

han sabut crear una comunitat rica i diversa a l’entorn de 
l’escola, han sabut i saben donar un bon servei a les perso-
nes que ens hi hem acostat, trobant-nos el grup adequat 
per a cadascú i creant el clima necessari perquè et sentis 
còmoda i acompanyada en aquest procés d’aprenentatge. 
No és gens fàcil mantenir aquest bon nivell de servei durant 
una dècada, per això han anat creixent perquè han sabut 
d’una manera adequada i pacient adaptar-se als canvis i a 
les demandes i necessitats dels alumnes. Alguns dels quals, 
amb tants anys de relació, ja ens considerem amics seus.
Vull aprofitar aquestes pàgines per felicitar la Susan, el 
Francisco i a tots els professors i professores que hi treba-
llen i desitjar-los molta sort.
MBG, alumna

Cartes dels lectors
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Portal web municipal / www.svh.cat. Amb tota la infor-
mació sobre l’Ajuntament, els tràmits, la informació oficial 
i notícies.

Revista municipal / 14.000 exemplars bimensuals. Re-
partida bústia per bústia a tots els habitatges del municipi i 
els edificis municipals.

Ràdio municipal / 90.2 i www.radiosvh.info. Més de 50 
col·laboradors elaboren programes de contingut propi i 
s’emet un informatiu diari. A més es transmeten en direc-
te els plens, entre d’altres propostes informatives. També 
podeu seguir la ràdio a Facebook, Twitter i el seu Canal 
Youtube. 

Agenda d’activitats mensual / 6.000 exemplars. Repar-
tits a tots els edificis municipals, entitats, algunes botigues, 
forns de pa, farmàcies, etc., recull les principals activitats 
que es faran al poble durant aquell mes. També la podeu 
trobar penjada a www.svh.cat/agenda 

Full d’Esports / 1.000 exemplars setmanals. Es reparteix 
cada dilluns a tots els equipaments esportius i a les de-

Cartes dels lectors
No al cierre de Impresia en Sant Vicenç
Los trabajadores del centro de trabajo Impresia Ibérica 
Sant Vicenç dels Horts quisiéramos compartir con el muni-
cipio algunos aspectos sobre los acontecimientos recien-
tes de la empresa en el municipio. Como sabéis, en el plazo 
de dos años la empresa cerrará su planta de Sant Vicenç 
dels Horts y comenta que trasladará toda la producción 
al centro de Santa Perpètua de la Mogoda. Según ellos, 
esta decisión la han tomado éste verano a propósito del 
fin de contrato de alquiler del espacio industrial que ocu-
pamos. Queremos denunciar que la decisión de cerrar el 
centro de Sant Vicenç dels Horts estaba tomada de mucho 
antes. Tanto es así que el propio Consejero Delegado de 
Circle Printers (Grupo Internacional de Impresia Ibérica) ya 
anunciaba su intención de cerrar el centro en una entrevis-
ta del 16 de marzo de 2011 en Economia Digital. En todo 
este tiempo los trabajadores nos hemos visto obligados 
a contemplar cambios de condiciones cada pocos meses, 

Informa’t a Sant Vicenç dels Horts

que en general han empeorado nuestras condiciones de 
trabajo. La negociación que pone encima de la mesa la 
empresa se basa en el lema “Existe un excedente de per-
sonal, y si no aceptáis nuestras condiciones el excedente 
será superior”. Sin embargo los trabajadores del centro de 
trabajo tenemos claro que la decisión de irse no hubiese 
cambiado ni aun habiendo acordado nuevas condiciones. 
Por todo estos ejercicios de responsabilidad que hemos 
hecho los trabajadores, creemos que nuestra posición es 
la de OPONERNOS A QUE SE CIERRE NUESTRO CENTRO 
DE TRABAJO. Todos los años que hemos pasado aquí nos 
han hecho sentirnos vecinos de Sant Vicenç dels Horts in-
cluso a aquellos que no lo somos, y queremos agradecer 
de corazón todo el apoyo y la ayuda incondicional de ve-
cinos y de ayuntamiento en éste momento complicado en 
el que nos encontramos. Comité de Empresa de Impresia 
Ibérica en Sant Vicenç dels Horts

pendències municipals. Incorpora l’actualitat esportiva de 
les entitats i els resultats de les competicions del cap de 
setmana.

Guia de tallers juvenils. / 6.000 unitats trimestrals. Es 
reparteix Aquesta guia amb els tallers de La Capella, adre-
çada especialment als més joves.

Portal Impuls / www.mesuresimpuls.cat. Portal especi-
alitzat en mesures per reactivar l’economia local, també 
ofereix les principals iniciatives de l’Ajuntament per pal·liar 
els efectes de la crisi.

Aplicacions de mòbil / L’Ajuntament disposa de tres 
app: una per fer gestions i tràmits al Servei Integral d’Aten-
ció Ciutadana (SIAC), una altra per conèixer el pas dels au-
tobusos (Santvi Bus) i una amb els mitjans de comunicació 
(Sant Vicenç dels Horts).  

Xarxes socials / @svhajuntament. L’Ajuntament té cada 
vegada més presència a la xarxa, amb més de 1.000 se-
guidors als seus perfils de Facebook i Twitter, i amb canal 
propi de YouTube.

L’Ajuntament disposa de diversos mitjans de comunicació propis que posa a l’abast dels veïns per fer arribar tota 
la informació d’interès general i la tasca que es tira endavant des del consistori.

Si no rebeu la revista municipal o us interessa qualsevol altre mitjà de comunicació  municipal, contacteu amb premsa@svh.cat.

Revista municipal | www.svh.cat



Sant

dels Hortsç

Sa
nt

 V
ic

en
ç 

op
in

a

27

Democràcia, esforç i bona feina
A hores d’ara, a començaments d’octubre, les incògnites que planen sobre la consulta del 9N divideixen les opinions 
entre aquells que volem democràcia i aquells que prefereixen que el poble no voti. Des de Junts x Sant Vicenç no con-
cebem cap escenari diferent al de la consulta, a l’empara de la legalitat aprovada al Parlament de Catalunya. Conscients 
que la societat civil és un motor imparable, aplaudim i agraïm el civisme, l’esforç i la tenacitat de les entitats vicentines 
que han donat suport al dret a decidir. El nostre municipi hi té molt a guanyar, amb aquesta consulta. Sigui quin sigui 
el resultat, hi haurem guanyat en democràcia i en maduresa de poble. Si, a banda, aconseguim un resultat favorable 
al Sí-Sí, no hi ha cap dubte que Sant Vicenç dels Horts n’acabarà rebent les conseqüències positives, perquè suposarà 
increment de recursos econòmics i millora de l’eficàcia dels serveis gestionats des de les nostres pròpies estructures 
de país.
Sense aquesta millora territorial, els ajuntaments patim autèntiques dificultats per poder satisfer totes les necessitats 
socials del municipi a causa de les imposicions regulades des del Govern espanyol. 
Malgrat això, amb esforç i perseverança, Junts x Sant Vicenç, amb els companys de govern, estem tirant endavant pro-
jectes tan importants per al municipi com la prospecció d’empreses per a la creació d’ocupació, la propera ubicació de 
la nau dels bombers, la remodelació de tots els equipaments esportius, l’adequació d’equipaments culturals,  l’assump-
ció de la nova responsabilitat en matèria de mobilitat o l’atenció als reptes socials, entre d’altres.

El dret a la llibertat
Ja fa mesos que estem vivint moments històrics per al nostre país, i ICV-EUiA hi està participantactivament, amb compromís 
i responsabilitat, perquè creiem que la democràcia ens ha de donar els mecanismes per fer possible que les coses puguin 
tombar per bé/millorar.
Provenim d’una tradició política, la del PSUC, que sap molt bé què vol dir treballar i lluitarno solament per les llibertats naci-
onals de Catalunya, sinó també pels drets socials i laborals, i per la igualtat i la justícia de les persones.
No estem disposats a acceptar lliçons de catalanitat ni de democràcia de ningú i, al mateix temps, tampoc no ens volem 
deixar enganyar per certs models polítics que, en nom del liberalisme econòmic i/o de la “sacrosanta” Constitució, continu-
en entronitzant les elits extractives en el poder i un statu quo inflexible i reaccionari.
És aquesta “casta”política i econòmica la que ha permès la corrupció fins als límits insospitats que es destapen cada dia.La 
que ha col·laborat amb el frau fiscal de les grans empreses del país i amb la fuita de capitals a paradisos fiscals. La que ha 
impedit una veritable separació dels tres poders i la lamentable situació del poder judicial. La que utilitza tots els mitjans 
que té al seu abast per impedir una autèntica regeneració democràtica i la superació d’una vegada per totes d’una transició 
condicionada pels poders fàctics hereus del franquisme.
El dret a ser consultats, el dret a decidir i el dret a l’autodeterminació són variacions d’un mateix dret del qual ningú ens pot 
privar. ICV-EUiA sempre ha lluitat i continuarà lluitant tant per la llibertat dels pobles com pels drets socials i la igualtat de 
les persones. En definitiva: lluitem pel dret a la llibertat.

Volem votar i gestionar bé!
Mes important perquè es presenten els pressupostos ordinaris de l’Ajuntament i els d’inversions, que són els projectes 
que es duran a terme el 2015 a tot el poble.
Sempre hem fet pressupostos reals, sensibles a les necessitats, sense disbauxes i en què es prevegi atendre aspectes 
de caràcter  social. A més, els que presentem aquest any encara han de ser molt més cursosos que anys anteriors. 
L’any 2015 hi ha eleccions municipals el quart diumenge de maig, per la qual cosa els pressupostos han de ser trans-
parents fins al màxim, socials tant com es pugui i, sobretot, realistes; sense increment d’impostos i amb èmfasi espe-
cialment en la promoció econòmica,  l’ensenyament i serveis socials. Malgrat tots els esforços, valorem un equilibri 
entre un no a la pujada d’impostos i el repartiment social  d’aquests  tenint en compte les despeses de funcionament 
de l’Administració, els serveis municipals i les obligacions concretes de fa anys i que anem complint escrupolosament.
També tenim una altra fita a curt termini. El 9 de novembre: el dia que volem votar! A l’hora d’escriure això tan sols fa 
tres dies que es van reunir tots els líders pel dret a decidir i van anunciar la seva unitat per aconseguir-ho. També fa dos 
dies que es van reunir la gran majoria d’alcaldes de Catalunya i van refermar la seva voluntat que el dia 9 de novembre 
es pugui votar. El camí no és fàcil i cada dia surten tota classe d’entrebancs, però la nostra voluntat és poder manifestar 
a les urnes el que pensem!
SIguem poSItius!

Grups Municipals
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En Sant Vicenç también tenemos muchos problemas

“A llaor de Deu e de la sua benaiunturade Mare 

Dos concejales dejamos el grupo municipal del PSC
ESPAI REGIDORS NO ADSCRITS

Si hay algo que impera en la política de hoy es el ruido. Muchas palabras gruesas y mucha escenificación pero poca 
capacidad para resolver los problemas.
Tanto el PP como los partidos independentistas tensan la cuerda buscando su beneficio y sin reparar en las conse-
cuencias que puede tener esa actitud.
El Partido Socialista lleva mucho tiempo denunciando la polaridad de la política catalana; el intento de unos y otros 
de situar a todo el mundo en uno de los dos extremos; el intento de eliminar los puentes y los matices.
Nosotros seguimos defendiendo el entendimiento. Estamos convencidos de que sin diálogo, negociación y pacto no 
habrá solución posible a la situación que vive Catalunya en estos momentos. Por eso exigimos tanto al gobierno de 
España como al de Catalunya que trabajen y encuentren la mejor solución para todos y todas.
Porque mientras ellos se pelean, la ciudadanía es la gran olvidada y sigue sufriendo el problema del paro y los recor-
tes en educación, sanidad y servicios sociales.
En Sant Vicenç, evidentemente, también. El paro sigue haciendo estragos (de las 3.000 personas en paro, hay casi 
1.400 que ya no reciben ningún ingreso), se ha confirmado el cierre definitivo de una línea educativa en el Colegio 
Joan Juncadella, las listas de espera en la sanidad siguen aumentando, las calles están más dejadas y sucias que 
nunca… y Junqueras jugando a ser presidente de la Generalitat. En Sant Vicenç también tenemos muchos problemas 
y, para un alcalde, la prioridad debería ser resolverlos.

En nombre de nuestro Señor Jesuchristo y de su bienaventurada madre la humilde siempre Virgen Maria, nuestra 
Señora amen.”
Així és com comença un text dels segles XII-XIII a la Catalunya del  rei Jaume I el Conqueridor o el rei Martí l’Humà, i no 
voldria imaginar quines expressions farien servir si tornessin a viure al nostre temps per expressar la difícil situació 
política que tenim a Catalunya.  Potser, en aquella època podien comptar amb els cavallers, però actualment sembla 
més un episodi del L’escurçó negre. Estic segur que molts problemes de corrupció (saqueig, estafa, targetes, comptes 
a Suïssa...)  que tenim actualment no tindrien cabuda en una societat regida per  l’honestedat i l’honorabilitat.  Potser 
sí que ara ens farien falta aquells cavallers per tornar a creure en la política. No oblidem que les arrels  mil·lenàries de 
les nissagues i la noblesa catalana de soca-rel perviuen perquè la genètica i la història són indestructibles.

La afiliación al PSC de Juan Cañadillas y Carlos Gómez fue el compromiso de  compartir con un grupo de personas el trabajo para de-
jar de ser un pueblo endeudado, sin servicios básicos ni calidad de vida, y los 8 años de gobierno con el  apoyo de todos los militantes, 
simpatizantes y ciudadanos, fue un gran motivo de satisfacción.
El año 2011 pasamos a la oposición después de haber sido la fuerza más votada, fruto del pacto de los tres partidos perdedores. 
También cambia la dirección del PSC  y comienzan nuestras discrepancias que acaban con nuestra baja de afiliación en Julio del 2014.
Las discusiones internas por defender el  NO al independentismo frente a posiciones del SI y  la dirección pidiendo la abstención para 
contentar a todos ha sido uno de los motivos de nuestra decisión. En el pleno de Septiembre para el 9N  Juan y Carlos votamos NO y 
el PSC vota 2 SI y 3 NO, dejando clara su división interna. 
Otros puntos de discrepancia han sido el seguir la línea marcada de la ejecutiva de no hacer  oposición portándose  bien con el gobi-
erno por si hay que pactar y la manipulación en Mayo por parte de la ejecutiva en el  proceso de primarias,para que los simpatizantes 
no votaran en las urnas y se decidiera todo internamente. 
Además la  actual política del PSC, sin mensaje claro y dando una imagen desoladora a la ciudadanía,  es otro de los motivos para 
que Juan Cañadillas y Carlos Gómez abandonemos un grupo político que actualmente no  se parece en nada al que nos afiliamos.

La ciutadania pot plantejar les seves consultes als portaveus a través dels correus electrònics i telèfons que figuren al costat de cada article. 
D’altra banda, l’Ajuntament obre les sessions plenàries a la ciutadania i als diferents mitjans de comunicació. Per facilitar-hi l’accés als vicentins, 
les sessions ordinàries es fan a les 19 h el tercer dijous de cada mes.
Alhora, també s’anima a tothom a participar a través de canals oberts com el Servei Integral d’Atenció Ciutadana, Ràdio Sant Vicenç 90.2 FM 
(www.radiosvh.info) i la revista municipal o el web de l’Ajuntament (www.svh.cat).

Miguel Comino

Revista municipal | www.svh.cat
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Roser Calpe Andreo
Arxivera MunicipalArxiu

El Cementiri Municipal: història i curiositats
d’un equipament inaugurat l’any 1881

El Cementiri Municipal es va inau-
gurar i beneir el 6 de novembre 
de 1881. Les noves lleis d’higiene 
i sanitat i l’increment de població 
ja no permetien mantenir l’antic 
cementiri a l’entorn de l’església. 
El lloc escollit per al nou cementiri 
era  lluny del nucli -anomenat la 
Roureda-, a la Guàrdia i part dels 
terrenys l’ocupava una vinya de 
Gabriel Llopart Aragall.
L’any 1873, l’alcalde, Joan Perals, 
va proposar la constitució de la 
Junta directiva y administrativa del 
cementerio de Sant Vicenç dels 
Horts,  que se n’encarregaria de la 
construcció. La van formar: Pablo 

Boloix i Miquel Marcè, consellers; 
Jaime Llopart, mossèn; Manu-
el Borras, obrer de la parròquia; 
Ramón Miró, metge local i Andrés 
Duran i Pedro Rovira, ciutadans 
del poble. 

Pressupost de 600 ptes
El pressupost de 600  ptes. de 
l’any 1874 per iniciar les obres es 
va rebaixar l’any 1875 a 250 ptes., 
quantitat que es va tornar a in-
crementar l’any 1881. La pedra i 
l’aigua necessàries per aixecar les 
parets del Cementiri les va donar  
Federico de Llinàs, propietari de la 
casa Fornaguera i veí de Barcelo-

na. En agraïment, el consistori va 
acordar cedir-li terreny per  cons-
truir-s’hi un panteó o mausoleu. 
Les obres de millora del nou camí 
del cementiri les van fer els jorna-
lers més necessitats del municipi. 

Ampliació de l’any 1938
L’any 1938, l’Ajuntament el va am-
pliar construint-hi 10 o 12 nínxols. 
L’any 1939, es va reconstruir una 
paret divisòria del cementiri civil 
i l’eclesiàstic enderrocada l’any 
1934 i es va acordar la devolució 
del Cementiri a les autoritats ecle-
siàstiques. Els canvis polítics i de 
pensament van comportar canvis 
en la titularitat del recinte funera-
ri, que va passar a ser propietat 
de la parròquia i de l’Ajuntament, 
indistintament. La darrera cessió 
del Cementiri, aleshores parro-
quial, al municipi es va fer l’any 
1981.

Els vuitanta i noranta
A les dècades dels anys vuitanta 
i noranta del segle passat, el Ce-
mentiri es va ampliar amb la cons-
trucció de nínxols nous i, amb el 
nou segle, amb el tanatori.
D’entre les construccions de l’inte-
rior del cementiri, cal destacar-ne 
el panteó de la família Jorba, d’es-
til modernista. La ceràmica vidri-
ada verda i daurada de formes 
vistoses trenquen amb l’austeri-
tat dels nínxols que l’envolten. El 
nom de la família  destaca a la fa-
çana principal i a l’interior consta 
la data d’edificació, 1912.

DENOMINACIÓ: : Cementiri Municipal
SITUACIÓ: camí del Cementiri, s/n
DATA DE CONSTRUCCIÓ: 1873-1881
AUTOR: Desconegut 
PROMOTOR: Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
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Presentació  de la 2a fase d’obres 
del Camp de Futbol Municipal La 
Barruana

A les 19 h, a l’Església de Sant Vicenç Màrtir

Procés participatiu sobre 
el futur polític de Catalunya.

18 h  Acte institucional
18.30 h  Visita guiada per les instal·lacions
18.45 h Partits d’exhibició de futbol 7

30 d’octubre

15 de novembre

16 de novembreDel 3 de novembre al 12 de gener de 2015

30 d’octubre

1 de novembre

8 de novembre

16 de novembre

Camp 2
Categoria cadet-juvenil femení
AESV 2009 – UE Sant Vicenç-At Vicentí

Camp 1                                                           
Categoria promesa masculí                    
CD La Guàrdia – PB Sant Vicenç          

19.45 h Visita guiada per les instal·lacions
20.30 h  Fi de la jornada

A les 18 h, a la Sala Narcís Lunes de la Biblioteca 
Municipal Les Voltes

“Càncer de mama personalitzat”. Conferència 
a càrrec del doctor Pere Gascón

A Vilafranca del Penedès.
Ponències sobre els programes Aula Dial 
i El Rocío informa a les jornades La ràdio 
a l’escola. La veu de les escoles i els instituts 
a la xarxa. 

12è Aplec sardanista Sant Vicenç 
dels Horts. 

Del 6 al 30 de novembre, al Forn Romà

Exposició fotogràfica “Puntaires”, de 
l’AV Vila Vella. 
Presentació el 6 de novembre a les 19 h.

Termini de presentació de curtmetratges al II 
Concurs Jove de Microcurts amb Stop-motion, 
convocat per l’Espai Jove La Capella amb la col·
laboració de la Unió de Botiguers.

Les bases del concurs i la inscripció es troben a 
www.svh.cat  i a facebook.com/capella.espaijove

“ 1714-2014, 300 anys vencent”. Cantata per a 
cor mixt, solistes, rapsodes i piano de  Josep 
Rusinach Boronat.

Correllengua

Diada Castellera

Coral El Llessamí, dirigida per David Pastor

Organtizadors: Societat La Vicentina, Federació de Cors 
de Clavé i Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts

A partir de les 11 h, a la plaça de la Vila: arribada de la 
flama; actuacions diverses durant tot el dia.
A les 23 h, a la pista del parc de la Foneria, concerts.

A les 12 h, a la plaça de la Vila
Minyons de l’Arboç, Nyerros de la Plana i Carallots de 
Sant Vicenç dels Horts

A les 10 h, a la Pista Polivalent Municipal Fran-
cesc Macià. 
Amb les cobles Ciutat de Tarrassa, la Principal 
del Llobregat i la Sant Jordi-Ciutat de Barcelona.

A partir del  2 de novembre, la deixalleria 
obrirà també els diumenges de 9 a 14 h.

9 de novembre
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30 de novembre

12 de desembre

Fira de nadal

13 i 14 de desembre

27  de novembre

A les 20 h,  a Les Voltes
Lliurament del premis del 
2n Concurs de Fotografia 
Francesc Siñol

Sortida a les 9 h, de la pl. de la Vila

A les 20h, al Molí dels Frares
Lliurament dels premis del  
2n Festival Internacional  
Santiago Arizón de Curtme-
tratges, El SAC

19, 20, 21 de desembre

27, 28, 29 i 30 de desembre

Activitats en suport de la Marató 
de TV3

Del 4 de novembre al 9 de de-
sembre, els dimarts de 19 a 20 
h.
TALLER AUTOPROTECCIÓ I DEFEN-
SA PERSONAL PER A DONES (5 h).
Gratuït

Dijous 20 de novembre
De 20 a 21.30 h
I tu, com ho veus?
Documental i xerrada sobre micro-
masclismes amb Anna Regué, coo-

directora del documental.
25 de novembre, a les 18,30 h
“Noves violències dins les famílies” 
a càrrec de la psicòloga Maria Ferré
Lloc : Biblioteca Municipal Les Vol-
tes

27 de novembre, a les 19h
projecció de la pel·lícula La Estre-
lla d’Alberto Aranda, amb Carmen 
Machi, Fele Martínez i Ingrid Rubio.
Estrada lliure. Lloc: Cinemes La Vai-
let

29 de novembre, a les 11 h
Acció teatral “ I tu, per què m’em-
presones?”, de l’Escola de Teatre El 
Bitxo
A les 12h, lectura del Manifest
Lloc: Plaça de la Vila
 
CONCURS-EXPOSICIÓ I tu, com 
veus/com vius la violència de gènere? 

Concurs del 27 d’octubre al 19 
de novembre. Bases a https://es-
pailacapella.wordpress.com

Exposició del 24 de novembre al 
12 de desembre a l’Espai Jove La 
Capella, amb totes les obres presen-
tades a concurs.

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

25 de novembre
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Del 5 de desembre al 3 de 
gener de 2015 al Forn Romà

Col.lectiu d’Artistes Locals

Desembre d’art 2014

a la plaça de Narcís Lunes

Poliesportiu Municipal de Sant Josep

Fira de Nadal

Festival de la 
Infància

28 i 29 de novembre

Els Bancs dels Aliments de Catalunya organitzen el Gran Recapte i Sant 
Vicenç dels Horts se suma a la iniciativa. Es necessiten 20.000 voluntaris. 
Que vulgui registrar-se com a voluntari ho pot fer a www.granrecapte.
com.

Gran Recapte d’aliments.

IV Open Natura BTT 
Sant Vicenç




