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La nit de la #MostraSVH2019 
és llum i foc 
Gaudeix de tots els actes que 
tenim programats aquesta 
nit! [link a bio]
#SantVicençdelsHorts 
#correfoc #diables#cultura

EL MÉS VIST A LES 
XARXES MUNICIPALS

Entrega de premis per part de 
l’alcaldessa @MaiteAymerich 
i el regidor @MiquelSVH als 
guanyadors del concurs de 
cartells, alumnes de 
@escolalavinyala i 
@csantvicens. Enhorabona de 
nou i a disfrutar d’aquesta nit 
màgica! #SantVicençdelsHorts 
#CavalcadaSVH

Ajuntament SVH
@AjuntamentSVH

Ja es pot viatjar des de Sant Vicenç dels Horts a preu 
d’una zona. És un dels 36 municipis que, des de l’1 de 
gener, s’integra a la nova tarifa metropolitana
La mesura pretén captar 4,6 milions de viatgers més cada 
any.
Més informació a: bit.ly/2LORjGv
#SantVicençdelsHorts Ferrocarriles Catalanes gencat

Del 9 d’octubre al 19 de febrer

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
AjuntamentSVH

ajuntamentsvh
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La població del països més pròspers no para d’envellir 
per la davallada de la natalitat i l’augment de l’esperança 
de vida. En aquests països, en pocs anys, el grup pobla-
cional majoritari serà el de la gent gran major de 65 anys.

La societat catalana és una de les més envellides d’Eu-
ropa. Un estudi de la Taula d’Entitats del Tercer Sector 
Social mostra que 1 de cada 4 visites a urgències les van 
fer persones majors de 65 anys. També remarca que en 
15 anys, la població major de 65 anys s’incrementarà un 
32% i el nombre de persones que tenen més de 100 es 
multiplicarà per tres. L’increment de la taxa de depen-
dència suposa ja un repte de primer ordre que hem 
d’abordar amb la col·laboració de l’Administració local, 
autonòmica i estatal, i també de les entitats del tercer 
sector del municipi.

Sóc conscient que la cura de la gent gran no es pot 
abordar només des de l’Ajuntament, però també és evi-
dent que sense l’impuls de polítiques públiques acom-
panyades de recursos humans i econòmics no es poden 
posar les bases d’un model d’atenció a la gent gran ro-
bust i capaç de donar resposta a la situació particular de 
cada persona. La inversió en la millora de l’atenció do-
miciliària i la teleassistència incorporant les noves tecno-
logies ha estat constant any rere any. I aquest 2019 es 
posaran en marxa nous recursos, com el servei d’àpats a 
domicili o el d’atenció a situacions de maltractament de 
persones grans o vulnerables.

Sense cap mena de dubte, el projecte emblemàtic és la 
residència assistida de gent gran, reclamada pel Consell 
de la Gent Gran durant més de 20 anys. Una residència 
que s’ubicarà al Molí dels Frares, al barri de Sant Josep, 
amb 82 places residencials i 20 de centre de dia. Un  pro-
jecte que serà viable gràcies a l’acord amb el Departament 
de Treball, Serveis Socials i Família de la Generalitat, que 
finançarà 66 places residencials i les 20 de centre de dia.

La residència permetrà reduir considerablement les 
llistes d’espera per obtenir una plaça residencial pública, 
i el model de gestió s’ajustarà a la voluntat d’una assis-
tència d’amabilitat sostinguda per garantir la dignitat i el 
respecte a les necessitats de les persones ateses. 

La residència permetrà reduir 
considerablement les llistes 

d’espera per obtenir una plaça 
residencial pública

Maite Aymerich Boltà 
Alcaldessa

Nous recursos per a 
la gent gran de Sant 

Vicenç dels Horts
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Nous serveis per a la gent gran
de Sant Vicenç dels Horts

La futura residència i l’atenció domiciliària a través de 
pantalles intel·ligents, actuacions més destacades de 2019
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Sant Vicenç dels Horts engega aquest 2019 diferents 
projectes per a la gent gran amb l’objectiu de continuar 
garantint un envelliment actiu que preservi nivells òp-
tims de qualitat de vida. La futura residència de la gent 
serà una de les actuacions més destacades, tal com es va 
detallar el 5 de febrer en un acte presidit pel conseller 
de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, i 
l’alcaldessa de Sant Vicenç dels Horts, Maite Aymerich. 
El centre disposarà de 102 places: 82 places residencials 
(66 concertades i 16 privades) i 20 places de centre de 
dia (totes concertades). Aquest equipament s’ubicarà a 
l’entorn del Molí dels Frares, al costat del nou parc del 
Molí i de la comissaria dels Mossos d’Esquadra.

“Estem fent realitat una de les reivindicacions històri-
ques del Consell de la Gent Gran del nostre municipi”, 
va destacar l’alcaldessa el dia de la presentació, qui va 
valorar “molt positivament el treball conjunt entre gent 
gran, consistori i Generalitat per aconseguir que la resi-
dència sigui una realitat”. De la seva banda, el conseller 
El Homrani va explicar que “l’acord significa un pas en-
davant en l’atenció a la gent gran de Sant Vicenç, a partir 
d’una fórmula de col·laboració mútua en què l’Ajunta-
ment assumeix la construcció [cost de 4,7 milions] i el 

Departament garanteix la viabilitat del servei amb el 
compromís de la concertació d’una part important de 
les places”.

Model d’amabilitat sostinguda 
El nou centre es basarà en el model amabilitat sostingu-
da, que consisteix a dotar la residència d’un aspecte aco-

l L’Ajuntament 
presenta l’estudi 
de la futura 
residència de la 
gent gran, que 
disposarà de 82 
places residencials 
i 20 places de dia

l El centre, ubicat 
al barri de Sant 
Josep, tindrà un 
caire acollidor 
perquè la persona 
resident se senti 
com a la seva llar

l Sant Vicenç 
dels Horts posa en 
marxa un sistema 
de pantalles 
intel·ligents als 
domicilis de 
persones grans 
que viuen soles

l El municipi 
també comptarà 
amb un equip 
de professionals 
per lluitar contra 
situacions de 
maltractament de 
persones grans o 
vulnerables

DESTAQUEM
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llidor perquè la persona resident se senti com a la seva 
llar, tot garantint els seus drets i vetllant pel seu projecte 
de vida. En aquest sentit, la persona ha de participar en 
totes les decisions que l’afecten i la seva capacitat d’elec-
ció ha d’estar preservada en tot moment. Disposarà d’un 
espai íntim i privat, però també es garantiran els lligams 
afectius amb la comunitat.

L’edifici (3.700 m2) es dividirà en dues ales: la prime-
ra, amb 4 pisos i la segona, amb 3. Totes les habitacions 
seran dobles (44 m2), amb dormitori individual i bany 
compartit.

Servei de pantalles intel·ligents 
D’altra banda, Sant Vicenç dels Horts ha posat en marxa 
una prova pilot de pantalles intel·ligents als domicilis de 
persones grans que viuen soles i són usuàries del Servei 
d’Atenció Domiciliària del municipi. La persona usuària 
pot veure a la pantalla el/la seu/seva treballador/a fa-
miliar, a través de gravacions que li recordaran aspectes 
importants del seu dia a dia, per tal d’evitar accidents i/o 
oblits. El projecte és fruit del treball conjunt entre l’Ajun-
tament, l’Associació de Benestar i Desenvolupament 
(ABD) i l’empresa que ha desenvolupat aquest dispositiu 
conegut com Eldcare Friendly.

Lluita contra el maltractament 
L’Ajuntament ha signat un conveni amb el Consell Comar-
cal per comptar amb un equip de professionals per as-
sessorar i orientar sobre casos de maltractament. L’equip, 
que actua a demanda dels Serveis Socials, el formen un/a 
jurista, un/a metge/essa de geriatria o psiquiatra o neuro-
logia, un/a treballador/a social i un/a auxiliar administra-
tiu/iva. L’aportació del consistori és de 3.500 euros per al 
2019 i el conveni és prorrogable. l

Volem millorar la qualitat de vida de la gent 
gran a casa seva mantenint-ne la màxima 
autonomia i, quan això no sigui possible, 
tenir-la a prop per continuar vetllant pel 
seu benestar.

Georgina González
Regidora de Serveis Socials

La residència s’ubicarà a l’entorn
del Molí dels Frares, al costat del 

nou parc del Molí i de la comissaria 
dels Mossos d’Esquadra 
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Nou camí per 
a vianants i 
ciclistes fins a 
Santa Coloma
L’alcaldessa, Maite Aymerich, i el di-
putat Jordi Fàbrega van presentar el 
12 de febrer el projecte del Camí del 
Canal de la Dreta, un vial per a via-
nants i ciclistes que connectarà Sant 
Vicenç (a l’altura de la benzinera de 
Les Palmeres) amb Santa Coloma. 
La Diputació s’encarregarà d’exe-
cutar el projecte, pressupostat en 
2.273.719,90 € (IVA inclòs). Aquest 
camí donarà continuïtat al ja exis-
tent entre el barri de Sant Roc i Les 
Palmeres, però en lloc de continuar 
per la vorera de les indústries, es farà 
per l’altra banda de la carretera, en 
paral·lel a la infraestructura de reg 
centenària. Es resol així la concilia-
ció entre el recorregut de vianants 
i l’activitat industrial i, alhora, es fa 
valer el canal. També es milloren els 
accessos al Parc Agrari i es treu profit 
de l’ombra generada pels plataners 
del canal. l

Carrils bici entre les 
estacions de FGC i els 
camins que porten al riu

Per fomentar la mobilitat sostenible, durant les properes setma-
nes s’iniciarà la construcció de dos carrils bici que aniran des de 
les estacions de FGC de Can Ros i Sant Vicenç fins als diversos 
camins que porten al riu. També s’instal·laran dos Bicibox a les 
estacions de tren per aparcar-hi les bicicletes. El pressupost total 
d’aquesta obra és de 150.000 €.

El primer carril baixarà de la rambla de Can Ros i arribarà a 
l’entrada que hi ha a tocar de la prefectura de la Policia Local. El 
segon carril sortirà de l’estació de Sant Vicenç i baixarà pel carrer 
de Primer de Maig fins a la rotonda “rotonda de les ovelletes”. Es 
tracta d’itineraris on conviuen els vehicles de motor i les bicicle-
tes, i formen part de la xarxa metropolitana que està impulsant 
l’AMB, anomenada Bicivia, per connectar els municipis amb iti-
neraris aptes per a la bicicleta. 

Prop de la llera, s’està treballant ja en la millora del vial de ser-
veis a tocar de les vies de l’AVE per canalitzar cap aquí el trànsit 
de bicicletes i altres vehicles autoritzats. l

També s’instal·laran dos aparcaments 
Bicibox a les terminals de tren
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L’edifici de la Foneria 
disposarà d’una 
fotolinera pública

L’Ajuntament i l’Àrea Metropolitana estan construint una 
fotolinera bidireccional al costat de l’edifici municipal de 
la Foneria. Aquesta instal·lació transforma l’energia solar 
en electricitat mitjançant plaques fotovoltaiques en una 
pèrgola. La instal·lació permetrà emmagatzemar energia 
solar a través de bateries per disposar-ne quan l’energia 
sigui escassa per motius meteorològics. D’altra banda, 
quan no hi hagi cotxes connectats o ja estiguin totalment 
carregats, l’energia s’aprofitarà a l’edifici municipal.

L’accés a la fotolinera serà obert a tothom qui tingui un 
vehicle elèctric i el necessiti carregar durant la seva jor-
nada laboral.

Bonificacions 
Les ordenances municipals de 2019 preveuen la bonifi-
cació del 75% de l’impost de circulació per a les persones 
que tinguin cotxes elèctrics. També podran aparcar gratis 
a la zona blava del municipi. Per poder gaudir d’aquest 
avantatge, cal sol·licitar-ho per instància al SIAC. A més, 

Serà oberta a tothom qui tingui vehicle 
elèctric i el necessiti carregar

Sant Vicenç dels Horts és un dels 36 municipis que, des 
de l’1 de gener, s’ha integrat a la nova tarifa metropoli-
tana. Ara, a tots els desplaçaments que es facin dins de 
l’àmbit metropolità s’aplica la nova tarifa d’una zona. En 
el cas d’alguns títols com la T-10, l’estalvi serà gairebé 
d’un 50%. Amb aquesta mesura es preveu un increment 
de 4,6 milions de viatgers al transport públic. l

Els viatges des de Sant 
Vicenç dels Horts, a preu 
d’una zona
La nova tarifa metropolitana comportarà 
un estalvi de gairebé la meitat del cost de 
la T-10

l’Ajuntament bonifica fins al 30% la quota de l’Impost 
d’Activitats Empresarials (IAE) a aquells negocis que in-
trodueixen vehicles elèctrics a la seva flota i impulsin 
altres mesures de mobilitat sostenible. Hi haurà quatre 
punts de càrrega al municipi: a la cruïlla del c. Mn. Jacint 
Verdaguer amb Llobregat, al c. Comerç (darrere del CAP 
Vila Vella); a la cruïlla del c. Anselm Clavé amb Primer de 
Maig; i un punt de càrrega ràpida al polígon del Molí dels 
Frares. l

FONT: AMB
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S’incrementa el nombre de 
passatgers del SantviBus 
en més del 22% al 2018
El 2018, la quantitat de passatgers del SantviBus ha augmentat un 
22,69%, respecte del 2017. En total, hi ha hagut 203.369 viatgers. 
L’increment màxim es va produir a l’octubre, amb més de 24.000 
passatgers. Entre els atributs del bus urbà que més valoren les 
persones enquestades hi ha l’atenció i amabilitat dels conductors 
(88’9%), la seguretat (87,1%) i el confort i la comoditat del servei 
(87%). La freqüència de pas del Santvibus és l’aspecte principal 
que millorarien. Són dades de l’estudi elaborat per Soler i Sauret.

El 69,2% de les persones usuàries del SantViBus són dones 
i l’edat mitjana d’aquestes persones és de 43,1 anys. Més de la 
meitat dels viatgers del bus urbà asseguren que no tenen un altre 
mitjà de transport disponible per fer el mateix recorregut. Durant 
el 2019 s’introduiran algunes millores del servei de SantviBus, 
com ara l’adequació de les instal·lacions de les parades i la revi-
sió dels horaris de dissabtes, laborables d’agost i festius de juny 
i juliol i s’instal·laran pantalles d’informació de temps real de pas 
dels autobusos.

Bus exprés 
D’altra banda, el bus exprés e20 també està tenint molt bona ac-
ceptació per l’alumnat que va a les universitats de la Diagonal, 
ja que el servei ha adequat els seus horaris al de l’entrada de les 
facultats. Aquest bus uneix la plaça de Francesc Macià amb Torre-
lles, passant per Sant Vicenç. Com que és una línia directa, es re-
dueix el temps de recorregut, d’uns 40 minuts des de Sant Vicenç. 
Hi ha 9 expedicions per sentit de dilluns a divendres de tot l’any, 
amb més freqüència en hora punta. l

Més serveis per 
a les persones 
emprenedores

Amb l’objectiu de reforçar les políti-
ques de promoció econòmica i ofe-
rir millor servei a les persones que 
vulguin iniciar un negoci, l’Ajunta-
ment ha estrenat el Punt d’Atenció 
a l’Emprenedor (PAE), gràcies a un 
conveni amb el Ministeri d’Indús-
tria, Comerç i Turisme i la Diputació. 
El PAE s’afegeix a les tasques que fa 
des de fa dos anys el Servei Integral 
d’Atenció a l’Empresa (SIAE), que ha 
atès 1.200 sol·licituds d’assessora-
ment entre 2015 i 2017 i que ofereix 
un catàleg de 70 tràmits i serveis per 
facilitar l’activitat a empreses i em-
prenedors. A més, durant el 2018 ha 
obtingut la ISO 9001:2015, l’estàn-
dard internacional que certifica la 
qualitat en la gestió de servei. Així, 
el PAE i el SIAE complementen el 
Servei d’Emprenedoria situat al Molí 
dels Frares, on des de l’any 2007 
s’han atès 1.800 projectes emprene-
dors. Amb el PAE de Sant Vicenç dels 
Horts les persones emprenedores es 
podran donar d’alta a la Seguretat 
Social i a Hisenda. l
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Nou punt neuràlgic a la zona
del riu: el futur Parc Fluvial de

Sant Vicenç dels Horts

La Generalitat cedeix a l’Ajuntament els espais 
que té a la llera, que esdevindran zona de 

recuperació ambiental i d’esbarjo

El 30 de gener, la consellera Teresa Jordà i l’alcaldessa, 
Maite Aymerich, van signar un conveni perquè la Gene-
ralitat cedís al consistori els espais que té a la llera del riu 
Llobregat i que van des de la zona del gual inundable 
fins a gairebé la riera de Cervelló. A partir d’ara, l’Ajunta-
ment ja pot començar, conjuntament amb l’AMB, el pro-
jecte de recuperació ambiental i agrícola de la zona, que 
suposarà la creació de tres nous espais: una zona d’es-
barjo que s’anomenarà Parc Fluvial de Sant Vicenç dels 
Horts, una zona d’horts de lleure i una zona d’agricultura 
experimental. El cost total és de 360.000 €, finançat entre 
l’Ajuntament i l’AMB.

[ Parc Fluvial de Sant Vicenç dels Horts. A final de 
2019 es començarà a executar aquest nou espai, que 
quedarà a l’altura del gual que connecta ambdós marges 

del riu i estarà delimitat per dos camins: el vial principal, 
més proper a la llera, i el vial de serveis, a tocar de les vies 
de l’AVE. Serà una nova zona d’oci i lleure dins d’un àmbit 
natural rehabilitat: es recuperaran superfícies de bosc de 
ribera alternades amb prats d’oci amb diversos usos de 
reunió i esbarjo (vegeu imatge de pàgina 10).

[ Zona d’horts de lleure. En una segona fase, es crearà 
una zona d’horts de lleure situada entre les rieres de Ro-
set (camí central de la Vailet) i de Cervelló. La superfície 
de cada hort anirà dels 50 als 100 m2.

[ Zona d’agricultura experimental. En la fase final es 
desenvoluparà l’àrea d’agricultura experimental, ubica-
da entre el Parc Fluvial i la riera de Roset. En aquest espai 
és treballarà per recuperar espècies autòctones i s’ava-
luaran diferents tècniques de rec.
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Desdoblament del camí del riu
Mentrestant, l’Ajuntament ja ha millorat part del camí 
de servei més proper a les vies de l’AVE, al tram comprès 
entre la riera de Torrelles i la riera de Roset. Ara, l’AMB 
en farà l’altra meitat, que arribarà a la riera de Cervelló. 
El pressupost total dels dos trams ascendeix als 100.000 
euros (IVA inclòs). Un cop estigui arreglat aquest vial, hi 
circularan els ciclistes i també els vehicles de manteni-
ment i servei. D’aquesta manera, el camí més proper al 
riu quedarà alliberat per a ús preferent de vianants.

Els dos camins estaran senyalitzats amb pintura so-
bre formigó cada 100 metres i en els dos sentits de la 
circulació. A més, al vial de serveis hi haurà senyals ver-
ticals amb itineraris recomanats per a bicicletes i vehi-
cles autoritzats.

Neteja de les rieres 
D’altra banda, també es treballa en la conservació i mi-
llora de les rieres públiques en trams urbans, les quals 
es netegen dos cops l’any. S’hi elimina la proliferació de 
canya americana i es planta arbrat autòcton a les riberes. 

A final de 2019 s’iniciarà el 
Parc Fluvial, que quedarà a 

l’altura del gual que connecta 
ambdós marges del riu

També se senyalitzaran el 
camí més proper al riu, d’ús 
per a vianants, i el de l’AVE, 

per a ciclistes i vehicles

L’objectiu d’aquests treballs és facilitar que l’aigua pugui 
circular sense problemes per les lleres i promoure’n la 
recuperació ambiental. L’empresa que fa els treballs és 
Biomassa Forestal Catalana Baix Llobregat SLL (Biobaix), 
empresa creada originalment per persones de Sant Vi-
cenç dels Horts que estaven a l’atur. l
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Aposta 
ferma per 
una educació 
de qualitat i 
participativa

L’Ajuntament continua apostant 
per garantir la igualtat d’oportu-
nitats i l’èxit educatiu de l’alum-
nat vicentí. Enguany, l’Escola Sant 
Jordi és un dels centres prioritaris 
en què la invertirà la Generalitat 
per facilitar la reforma integral de 
l’equipament. De fet, ja s’està tre-
ballant en un pla director que de-
finirà les actuacions a dur a terme 
a l’escola. Es preveu suprimir-ne les barreres arquitectò-
niques, millorar-ne l’eficiència energètica i adequar-ne 
els espais per adaptar-los a la normativa.

Pacte Local per l’Educació 
A més, Sant Vicenç dels Horts inicia el procés participatiu 
per definir el Pacte Local per l’Educació. Es tracta d’una 
eina que inclourà totes les accions educatives que es fan 

al municipi i marcarà els objectius de les polítiques locals 
en aquest àmbit. Per construir-lo, és fonamental comptar 
amb la implicació dels centres educatius, les famílies, els 
partits polítics, els sindicats i les entitats socioeducatives 
vicentines. De moment, ja s’han fet dues sessions amb re-
presentants dels centres educatius, durant les quals s’ha 
fet una diagnosi de l’estat de l’educació al municipi i pro-
postes concretes que s’integraran al Pla. l
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Sant Vicenç dels 
Horts ja compta amb 

una Cruyff Court

L’exjugador del Dream Team 
Ronald Koeman ha apadrinat 
aquesta pista, que es troba al 

carrer de Cadis

Sant Vicenç dels Horts compta des del gener amb una 
Cruyff Court, una pista de futbol d’ús lliure en què es fa-
ran activitats de foment de l’esport entre infants i joves 
i de valors com la responsabilitat, la superació personal, 
la integració, el joc en equip i l’educació en hàbits salu-
dables. Es troba al barri de Sant Josep, al carrer de Cadis. 
La Fundació Cruyff, “la Caixa”, la Fundació Barça i l’Ajunta-
ment van inaugurar-la el 16 de gener amb un acte que va 
comptar amb l’exjugador del FC Barcelona i actual selec-
cionador d’Holanda, Ronald Koeman; la presidenta de la 
Fundació Cruyff, Susila Cruyff, i l’alcaldessa, Maite Ayme-
rich, entre altres autoritats. La pista, finançada per l’Ajun-
tament amb 48.000 euros, es va estrenar amb un partit 
entre alumnes de les escoles Sant Josep i Joan Juncadella.

A banda de l’ús lliure que se’n pugui fer, a les Cruyff 
Courts també s’impulsen dos projectes: campionats per 
a nois i noies de 10 a 12 anys en què participen tots els 
Cruyff Courts de Catalunya i el  Community Program, un 
sistema perquè joves de diferents barris aprenguin a or-
ganitzar el seu propi torneig.

El camp de Sant Vicenç dels Horts se suma als Cruyff 
Court Andreu Fontàs de Banyoles, Ronaldinho (Les Ro-
quetes), Hristo Stoichkov (Martorell), Sergio Busquets 
(Badia del Vallès), Carles Puyol  (Pobla de Segur) i Gerard 
Piqué (Sant Guim de Freixenet). L’embrió d’aquest pro-
jecte va ser la creació del Cruyff Court Xavi Hernández a 
Terrassa, que va posar els fonaments de l’acord.

Gespa nova al camp de La Guàrdia 
L’Ajuntament substituirà la gespa artificial del Camp Mu-
nicipal de La Guàrdia per una nova d’última generació, 
de 60 mm d’alçada, amb farcit de sorra i granulat de 
cautxú. La gespa actual es va instal·lar al 2009 i s’ha de 

canviar per garantir una pràctica esportiva de qualitat i 
evitar lesions dels jugadors.

La gespa que es tregui s’aprofitarà per col·locar-la als 
talussos de terra del perímetre del recinte esportiu. El 
pressupost de licitació és de 198.494,68 € (IVA inclòs) i es 
preveu adjudicar aquest mes de febrer. l

Aquest camp de futbol és
d’ús lliure i servirà per fer-hi 

activitats de foment de l’esport
i els valors entre els joves
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Urbanització de la zona 
verda del carrer del Claverol

Al febrer s’inicien les obres per dotar aquest espai 
de paviment, arbrat i bancs. També hi haurà una 

zona work out per fer-hi esport. Durada: 5 mesos, 
com a mínim. Cost: 499.621 €

Millora d’accessos i serveis 
al carrer de Jaca

El 4 de febrer van començar les obres per ampliar 
voreres, soterrar cablejat i millorar la xarxa d’aigua 

i d’enllumenat públic. Durada: 4 mesos, com a 
mínim. Cost: 537.277 €

Actuació a la cantonada dels 
carrers de Sant Josep i Lorca

L’espai es delimitarà per evitar l’arrossegament 
de terres cap a les voreres. Es continuarà la vorera 
del c. Lorca i es milloraran els passos de vianants. 

Durada: 3 mesos, com a mínim. Cost:  66.350 €

Inversions als barris
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Adequació de la cantonada 
del carrer d’Osca amb el 

carrer de la Llacuna

Se n’ampliarà la vorera per ubicar-hi bancs i l’espai 
es dotarà d’arbrat i d’una il·luminació millor. Se’n 

regularà l’aparcament i l’alumnat del Gabriela 
Mistral disposarà d’una zona d’estada. Durada: 3 

mesos, com a mínim. Cost: 95.282,86 €

Escales entre els carrers de 
Sant Miquel i Verdaguer

Es renovarà completament l’escala que salva el 
desnivell entre ambdós carrers i s’assegurarà 

la contenció de les terres del talús de les cases. 
Durada: 4 mesos, com a mínim. Cost: 35.190 €
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El pressupost municipal de 2019 és de 31,301.780 €, amb 
equilibri entre ingressos i despeses. Segons els comptes, 
s’estableix una congelació de taxes i impostos i es preveu un 
increment del 3 % dels ingressos. A més, el deute de l’Ajun-
tament a llarg termini amb entitats bancàries continua re-
duint-se: en aquest mandat es reduirà un 77 %. 

Els pressupostos segueixen les directrius del Pla d’actua-
ció municipal, aprovat el juny de 2016, i s’hi reforcen els tres 
pilars de l’acció de govern: polítiques socials, educació i pro-
moció econòmica i de l’ocupació. l

Pressupostos 
i ordenances 
fiscals per a 
2019 

PRIORITATS DEL GOVERN 
LOCAL

PRESSUPOST: 7.662.360 €

REDUCCIÓ DEL DEUTE
REDUCCIÓ PROGRESIVA 
ENTRE 2016 I 2019
Es continua reduïnt, com en els darrers exercicis, el 
deute de l’Ajuntament a llarg termini amb entitats 
bancàries, amb el qual es financen les inversions.

2014

2015

2016

2017

2018

2019 4,44 %

7,1 %

1.325.453 €

1.325.453 €

10 % 2.877.000 €

15 % 3.745.000 €

17 % 4.750.000 €

23,57 % 5.837.479,04 €

AL DESEMBRE 
DE 2019 EL 
DEUTE S’HAURÀ 
REDUÏT UN...

77 %

INCREMENT DE 651.140 €
RESPECTE DEL 2018, UN AUGMENT 
DEL 9,29 %

2016 2017 2018 2019

2.104.030 €

1.118.360 €

2.706.700 €

2.152.820 €

1.250.230 €

3.240.060 €

2.190.790 €

1.400.550 €

3.419.880 €

2.313.440 €

1.306.000 €

4.042.920 €

INVERSIÓ EN POLÍTIQUES SOCIALS, 
FOMENT DE L’OCUPACIÓ I 
POLÍTIQUES D’EDUCACIÓ DURANT 
ELS DARRERS ANYS

EDUCACIÓ

OCUPACIÓ

ACCIÓ SOCIAL
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Les regidories 
de barri 
continuen amb 
el contacte 
directe amb la 
ciutadania
Els regidors i les regidores de barri 
de Sant Vicenç dels Horts continuen 
amb el calendari establert de visites 
per tal d’intensificar el seu contac-
te amb la ciutadania. Els veïns i les 
veïnes que així ho desitgin poden 
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. Les visites acostumen a ser 
mensuals. 

Per trobar-se amb els regidors 
no cal demanar cita prèvia, només 
cal acudir al lloc indicat en l’horari 
pertinent, que es pot consultar en 
aquest codi QR o a la web munici-
pal: svh.cat. l

Obra a la carretera de 
Torrelles per millorar 
l’accessibilitat i la 
seguretat viària

Al setembre de 2018 es van iniciar les obres subvencionades per 
la Diputació a la carretera de Torrelles (BV-2005), consistents a 
reduir la calçada a una amplada de 6,30 m i fer les voreres amb 
amplades mínimes d’1,80 m. L’objectiu és prioritzar la continuï-
tat dels recorreguts de vianants amb itineraris adaptats i reduir 
la velocitat dels vehicles. També es pretén millorar les intersec-
cions amb els carrers que connecten amb la travessera i posar-hi 
arbrat i mobiliari urbà per millorar la qualitat del paisatge de la 
travessia d’acord amb el seu caràcter urbà. 

L’execució d’aquesta obra és de gran complexitat no només 
per la incidència sobre els vianants i el trànsit de vehicles, sinó 
també per la gran quantitat de serveis soterrats existents. El 
pressupost és d’1,7 milions d’euros.

Conjuntament amb les obres de la carretera, es porta a terme 
la urbanització del carrer del Ter, actualment sense urbanitzar. l

Es refà tota la calçada i s’urbanitzen les 
voreres del tram comprès entre el carrer del 
Canigó i el carrer dels Fundadors
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LA CITA VA REUNIR MILERS DE 
VISITANTS EL 19 I 20 DE GENER. 
Pastissers de renom mundial 
van protagonitzar la 2a Mostra 
Internacional de Pastisseria, plat fort 
de la 35a Mostra Comercial, Agrícola 
i Gastronòmica. El presentador i 
cuiner Marc Ribas va inaugurar la cita 
pastissera, que ja és un referent. D’altra 
banda, el xef Josep Lladonosa va fer 
visites guiades a l’exposició sobre la 
cuina del s. XIV al XVIII i restauradors 
locals van oferir sessions nocturnes 
de cuina. També hi va destacar l’Era 
del Baró de l’AV Vila Vella i el 40è 
aniversari de la Unió de Botiguers.

La gastronomia 
d’ara i d’abans, 
protagonista de 
la 35a Mostra

INNOVACIÓ I TRADICIÓ
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SANT
VICENÇ 
DELS 
HORTS

VIDA VICENTINA

CAVALCADA DE REIS

Fidels a la cita anual, els Reis d’Orient van omplir de joguines totes les cases del municipi la nit del 5 de 
gener. Enguany, però, el seu gran ajudant, Marc Valls, hi va ser absent. Una carrossa recordava l’estima de la 
família de la cavalcada al seu president. L’autor del cartell anunciador de la cavalcada va ser Kauan Rubio 
dos Santos, de 4t B de La Vinyala.

CENT ANYS DE VIDA

Mercè Marco Nos va celebrar l’entrada de l’any 
2019 d’una manera molt especial: celebrant el seu 
100è aniversari. El 4 de gener va rebre la medalla 
centenària. Moltes felicitats!



LA RETIRADA REPUBLICANA DEL 1939 EN IMATGES

La sala Vicenç André Miró, a Ca l’Aragall,  va acollir al gener l’exposició “La Retirada. Recull fotogràfic de la 
retirada republicana del 1939”. La van organitzar el Centre d’Estudis La Retirada, l’Ajuntament de Camprodon i  
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

CONCERT DE MARINA TUSET TRIO

L’extraordinària veu de Marina Tuset va posar el 
punt final al programa d’actes de la Festa Major 
d’Hivern. El concert es va celebrar a la Sala Xica de 
La Vicentina.

GUANYADORS DE LA CAMPANYA DE NADAL 

Ángel Rodríguez, guanyador d’un dels 3 premis 
de 1.000 euros  de la Campanya de Nadal 
que organitza la Unió de Botiguers.  Les altres 
guanyadores, Cati Mestres i  Concepció Cerdà,  
van recollir el premi el mateix dia del sorteig, que 
es va efectuar durant la Mostra.



CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE LA CUINA CATALANA – ESPAI JOSEP LLADONOSA

Amb l’objectiu d’aprofundir en les arrels agrícoles i gastronòmiques del territori, el 30 de gener es va presentar 
el Centre d’Interpretació de la Cuina Catalana – Espai Josep Lladonosa, per al qual s’ha demanat finançament 
del fons FEDER. L’acte, presidit per la consellera d’Agricultura, Teresa Jordà,  es va fer a la Biblioteca Les Voltes, 
on hi ha part del fons documental del xef Lladonosa. 

REUNIÓ AMB LA FUNDACIÓ IRIS

El conseller Chakir el Homrani i l’alcaldessa 
Maite Aymerich es van reunir amb la Fundació 
IRIS per analitzar els efectes del salari mínim 
interprofessional. La Generalitat destinarà més 
recursos per sufragar aquesta pujada als centres 
especials de treball.

CANT CORAL

La Coral El Llessamí de la Societat Cultural la 
Vicentina organitza el XV Cicle de Veus 2019. 
La primera coral convidada va ser la 3/4 de 
10 del Centre Catòlic el 10 de febrer passat. 



ÈXIT DE PARTICIPACIÓ A LA CAMINADA SOLIDÀRIA

Més de 1.100 persones van participar en la 4a Caminada Solidària que organitza l’Associació de Temps Lleure. Els 
prop de 10.500 euros que es van recaptar es destinaran íntegrament a la investigació contra el càncer infantil. 

L’OPEN BARCELONA BTT 2019 ARRENCA A SANT VICENÇ DELS HORTS

El club Trèvol Bikesports va organitzar el 17 de febrer la primera de les 5 proves puntuables de l’Open  
Barcelona BTT 2019. El circuit passa principalment per la muntanya de Sant Antoni i està considerat un dels 
més durs i tècnics del calendari català. S’hi van inscriure 275 ciclistes.
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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
Matí
Dimecres i dissabtes, 
de 10 a 13 h
Tarda
De dilluns a divendres, 
de 15.30 a 20.30 h

SANT
VICENÇ 
DELS 
HORTS

VA DE
VOLTES

10 anys promovent la lectura
l El 22 d’abril del 2009, la Biblioteca Les Voltes va obrir les portes per pri-
mera vegada. Des de llavors fins ara (som al 2019!), lectores i lectors, autores 
i autors, estudiants, anònims, fidels, grans i petits han donat vida a l’edifici 
i també sentit als documents de les prestatgeries. Aquest anar i venir de 
persones i les experiències dels qui han impulsat i mantingut el batec de la 
Biblioteca ha caminat paral·lel a l’anar i venir de llibres. El fons s’ha actualit-
zat, les novetats han aportat il·lusió als que miraven, curiosos, els expositors. 
I les històries que les pàgines amagen de ben segur que han provocat expe-
riències d’impacte a les llars dels vicentins i les vicentines, llegint còmodes, 
al sofà o estirats al llit. Els bibliotecaris i bibliotecàries han ajudat a trobar 
documents per facilitar els treballs d’escoles i instituts, per aprofundir so-
bre interessos històrics, pedagògics, filosòfics, sociològics, lingüístics... . La 
biblioteca pública del municipi ha estat un agent de transformació social al 
territori, un servei democràtic d’accés a la cultura, la lectura, la formació i el 
lleure. Un servei, en definitiva, essencial i de dret per a les persones.

La promoció de la lectura ha anat de la mà de presentacions del llibres, 
sessions d’eBiblio, préstecs interbibliotecaris, recomanacions bibliogràfiques 
a les xarxes socials, prescripció lectora a peu de taulell i clubs de lectura. Si 
mirem enrera podrem recordar que escriptores i escriptors de llibres infantils 
han enriquit els clubs Patufet, Bat Pat i Shin Chan (Anna Manso, Gemma Ar-
mengol, Jesús Ballaz, Mercè Anguera, Maite Carranza, etc.) i també els clubs 
de lectura d’adults han pogut comptar amb la visita d’autores i autors com 
ara Jaume Cabré, Alejandro Palomas, Sílvia Alcántara, Vicenç Llorca, Loren-
zo Silva, Joan Margarit o Alberto Sánchez Piñol. Les Voltes ha promogut la 
lectura, també, a través del seu patrimoni local humà i ens sentim agraïts 
i orgullosos d’haver comptat amb en Jordi Boladeras, la Isabel Prescolí, la 
Carme Via, en José Antonio Agudo, en Santi Balmes, en Joaquim Pastor i 
una llista molt més llarga que desitgem que estigui present aquest Sant Jordi 
a peu de carrer. Volem celebrar el 10è aniversari amb tota aquesta riquesa 
humana vicentina, celebrar el plaer de llegir i l’art d’escriure. Les biblioteques 
sense persones que les utilitzen i sense capital humà que escrigui, dibuixi i 
publiqui serien un espai sense vida. Els que hi treballem mirem de construir 
ponts per enllaçar els uns amb els altres i educar, col·laborar en les inquie-
tuds culturals, emocionar i emocionar-nos amb els que hi entreu. Gràcies a 
totes i a tots per fer de Les Voltes la vostra biblioteca.
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Treballant per difondre el 
nostre patrimoni  
CENTRE D’ESTUDIS LOCALS DE SANT VICENÇ DELS 
HORTS (CEL)

Va ser a l’hivern de 1983 quan es va iniciar el Grup d’Estu-
dis i Recerques, amb la voluntat de ser l’embrió del Cen-
tre d’Estudis Locals futur, que es va fer realitat el 2011. 

El Centre d’Estudis 
Locals de Sant Vicenç 
dels Horts és una as-
sociació cultural  sense 
ànim de lucre que té 
com a finalitat l’estudi, 
la recerca i la divulga-
ció del patrimoni na-
tural, cultural, artístic i 
social de la ciutat fent 
prevaler l’agrupació 
dels membres per damunt de tot i l’esperit de servei a la 
persona i a la col·lectivitat.

Com podeu col·laborar-hi
- Fent-vos-en socis simpatitzants per rebre informació de 
les activitats que es fan.
- Participant en els grups de treball de l’entitat: història, 
arqueologia, patrimoni arquitectònic, art popular i tradi-
cions, medi natural, economia, sociologia, genealogia i 
tots els que segons l’interès que sorgeixi s’hi puguin afegir.

Per a més informació:
http://celsvh.blogspot.com/
cel@santvidigital.cat
Telèfon 655 764 614 l

Presentació dels equips 
de la nova temporada
PENYA BARCELONISTA SANT VICENÇ 

L’any 2018 la Penya Barcelonista Sant Vicenç ha com-
memorat el seu 40è aniversari. 

El primer divendres d’octubre va tenir lloc la pre-
sentació de tots els equips del club, els quals ves-
teixen els colors d’aquesta històrica entitat, dedica-
da al futbol formatiu des que es va fundar.

Dins del mateix acte, el club va retre un homenat-
ge als set socis més antics i a un dels seus fundadors, 
Joaquim Comabasosa, que, junt amb tres amics 
seus, que ja ens han deixat, Josep Anton Carreres, Ig-
nasi Termes i Antoni Vendrell, el 14 de febrer de 1978 
van iniciar aquell il·lusionant projecte.

Actualment, la Penya té la seu esportiva al Camp 
de Futbol Municipal La Barruana.

Aquesta temporada, el club compta amb un equip 
debutant, dos prebenjamins, un benjamí, dos ale-
vins, un infantil, un femení, dos cadets, un juvenil, el 
primer equip i els veterans.

Dos coordinadors, un terapeuta i un entrenador de 
porters vetllen perquè tothom porti a terme correc-
tament la seva tasca formativa.

Formem part de l’Agrupació de Penyes del FCB, el 
qual dóna la possibilitat a socis/sòcies i jugadors/es 
del club assistir tant a partits del primer equip com 
de la resta de seccions blaugranes.

La Junta Directiva de la PBSVH està formada per 10 
membres que exerceixen els seus càrrecs per a afini-
tat al club i sense cap tipus de retribució.

La PBSVH se sosté econòmicament amb les apor-
tacions dels socis, patrocinadors i empreses col·la-
boradores, les quals també ofereixen descomptes i 
avantatges per als socis. l

SANT
VICENÇ 

DELS 
HORTS

ENTITATS
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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

No más contaminación
Sí al cierre de la fábrica de 
Cementos Molins
El pueblo de Sant Vicenç es uno de los pue-
blos más afectados por la contaminación 
que genera Cementos Molins. L@s vecin@s 
llevamos más de 70 años padeciendo esta 
contaminación, que nos afecta a la salud y 
a nuestros bienes (coches, casas, tejados, 
huertos, etc.).

Hicieron una nueva línea de producción, 
que sirvió para convertirla en una incinera-
dora, donde queman neumáticos, lodos, 
RSU (basura urbana), etc., que afectan a 
nuestra salud.

Un estudio de la Universidad Carlos III de 
Madrid, demuestra que la gente que vive / 
las personas que viven cerca de una inci-
neradora o planta de cemento, en un radio 
de 5 km, tienen/presentan mayor probabi-
lidad de contraer cáncer. En este estudio 
sale la afectación alrededor de la fábrica 
Cementos Molins, con el código 296 del 
PRTR.

Por este motivo y por las recientes y nu-
merosas lluvias de polvo en nuestras casas 
y edificios, el día 9 de enero se aprobó en 
asamblea pedir el cierre inmediato de la 
cementera. 
Asamblea de vecinos de Sant Josep

Comiat al vicentí Marc 
Valls Rusinès

Han estat dies molt tristos per a tota la 
família de la Cavalcada de Reis de Sant 
Vicenç perquè el 16 de novembre passat 
ens va deixar una persona molt important 
per a tots nosaltres: en Marc Valls Rusinès. 
Durant més de 40 anys va formar part de la 
Comissió i feia més d’una dècada que n’era 
el president.

Tots heu conegut el Marc: una gran per-
sona, enamorat de Sant Vicenç dels Horts 
i motor principal de la Cavalcada de Reis, 
sempre amb la il·lusió i l’esforç de fer-la 
més i més gran. Lluitador, emprenedor 
i amb un optimisme desbordant, enco-
manava tota la seva energia i vitalitat. Al 
llarg de tots aquests anys, ha dedicat un 
grandíssim esforç, treball i, sobretot, mol-
tíssima il·lusió perquè tots (petits i grans) 
poguéssim gaudir de la Cavalcada de Reis, 
la nit més màgica de l’any.

Tot lamentant haver-lo perdut tan aviat, 
sempre recordarem el seu compromís.
Comissió de la Cavalcada de Reis de Sant 
Vicenç dels Horts



Arnau Mata

Miquel 
Comino

junts@juntsxsantvicenc.cat
     @JuntsxSVH       
     juntsxsantvicenc

santvicencdelshorts@socialistes.cat
     @PSCSVH
     PSC.SVH

Se acercan las elecciones y el Gobierno municipal quiere hacer ahora todo lo que no ha 
hecho en 4 años. En las próximas semanas veremos cómo empiezan diferentes obras en dife-
rentes barrios. Puede que veamos también algún asfaltado de última hora o algún gran anuncio 
de algo que pasará solo si vuelven a gobernar l@s mism@s… Estas acciones de última hora ya 
no engañan a nadie y solo son una evidencia más de la necesidad de cambio en Sant Vicenç.

El proyecto del actual gobierno municipal está agotado. Sant Vicenç necesita un cambio 
urgente y profundo; necesita un nuevo proyecto transformador que afronte los verdaderos 
problemas de la gente: que haga políticas de vivienda; que garantice un espacio público dig-
no, limpio, adaptado y seguro; que esté a la altura de los barrios y las entidades; que no re-
corte en políticas de igualdad; que tenga proyecto LGTBI; que crea en los deportes, la cultura, 
la educación y la salud; que apueste por una transición energética sostenible para el futuro. 

Sant Vicenç necesita un gobierno que no oculte a sus ciudadanos y ciudadanas el nuevo 
impuesto que vendrá durante el 2019; que gestione de manera eficaz y eficiente los recursos 
públicos; que sea integrador, plural y gobierne para todos y todas. Sant Vicenç dels Horts 
está reclamando un nuevo proyecto de ciudad, en positivo, que sea transformador, que 
atienda la diferencia, inclusivo, plural y abierto; que mire al futuro con optimismo, ilusión y es-
peranza. Somos la única garantía para hacer de Sant Vicenç la ciudad que suma.

El cambio que Sant Vicenç necesita

Alejandro
Aparicio

circulopodemossantvi@gmail.com 
     Sant Vicenç dels Horts Sí Puede
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L’augment dels preus del lloguer fa temps que és una realitat a Sant Vicenç dels Horts. En només 
dos anys, pisos de 600 € s’han apujat a 800 € o més. Això fa que moltes famílies ja no es puguin 
permetre una llar al nostre municipi. Es tracta d’un drama humà que l’Ajuntament afronta gaire-
bé sense eines. La causa: històricament, l’existència d’un parc públic de lloguer no ha estat 
mai una prioritat. En temps de la bombolla immobiliària, quan es desenvolupaven nous barris i 
l’Ajuntament tenia dret a disposar d’una part del sòl urbanitzat, els diferents equips de govern del 
moment van decidir cobrar-s’ho en diners. Les poques promocions públiques van ser de venda 
i han acabat en mans privades. Conscients de tot plegat, en aquest mandat ens hem centrat a 
cobrir l’emergència social. Hem adquirit diversos habitatges i hem construït pisos compartits 
d’emergència en un edifici municipal. L’objectiu és donar una solució provisional a famílies que de 
cop i volta es troben al carrer. També hem incrementat els ajuts al lloguer. Tot i això, el 2018 vam 
tenir més sol·licituds que pressupost disponible però l’equip de govern va decidir acceptar-les 
totes. Però no és suficient. Ara estem en condicions de fer una forta aposta. Ja hem encarregat la 
construcció d’un bloc d’habitatges de lloguer per a joves al barri del Turó. També estem explo-
rant altres promocions per a famílies i gent gran. Alhora, hem generat nous espais urbanitzables 
dins la trama urbana en què, quan es desenvolupin, hi haurà un 20% d’habitatge protegit. És una 
tasca llarga perquè partíem de molt avall. Però la podem i la volem fer. Ens hi ajudes?

L’habitatge públic, una aposta de futur

Desaceleración, ralentización de la economía, recesión: son palabras que ya teníamos olvida-
das después de la gran estafa que fue la crisis económica. Aún nos estamos recuperando de las 
políticas de austeridad que tanto daño hicieron a la clase trabajadora y que beneficiaron a los 
más poderosos, como siempre. Por este motivo, invertir en políticas sociales, de vivienda en con-
creto, no es solo voluntad política de los partidos representados en el Ayuntamiento, sino una 
necesidad real de la ciudadanía. Así que, actuando en consecuencia, hemos pasado de tener un 
presupuesto en 2015 que dedicaba 60.000 € a políticas de vivienda hasta la cifra actual de casi 
650.000 € que dedicamos a ampliar las ayudas al alquiler, la gestión cada vez más eficiente de 
la Bolsa de Alquiler Local y, lo más importante, adquirir inmuebles para poder dar alternativas 
habitacionales a las familias en riesgo de exclusión social. Mientras en el pasado tuvimos gobier-
nos que se dedicaron a deshacerse de patrimonio público, nosotras seguiremos ampliando el 
parque púbico de vivienda, ya que es una apuesta necesaria y de futuro.

Por otra parte, nos acercamos al aniversario de una manifestación histórica en la que las muje-
res de todas las edades de nuestro país se levantaron para denunciar el machismo y el patriarca-
do criminal que sigue rigiendo vidas. El pasado 8 de marzo se constató que ya no se iba a seguir 
permitiendo la violencia de género, la brecha salarial, los techos de cristal y la justicia patriarcal, 
entre otros desmanes. Por un feminismo de clase, transformador y combativo, nos vemos el 8M.

De camino al 8M



Como cada año, Ciutadans ha pedido participar en la Mostra, y como cada año, este equipo de 
gobierno nos ha negado el permiso dentro del espacio dedicado a entidades y asociaciones, 
alegando que no quieren politizar la fiesta, aunque Esquerra sí que hace su vermut y el equipo 
de gobierno instala un stand de rejas con políticos en el centro de la Mostra.

El permiso que nos da el Ayuntamiento en la Mostra es para poner una carpa fuera del reco-
rrido de la Mostra, y así es como lo hacemos, respetando la autorización municipal, pero eso no 
nos impidió pasear y dialogar con vecinos y entidades.

En esta ocasión, la junta directiva de la Agrupación Municipal de Sant Vicenç dels Horts y 
Carlos Gómez, concejal del grupo municipal de Cs en el Ayuntamiento de Sant Vicenç, han te-
nido el gran honor de poder presentar la Mostra al portavoz de Ciutadans en el Parlament de 
Catalunya, Carlos Carrizosa, quien ha podido conocer a pie de calle el tejido comercial, gastro-
nómico y agrícola de Sant Vicenç. En el paseo por la Mostra nos han acompañado también los 
diputados del Parlament de Catalunya María Luz Guilarte, David Mejía, Martín Barra, José María 
Cano y Manuel Rodríguez, que han comprobado en primera persona que Ciutadans cuenta 
en Sant Vicenç dels Horts con la simpatía de la ciudadanía, en un recorrido cordial y amistoso 
durante el cual l@s vecin@s se paraban a conocer a nuestros representantes en el Parlament y 
aprovechaban para explicar sus inquietudes y sus necesidades. Gracias a tod@s por apoyarnos.

Cs, una realidad para gobernar SVH

Ja tornem a tenir eleccions al maig i sembla que cada partit presentarà la seva pròpia llista. Se-
rem incapaços d’intentar una candidatura unitària per la República Catalana? Jo crec que a 
la gent li comença a pesar el fet d’haver de decidir quin partit votar. És com allò de decidir entre 
la mama i el papa, entre Junqueras i Puigdemont... Algú entén que, a les eleccions europees, 
els partits independentistes no vagin junts en una sola llista? Com pot ser que tant ERC com 
PDeCAT pactin amb altres partits d’arreu del territori espanyol i no entre ells? El 30 d’octubre 
passat vaig anar a l’acte de presentació de Primàries Catalunya, que es va celebrar a El Centre 
amb l’objectiu de confeccionar una llista transversal i unitària a Sant Vicenç. D’entrada, ens 
va sorprendre no trobar-hi ni ERC (JuntsxSVH) ni la CUP. A mi em va semblar una proposta molt 
interessant, perquè el poble decideix els seus representats i no els partits amb llistes tanca-
des. Ràpidament em va quedar clar que a Sant Vicenç no seria possible perquè a l’ANC mateix 
li semblava “contraproduent”. En tot cas, serà contraproduent per al poble perquè es quedarà 
sense poder escollir les persones que governaran durant el proper mandat. Ara no tocava donar 
la veu al poble? Davant d’aquesta situació, el PDeCAT de SVH creu que la millor opció és for-
mar part d’una llista transversal, republicana i independentista per a la qual els interessos 
dels partits ja no siguin LA prioritat sinó que ho siguin el poble i la república. #JudiciFARSA 
#FakeJustice#JoAcuso #FreeTothom

UNITAT, que no homogeneïtat!

Som a les portes del final d’una legislatura municipal amb poques llums i moltes ombres. Om-
bres en la transparència de la gestió, en la manca de participació ciutadana, en el tracte amb les 
entitats culturals, socials i esportives, en la presa de decisions i en l’empatia emprada per la part 
majoritària del govern municipal. Unes ombres que cal aclarir en les eleccions municipals del 
proper 26 de maig.

Cal retornar l’esperança i la il·lusió a una ciutadania cada cop més allunyada de la presa de 
decisions del nostre consistori, mitjançant polítiques de cohesió social que vinculin la cultura, 
l’educació, la salut i el dret a l’habitatge. 

Cal articular uns serveis socials que apostin per l’autonomia personal, que atenguin els col·lec-
tius més vulnerables i potenciïn l’acció comunitària com a motor de canvi, que enforteixin també 
les xarxes de suport social i comunitari tot i creant-hi els espais adients perquè tothom pugui 
desenvolupar el seu projecte de vida, sense deixar de donar resposta a les emergències socials. 
I atenent la diversitat.

Per últim, i no per això menys important, volem demanar les màximes garanties possibles 
en el judici a les persones polítiques i de la societat civil empresonades injustament. Alhora, els 
volem mostrar tota la nostra solidaritat, estima i escalf així com també a les seves famílies. Us 
esperem aviat a casa.

Esperança de canvi

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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Pacto de silencio entre los 20 miembros de la corporación
He descubierto que durante la legislatura del golpista Junqueras, a los grupos municipales, el 
exalcalde, la Intervención y la Secretaría de este ayuntamiento no les solicitaba las contabilidades 
y documentación que amparaba los registros del destino del dinero público cobrado. Descubrí 
que la mayoría, no ingresaban las retenciones de los alquileres de las sedes a la AEAT: así lo mues-
tran las pruebas de que dispongo. Y, pese a mis solicitudes fehacientes, no me las entregan y todos 
callan, porque tienen por qué callar, incluso algún concejal refirió en una informativa que algún 
grupo había pagado patrimonio con dinero público.

Una querella presentada por un vecino en la que al parecer están implicados presuntamente 
concejales, alcaldes, técnicos y personal por irregularidades urbanísticas. Durante dos o tres plenos 
municipales intentaron que se aprobaran modificaciones del PGM, y en uno de ellos votaron a fa-
vor de la construcción, inclusive CS, de un edificio construido en épocas pasadas  en medio de una 
vía pública (pasaje las Parras). Yo, en contra.
En la última sesión plenaria se aprobó la inversión faraónica de 2 millones de euros para la compra y 
rehabilitación de la Casa Can Costa, cuyos propietarios, al parecer, son familiares de algún concejal. 

La corporación aprobó una moción de violencia (cinturón sanitario) contra VOX, promovida por 
PDeCAT, ICV y ERC y votada a favor por toda la corporación, inclusive el PSC. “El partido veleta” 
que es CS se abstuvo; este último, como siempre, sin determinación. Yo, en contra.

Santos Mateo

Regidors no-adscrits

santosmateoSVH@outlook.com
     @santos_svh
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Des de l’octubre de l’any passat, la plaça de Lluís Com-
panys s’ha convertit en un espai de memòria democràti-
ca. La repressió de l’estat franquista es va exercir de ma-
nera contundent i de diverses formes. Una d’elles van ser 
les condemnes a  mort dictades pels consells de guerra 
sumaríssims, uns judicis fets sense les mínimes garan-
ties de justícia per als acusats. L’Ajuntament ha volgut 
restablir l’honor i la dignitat als executats i, per això, a 
la plaça s’han col·locat onze llambordes amb el nom de 
cadascuna de les víctimes (Domingo Guillen Ponce, José 
Pons Mònico, Virgínia Amposta Amposta, Adolfo Casse 
Pitarque, Bartolomé Avellaneda Hernández, Vicenç Font 

Ruestes, Josep Prats Rusinés, Jaume Mallol Parladé, Vi-
cenç Mallol Parladé, Delfí Vila Vallès i Francesc Antonio 
Juan) i un monument en record de Companys. 

A l’homenatge al president, afusellat al castell de Mon-
tjuïc, s’afegeix ara el record a les víctimes vicentines que 
van morir afusellades al Camp de la Bota. La consellera 
de Justícia, Esther Capella, i l’alcaldessa, Maite Ayme-
rich, van lliurar als familiars de les persones afusellades 
el document de nul·litat de les causes que es van dictar, 
d’acord amb la llei aprovada el 4 de juliol de 2017 de re-
paració de les victimes del franquisme, en què es decla-
ren il·legals els tribunals franquistes. l

SANT
VICENÇ 

DELS 
HORTS

HISTÒRIA

ROSER CALPE ANDREO
ARXIVERA MUNICIPAL

La plaça de Lluís Companys, un espai de 
memòria democràtica
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Dijous Gras, 28 de febrer     
A les 17.30 h, presentació en societat de la reina 
Carnestoltes: la ToMACA GiraVoltes. Traspàs de poder de la 
Colla de Diables Àngels Diabòlics a la ToMACA GiraVoltes, 
el rei l’Hortensi Gros (el rei amb més pebrots), i el seu fill 
el Pebrotet, la família carnavalesca i botifarrada d’ou 
popular. 
A la plaça de la Vila

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

1 de març, festa juvenil 
l’Horterada amb DJ
De les 22.30 a les 2 h. Entrada gratuïta i capacitat limitada. 
Els menors de 16 anys hauran d’anar acompanyats dels 
progenitors o tutors legals. Al Centre Catòlic

2 de març, Festa infantil la 
Vailetada
De les 11.30 a les 12 h, lliurament de la medalla de 
Carnestoltes
A la plaça de la Vila

A les 12 h, petita cercavila infantil amb Pep Callau i els 
Pepsicolen. Sortida i arribada i arribada a la pl. de la Vila. 
A l’arribada a la plaça, animació infantil.

Diumenge 3 de març
A les 11.30 h, pregó de la Reina i el Rei Carnestoltes.
Ball de la Disfressada a la plaça de la Vila, a càrrec de 
components de les comparses 

A les 12 h, rua de Carnestoltes, sortida del c. de Sant Miquel, 
i arribada a la pl. de la Vila.
A l’arribada a la plaça, samfainada a càrrec de tot els 
components de les comparses participants.
A les 17 h, ball de la gent gran amb Duet Stylette, al Centre 
Catòlic

Dimecres de Cendra, 6 de març
A les 18 h, traspàs de poder de la família carnavalesca a la 
Colla de Diables Àngels Diabòlics i sardinada popular. A la 
plaça de Narcís Lunes. 

Organització: Ajuntament
Col·laboració: Comissió del Carnestoltes

8 de març. DIA 
INTERNACIONAL 
DE LES DONES 
DIJOUS, 7 DE MARÇ
Marxa de Torxes, Cap a la vaga de totes!
A les 20 h, inici de la marxa. Sortida del centre 
socio-educatiu El Rocio i arribada al Casal Cívic Sant Josep
Organitza: Implica’t per Sant Josep en col•laboració amb 
veïnes i entitats

DIVENDRES, 8 DE MARÇ
Lectura del manifest de la vaga de les dones
A les 12 h, a la plaça de la Vila
A la tarda, cap a la Vaga de totes a Barcelona

Programa sencer d’activitats del 5 al 20 de març. 
Consulta’l al web www.svh.cat
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TELÈFONS D’INTERÈS

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

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

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

Què ningú parli per tu. Què 
vols per al Rocío?
Sessió final de generació de propostes

Activitats d’art urbà
Celebració de Sant Josep: dinar de germanor
24 de març, a les 10.30 h, a l’equipament del Rocío

6a edició del Concurs d’Idees 
Emprenedores i Projectes Empresarials 
i Comercials
Inscripcions fins al 10 d’abril
Les bases es publicaran al web www.svh.cat
Lliurament de premis el 25 d’abril, a les 20.15 h, al Molí 
dels Frares

Aula dial, 10a 
edició 
Els informatius escolars 
s’emetran en 
directe a Ràdio Sant Vicenç 
del 7 al 28 
de març, a les 10 h.

90.2 FM, www.radiosvh.info i app

Taller sobre rumors i tòpics
Dia 19 de març, a les 18.30 h, a l’Escola La Guàrdia




