
EL PRESSUPOST 2022 RECUPERA  
LES XIFRES PREPANDÈMIA

EDITORIAL
Els números de 2022 aprovats en el marc 
del ple de febrer posen de manifest que de 
manera progressiva recuperem la situació 
prèvia a la pandèmia. Totes les àrees treba-
llen de valent per superar una situació que 
ens ha suposat un gran esforç i que ara 
encarem amb més optimisme. El pressu-

post destina una part important al capítol 
d'inversions, clau per al desenvolupament 
del nostre municipi. Des de l'Ajuntament 
hem hagut de fer equilibris per quadrar uns 
números que reflecteixen, un any més, les 
mancances de finançament de les adminis-
tracions locals, les que estem més a prop 

vostre. Cal que des de l'Estat i la Generalitat 
s'afronti el repte del finançament dels ajun-
taments. Els canvis en la plusvàlua ens han 
perjudicat i no podem dependre dels ajuts 
extraordinaris del Covid. Cal respondre al 
clam del món local, no podem esperar 
més!
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L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet 
ha aprovat el pressupost d’aquest 2022, 
que arriba als 10.225.000 euros, i que 
recupera les xifres prepandèmia. Els 
números reflecteixen la recuperació de 
l'activitat de totes les regidories en els 
àmbits socioeconòmics, d'atenció a les 
persones o cultura, amb especial intensitat 
als àmbits de l'emprenedoria, medi ambi-
ent i turisme. 

Un milió d'euros d'inversions
El pressupost destina un milió d'euros a 
inversions en què destaquen la museït-
zació de Castellet, la urbanització del car-
rer Armengol i la construcció del 
col·lector del polígon Les Vives-
Casacoberta. Aquesta actuació permetrà 
fer realitat el tercer col·lector dels cinc 
que hi ha programats per evitar continuar 
abocant les aigües residuals de tot aquest 
sector industrial al riu. En matèria 
d’inversions, també es potencien les mi-
llores als equipaments municipals 
(instal·lació de plaques solars fotovoltai-
ques a la Biblioteca, renovació total de la 
façana de l’Escola Sant Vicenç i adequació 

de l’Espai Impuls SVC per tal que pugui 
programar cursos del SOC) i les accions 
de millora als parcs, jardins i altres espais 
públics. El pressupost també inclou la par-
tida per construir el vial d’accés a la C-55 
en sentit sud -una obra que licitarà i exe-
cutarà la Generalitat i que s’ha endarrerit 
pels tràmits jurídics amb els propietaris 
dels terrenys- i la instal·lació de càmeres 
de seguretat en diferents punts del muni-
cipi i també als polígons d’activitat 
econòmica.

Menys ingressos
La nova llei estatal de les plusvàlues 
municipals ha suposat una davallada de 
132.000 euros pel que fa a la captació 
d'ingressos. El consistori ha compensat 
aquest dèficit amb els ajuts extraordinaris 
de les diferents administracions per la 
situació de pandèmia. Finalment, a través 
del pressupost, es continuarà potenciant 
l'estabilització de la plantilla municipal per 
cobrir les necessitats dels serveis i poten-
ciar la professionalització. 



TORNA LA FESTA
DELS TRES TOMBS

Els carrers del municipi han estat 
l'escenari aquest mes de març de la 
Festa de Sant Antoni  Abat. 
L'Associació Cultural de Carreters i 
Cansaladers han fet un gran esforç 
per portar els carruatges i recuperar 
una festa absent l'any passat a conse-
qüència de la pandèmia. Petits i grans 
van gaudir del pas dels cavalls en una 
cercavila popular molt aplaudida.

LA SETMANA DE LES DONES RECLAMA 
UNA SOCIETAT MÉS IGUALITÀRIA

Coincidint amb la data del 8 de març, Sant Vicenç de Castellet va organitzar la 
Setmana de les Dones per reivindicar una societat més igualitària i lliure de 
masclismes. La campanya comarcal ha posat l'accent aquest any en la necessitat 
que les dones es cuidin sota el lema Cuidem-nos, és un dret. La Marxa de la Dona 
va recuperar el caràcter popular després del parèntesi de l'any passat.

Sant Vicenç de Castellet va registrar un 
descens de prop del 15% dels fets delic-
tius durant l’any passat respecte l’any 
2020. Les dades assenyalen que es 
redueixen tots els fets i destaca la caiguda 
dels robatoris als domicilis (-33%), els 
robatoris amb força (-19,5%), els delictes 
contra el patrimoni (-16,3%), els robatoris 
amb violència i/o intimidació (-5,6%) i els 
delictes contra les persones (-3,3%). 
L’únic delicte que va augmentar l’any pas-
sat respecte del 2020 van ser els furts 
(amb un increment del 26%).

Descens de les ocupacions
L'Ajuntament assenyala la importància de 
la reducció notable també pel que fa a les 
ocupacions. A l’estiu de 2019, l’equip de 
Govern va fer un primer llistat d’habitatges 
ocupats i el municipi comptabilitzava una 
vuitantena d’ocupacions, de les quals 
entre cinc i sis eren conflictives. A mitjan 
2020, es van comptabilitzar una seixante-
na d’ocupacions, que van anar reduint-se 
el 2021 fins a arribar a 43 el passat mes 

EL FETS DELICTIUS 
CAUEN UN 15% EL 2021

de desembre. Entre els desallotjaments 
d’ocupacions més conflictives hi ha els 
blocs de pisos dels carrers Llibertat, 
Roger de Llúria i Eduardo Peña. 
Actualment, es tenen comptabilitzades 
una trentena d'ocupacions.

Pis conflictiu desallotjat
El consistori va actuar al gener per desa-
llotjar l'immoble del número 27 del car-
rer Eduardo Peña que registrava una de 
les ocupacions més conflictives que con-
tinuava vigent al municipi i alterava la 
convivència veïnal. 

OBRES PER 
MILLORAR L'ACCÉS 
A LA BALCONADA
Les obres per millorar l'accés al 
barri de la Balconada ja són una 
realitat. El consistori actua al vial 
d’accés a tot aquest entorn amb la 
voluntat de millorar la urbanització 
d’un tram de 340 metres comprès 
entre els carrers del Montcau i 
Salvador Espriu a la Pujada del 
Ciment. L’actuació, amb un pressu-
post de 390.000 euros, permetrà 
protegir el talús dels despreniments 
rocosos i forma part del Pla 
d’Actuació Municipal. Les obres 
comportaran una vorera més ampla, 
la instal·lació de nou enllumenat i la 
millora de la xarxa de telecomuni-
cacions. 



L'Escola Sant Vicenç avança aquest curs 
21-22 el procés de transformació del 
centre que inclou una millora significativa 
de les seves instal·lacions. L’escola ha 
estrenat aquest segon trimestre del curs 
la remodelació de l’edifici d’educació 
infantil amb sis noves aules àmplies, que 
disposen de lavabo, i amb una sortida 
directa al pati. 

Nova façana
En el marc d’aquest procés de transfor-
mació de l’escola, l’Ajuntament continua 
les obres de remodelació de la façana del 

L'ESCOLA SANT VICENÇ AVANÇA 
EN EL PROCÉS DE TRANSFORMACIÓ

PAS SUBTERRANI 
A L'ESTACIÓ DE FGC
L’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Castellet celebra els plans de 
Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya per fer possible l’execució 
del pas inferior per a vianants de la 
línia de FGC (connectant els carrers 
Cardener i Llibertat) i que s’aprofiti 
l’excel·lent situació de les dues esta-
cions de tren, molt properes i a la 
mateixa alçada per millorar-ne la con-
nexió. Una petició feta des de 
l'Ajuntament a FGC a principis del 
mandat actual. El consistori veu com a 
estratègics els passos inferiors projec-
tats, tant de FGC com de RENFE/Adif, 
que permetran superar les barreres 
físiques que suposen actualment, i be-
neficiaran la mobilitat local i comarcal, 
millorant els fluxos de viatgers de les 
dues línies.

EXITOSA FESTA 
MAJOR D'HIVERN

Del 21 al 23 de gener es va celebrar 
la Festa Major d'Hivern. L'actuació 
del Mag Lari i l'estrena de la façana 
de Tèxtil Montserrat van ser algun 
dels reclams de la festa, que va pro-
gramar activitats per a tots els 
públics i va comptar amb el pregó 
de la santvicentina Tamara Garcia 
de la Calle, directora de l'Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya.

NOU APARCAMENT 
PER A BICICLETES
Sant Vicenç de Castellet ha estrenat 
el nou aparcament tancat per a bici-
cletes a l'estació de FGC. 
L'equipament és gratuït durant 24 
hores per a les persones usuàries 
durant el primer any de funciona-
ment, l’accés es fa a través d’una 
aplicació mòbil i té una capacitat per 
a 54 bicicletes.

centre que comptarà amb un aïllament 
que potencia la sostenibilitat i l’estalvi 
energètic de l’edifici. El consistori pre-
veu acabar d’executar tota l’obra pen-
dent aquest 2022. En paral·lel, a l’estiu, 
el departament d’Educació retirarà les 
cargoleres que encara hi ha al pati i que 
han quedat en desús amb l’entrada en 
funcionament de les noves aules de 
l’edifici d’educació infantil. L'Ajuntament 
i els serveis territorials del departa-
ment d'Educació mantenen un diàleg 
fluid per avançar en les millores a tots 
els centres educatius del municipi. 

ACABADA LA NETEJA I CONSERVACIÓ DE LA RIERA I LES LLERES DEL RIU
El consistori ha acabat les tasques de 
manteniment, neteja i conservació de la 
riera de Castellet i un tram del riu 
Llobregat en el marc de la convocatòria 
de Manteniment de lleres en trams 
urbans de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

A la riera de Castellet s'ha eliminat i 
erradicat la canya americana, s'han retirat 
els sediments i s'han fet tasques de con-
servació de les espècies autòctones. I al 
marge esquerre del riu Llobregat també 
s'han plantat noves espècies de ribera.
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MIRADA LLARGA
La gestió del dia a dia i les 
urgències, més els imprevis-
tos que hem hagut d’afrontar 
per la pandèmia, deixen poc 
marge a la planificació a llarg 
termini, però és del tot 
necessària fer-la per transfor-
mar Sant Vicenç. En aquest 
sentit, ERC es mostra satis-
feta que Ferrocarrils estudiï 
la petició de principis de 
mandat d’aquest Ajuntament 
de fer un pas ciutat a la seva 
estació, que se sumaria al ja 
projectat a l’estació de Renfe/
Adif. Aquest pas per a via-
nants solucionaria part dels 
problemes interns de mobili-
tat d’aquesta barrera i supo-
saria una millora local i 
comarcal per a l’ús de totes 
dues línies de tren.

ARA, BIPARTIT
Aquesta legislatura va 
començar el 2019 amb un 
tripartit al govern (ERC, PSC 
i SVC en Comú), però a finals 
del mes de desembre de 
2021 el regidor de SVC en 
Comú, Joan Baptista Costa, 
va presentar la seva renúncia 
per qüestions personals. La 
sorpresa ha estat que la per-
sona que l’ha substituït, Gina 
Serra, s’ha integrat a 
l’oposició en lloc del Govern. 
És a dir SVC en Comú renun-
cia a estar a govern. Encara 
no entenem  aquesta situació 
i més sabent tal i com han 
manifestat públicament el 
grup de SVC en Comú “esta-
rem a l’oposició però recol-
zant el govern al 100%”. Per 
tant, Sant Vicenç de Castellet 
passa de tenir un govern tri-
partit al capdavant del con-
sistori, a un govern bipartit 
(ERC i PSC).

REPRENENT ELS 
PROJECTES
Amb l’aprovació del pressu-
post municipal 2022, repre-
nem encara amb més força 
tots els projectes d'aquest 
equip de govern. Dedicarem 
1M€ a inversions per a la mi-
llora del nostre municipi i 
millorar la vida del santvicen-
tins i santvicentines. 
Continuem amb la rehabili-
tació de Castellet, el talús de 
la Balconada,  el vial d’accés, 
vies blaves, el col·lector, reha-
bilitació d’edificis municipals 
per instal·lar-hi plaques foto-
voltaiques i homologació 
d’una aula per impartir cur-
sos. Per altra banda, conti-
nuem treballant en seguretat 
ciutadana, ocupació i edu-
cació. Treballem per a tothom 
i no deixarem de fer-ho.

QUEDA FEINA 
PER FER
Hem iniciat l’any amb 
novetats. La incorporació de 
la Gina Serra com a nova 
regidora dels Comuns que 
no formarà part, per 
coherència, de l’equip de 
govern. La seva feina no li 
permet la dedicació 
necessària. L’altra novetat és 
que el govern municipal 
encararà el que resta de 
mandat amb una situació de 
certa normalitat després de 
la pandèmia. Ens agradarà 
recolzar, durant aquest 
temps, un munt d’iniciatives 
que s’han anat gestant durant 
aquest període. Complir 
bona part del Pla d’Acció 
Municipal, aprovat pels tres 
grups de govern, serà  una 
bona senyal per encarar les 
propera legislatura amb 
garanties.

BUTLLETÍ INFORMATIU

SEGUIMENT DE 
LES CAIXES NIU

El darrer seguiment de les caixes 
niu ha identificat nou punts ocupats 
per pardals xarrec o bé per 
mallerengues. Una situació que mi-
llora les nidificacions de l'anterior 
temporada i que evidencia la 
importància de tenir caixes niu en 
zones urbanes. Són espais que faci-
liten el naixement d'espècies com la 
mallerenga carbonera o blava, que 
fan els nius en forats o cavitats 
d’arbres. 

Els ajuntaments de Sant Vicenç de 
Castellet i Castellbell i el Vilar han iniciat 
a través d'un acte divulgatiu la commemo-
ració del centenari del naixement del 
músic bagenc Francesc Vila Gimferrer. 
Nascut a Castellbell i el Vilar l’any 1922, és 
considerat un dels grans mestres del cant 
coral de Catalunya i ha estat un destacat 
compositor amb més de mig miler de 
cançons pròpies. Vila va ser un dels funda-
dors de l’Escola Municipal de Música de 
Sant Vicenç de Castellet i va dirigir també 
la Capella de Música Burés, a Castellbell i 
el Vilar. El músic, pedagog i compositor va 
morir l’any 2011 a l’edat de 89 anys.

Activitats tot l'any
Els actes començaran a l’abril amb la 
interpretació de la cantata de Sant Jordi, 

TRET DE SORTIDA A 
L'ANY FRANCESC VILA

composta per l’homenatjat i amb lletra 
de Dolors Botines, a les escoles i amb la 
interpretació de les peces del mestre Vila 
per part dels alumnes de l’Escola de 
Música de Sant Vicenç de Castellet a final 
de curs. L'Ajuntament pretén que les 
entitats es facin seva la commemoració i 
tingui un caràcter popular. 


