
APOSTA PER PROMOCIONAR 
16 PISOS DE LLOGUER SOCIAL

EDITORIAL
L'accés a un habitatge digne per part del 
conjunt de la ciutadania és un dels princi-
pals reptes que tenim les administracions. 
La qüestió és tan important i complexa 
que ens interpel·la a totes i a tots i per 
això cal buscar solucions amb la implicació 
de totes les administracions i agents. Els 

acords amb l'Incasòl, l'Agència de 
l'Habitatge de Catalunya i amb la SAREB 
ens indiquen el camí que cal seguir. Buscar 
complicitats i cercar consensos amb els 
agents que tenen un paper actiu en matèria 
d'habitatge és del tot fonamental. El nostre 
municipi també té mancances en matèria 

d'habitatge. L'escassa oferta de pisos de 
lloguer assequible ens obliguen a centrar 
els esforços per promoure lloguers socials. 
Celebrem fer un primer pas, però som 
conscients que hi ha molta feina a fer 
encara. Amb generositat, l'entesa i la 
col·laboració de tothom ens serà més fàcil.
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Les intenses gestions de l’Ajuntament de 
Sant Vicenç de Castellet en matèria de 
polítiques d’habitatge durant els darrers 
mesos permetran al municipi disposar 
d’un total de setze pisos de lloguer asse-
quible pròximament. El conveni signat 
entre el consistori amb l’Incasòl i l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya facilitarà 
l’adequació de l’antiga caserna de la 
Guàrdia Civil, que es transformarà per 
acollir dotze pisos de lloguer social. 
L’Incasòl assumirà una inversió de 650.000 
euros per adequar els habitatges a través 
de la cessió de l’edifici per part de 
l’Ajuntament durant els pròxims 75 anys. 
En paral·lel, el consistori, que fins ara no 
disposava d'aquest recurs, reservarà un 
dels pisos per a situacions d'emergència 
social. La gestió dels lloguers dels pisos de 
l'antiga caserna de la Guàrdia Civil anirà a 
càrrec de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya.  

Quatre habitatges més
Finalment, l’Ajuntament ha arribat a un 
acord amb la SAREB, a través del qual el 

consistori gestionarà, durant els pròxims 
quatre anys, un mínim de quatre pisos de 
lloguer social també al municipi. 
L’Ajuntament delegarà a l’Oficina de 
Rehabilitació i Habitatge del Consell 

Comarcal del Bages la gestió dels lloguers, 
que estaran per sota del preu de mercat, 
i s’adreçaran als veïns i veïnes de Sant 
Vicenç de Castellet que tinguin dificultats 
per accedir a un habitatge.



NOUS ESTUDIS
DE QUÍMICA
L’Institut Castellet, que ofereix 
actualment estudis de grau mitjà de 
Construcció i de Sistemes 
Microinformàtics i Xarxes, de grau 
superior de Desenvolupament 
d'Aplicacions Multiplataforma, i el 
PFI Muntatge i Manteniment 
d'Equips Informàtics, afegeix a la 
seva oferta formativa el CFGM 
d’Operacions de Laboratori, de la 
família professional de la Química. 
Són uns estudis inèdits a la comarca 
en l'àmbit de l'FP que formen part 
del sector químic, amb gran poten-
cial de creixement. La indústria 
química és el primer sector 
exportador de Catalunya, és diver-
sificat i transversal i presenta una 
alta inversió en R+D+I i formació. 

PLA LOCAL 
DE JOVENTUT

L’Ajuntament ha aprovat el nou Pla 
Local de Joventut 2021-2024 amb la 
voluntat d’establir les principals 
accions que es portaran a terme 
adreçades a aquest col·lectiu. El 
document s’estructura a partir de 
tres eixos que responen als objec-
tius detectats i que incorporen els 
lemes Jove, empodera’t, Jove, conviu i 
Jove, gaudeix. 

CONSTITUCIÓ DEL 
CONSELL DE SALUT
El municipi compta amb el nou 
Consell de Salut, nou òrgan consul-
tiu que promourà la participació i la 
coordinació de tots els col·lectius 
que tenen relació d’alguna manera o 
altra amb la salut al municipi amb 
l’objectiu de fer realitat propostes 
concretes per a la millora del benes-
tar de la ciutadania.

L’Ajuntament convocarà en breu els ajuts 
del nou Pla de Reactivació Econòmica 
amb un pressupost de 353.000 euros. Els 
professionals autònoms, comerços i bars i 
restaurants compten amb una partida 
econòmica de 85.000 euros i amb aporta-
cions directes de 600, 800 i 1.000 euros, 
respectivament. La bonificació de la taxa 
de terrasses serà del 75% aquest estiu. 
També es potencien les subvencions per a 
les empreses que contractin persones en 
situació d’atur i per als professionals 
autònoms, dues línies que es reforcen i 
passen de 10.000 a 20.000 euros, respec-
tivament, i continuaran vigents els micro-
crèdits amb una partida de 40.000 euros.

Nous vals de compra
El consistori facilitarà nous vals de com-
pra de 60 euros per gastar al comerç de 
proximitat i es continuaran oferint les 
beques per a la compra de llibres i mate-
rial escolar i també per fomentar la pràc-
tica de l’activitat esportiva. El Pla de 
Reactivació Econòmica 2021 incorpora 

NOUS AJUTS DEL 
PLA DE REACTIVACIÓ

accions de formació, suport tècnic i 
assessorament per a les entitats per 
adaptar-se a les noves formes 
d’organització de les activitats culturals 
per complir les mesures sanitàries i de 
protecció vigents. En paral·lel, el consis-
tori ha demanat la Targeta Moneder 
d’Impacte Social de la Diputació de 
Barcelona perquè les persones en una 
situació més difícil tinguin l’oportunitat 
d’adquirir productes de primera neces-
sitat amb aquest sistema dotat amb 
9.500 euros.

ACTE REIVINDICATIU 
A SANT PERE 
DE VALLHONESTA
L’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Castellet, en el marc de la comissió 
de Vallhonesta, ha rebut les més de 
630 firmes de particulars i entitats 
que demanen al Bisbat de Vic i a 
Joan Casajuana, enfrontats per la 
propietat, la cessió al municipi de 
l’ermita i el cementiri de Sant Pere 
de Vallhonesta. La recollida de les 
signatures es va fer pública l'1 de 
maig en el marc d’un acte reivindi-
catiu celebrat a Sant Pere de 
Vallhonesta, coincidint amb la data 
del primer de maig, jornada en què 
tradicionalment se celebrava l’Aplec 
del Panellet.



Prop de 400 veïns i veïnes de Sant Vicenç 
de Castellet han votat els pressupostos 
participatius que ha impulsat l’Ajuntament. 
Els veïns i veïnes han decidit que els pro-

EL PRESSUPOST PARTICIPATIU 2021 
EXECUTARÀ TRES IDEES ENGUANY

ESTACIÓ DE LA RENFE
L’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Castellet demana que s’acceleri el pro-
jecte de rehabilitació integral de 
l’estació de la Renfe ubicada al muni-
cipi, que no avança des del passat 
setembre. El consistori ha plantejat a 
Renfe i a Adif que l’actuació sigui prio-
ritària en el marc del Pla de Rodalies i 
s’avanci en la reforma integral de 
l’estació, que inclou un pas subterrani 
entre andanes. 

Acord a tres bandes
En el marc del projecte, el consistori 
preveu fer un altre pas subterrani, 
entre el passeig Pau Casals i el carrer 
Mura. L’Ajuntament treballa per acon-
seguir l’acord a tres bandes amb Renfe 
i Adif i, en aquest sentit, ha intensificat 
els contactes per aconseguir que es 
concretin els terminis d’una obra llar-
gament reivindicada. 

TASQUES DE 
MANTENIMENT

L'Ajuntament ha executat durant 
les darreres setmanes diferents 
actuacions de manteniment als 
guals de la riera de Castellet i 
també de la secció de servei del 
camí del Clot del Tufau. En paral·lel, 
s'han netejat els passos inundables 
de la riera i s'han fet tasques per 
desbrossar la vegetació de les 
voreres del camí del Clot del Tufau.

ABONAMENTS 
PER A LA PISCINA
Els abonaments per a la temporada 
d'estiu de les piscines municipals es 
poden adquirir còmodament a 
través de la pàgina web www.svc.cat 
L'OAC de l'Espai Impuls SVC també 
atén les peticions per fer el tràmit 
de manera presencial. El consistori 
demana a les persones usuàries de 
les piscines que respectin les normes 
de funcionament de les instal·lacions. 

jectes per modernitzar una aula de 
l’escola bressol municipal El Niu, la mi-
llora de l’enllumenat a les escales 
d’accés a La Balconada i la pintura d’un 
mural a la façana de l’equipament de 
l’antiga Tèxtil Montserrat siguin els 
projectes que s’executaran aquest any. 

30.000 euros de pressupost
L’Ajuntament ha destinat un total de 
30.000 euros als pressupostos partici-
patius d’aquest any. Les obres a la llar 
d’infants han sumat 145 vots (12.000 
euros), l’enllumenat de les escales del 

carrer Osona a la pujada de La 
Balconada (8.500 euros) han rebut 118 
vots i la pintura d’un mural a la façana 
de l’antiga Tèxtil Montserrat (6.000 
euros) ha comptat amb 114 suports. La 
resta d’idees votades han estat la se-
nyalització de dos passos de vianants, 
l’estructura multijoc per al parc infantil 
de la plaça del Pi, l’adequació de la por-
tada d’entrada de la plaça del Pi, la 
vorera per a vianants al carrer Sant 
Joan de Dalt i l’adquisició d’un escenari 
mòbil. Dels 396 vots emesos, 240 han 
estat a través d’internet. 

PROGRAMAT UN CICLE DE XERRADES PER A L'ALUMNAT D'ESO
L’Ajuntament ha promogut un cicle de 
xerrades a l’Institut Castellet i a l’Escola 
FEDAC amb testimonis relacionats amb 
la Covid-19. La iniciativa Si et cuides tu, 
cuides tothom s’emmarca amb la voluntat 
de conscienciar la població jove de la 

importància de tenir cura de les mesures 
de seguretat i prevenció en l’actual situa-
ció de pandèmia. El consistori també ha 
incentivat l'edició d'un vídeo amb testi-
monis de Sant Vicenç de Castellet rela-
cionats amb la situació de pandèmia.
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TREBALLAR PER 
LA CONVIVÈNCIA
Fa 2 anys que ERC encapçala 
l’Ajuntament. Quan vam 
entrar, un dels principals pro-
blemes era l’ocupació conflic-
tiva. Vam arribar a comptar 80 
pisos ocupats, i actualment n’hi 
ha 43. S’ha treballat en proto-
cols amb policia, serveis socials, 
propietaris i veïns. La feina no 
s’ha acabat. Vivim una greu 
crisi, amb incivisme i conflictes 
de convivència que, primer de 
tot, s’han de treballar des de 
l’educació i la prevenció, també 
amb resposta policial. 
Promoure discursos 
demagògics sense aportar 
solucions, només fa créixer el 
discurs de la por. Els proble-
mes s’han d’analitzar i s’han 
d’afrontar. A SVC i arreu, en 
matèria d'habitatge, inserció 
social i altres àmbits que han 
de construir una societat més 
cohesionada. 

INSEGURETAT 
CIUTADANA
Des de fa mesos Sant Vicenç 
de Castellet continua sent un 
municipi amb una problemàtica 
més que evident de seguretat 
ciutadana. Són continus els inci-
dents, robatoris, actes de van-
dalisme, ocupacions delinqüen-
cials, i fins i tot podem afegir, 
que en els últims dies aquestes 
circumstàncies s’estan 
reproduint en l’obertura de la 
piscina d’estiu. Des del grup 
municipal de Junts per Sant 
Vicenç de Castellet, portem 
dient ple rere ple, que es pren-
guin les mesures tècniques i/o 
econòmiques tan necessàries 
per tota la ciutadania, donat 
que actualment és el problema 
número 1 del nostre municipi. 
Cal apostar amb fermesa per 
solucionar aquest problema i 
que Sant Vicenç de Castellet 
recuperi la tranquil·llitat que es 
mereix.

EL SANT VICENÇ DE 
CASTELLET DE TOTS

Aquest mes es compleix la 
meitat de mandat d'aquest 
govern. Volem una societat 
on tots tinguin cobertes les 
seves necessitats. Però també 
un poble fet per tots, on es 
tinguin en compte les dife-
rents necessitats dels veïns. 
Fruit d’això es va posar en 
marxa la participació 
ciutadana perquè el veïns a 
través de les nostres pro-
postes escollissin. 400 veïns 
ens heu ajudat a escollir els 3 
projectes que són: millora 
d'una aula del Niu, millora de 
la il·luminació de les escales 
de l'accés a la Balconada i 
pintura d'un mural a la façana 
de Tèxtil Montserrat.
Gràcies a tots i seguim cons-
truint un SVC millor. 

SOM-HI!

Estem sortint de la pandèmia 
(però encara hi som, compte) 
i això ens permet poder 
començar a gestionar “en 
positiu” des de l’Ajuntament. 
El juny aprovem l’avenç de 
Pla d’Ordenació Urbana que 
ens ha de permetre dibuixar 
com volem que sigui el nos-
tre poble en les properes 
dècades. 
El procés de renovació i mi-
llora de les instal·lacions dels 
centres públics d’educació, 
així com la implementació 
del servei de psicòloga 
municipal i la coordinació 
entre tots els serveis involu-
crats en l’àmbit d’infància, 
són pinzellades de temes que 
ens faran avançar com a 
poble.  Això sí, amb la volun-
tat de participar i construir.
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LA FIRA DEL VAPOR 
TORNA AMB ÈXIT

La Fira del Vapor va recuperar la presen-
cialitat i va tornar al carrer amb èxit el 
primer cap de setmana de juny a Sant 
Vicenç de Castellet. La pedra, el cotó i el 
vapor van ser els eixos del certamen 
d'aquest any, que va potenciar les actua-

cions musicals i les rutes de caràcter 
històric. El municipi va respondre amb 
entusiasme i es va viure un gran cap de 
setmana en què es van seguir les mesures 
de prevenció. L'esdeveniment va tornar a 
posar de manifest que la cultura és segura.

INSTAL·LADA 
LA LOCOMOTORA 
ALSTOM DE FCG

Aquest passat mes de maig s'ha 
instal·lat l’antiga locomotora de 
Ferrocarrils al parc de davant del 
carrer Llibertat. La col·locació de la 
màquina és fruit d’un acord amb 
Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya i vol retre homenatge al 
passat i al patrimoni ferroviari 
històric del municipi. La màquina és 
un model Alstom MOP Sèrie 705. 


