
AJUTS D'UN MILIÓ D'EUROS 
PER REHABILITAR HABITATGES

EDITORIAL
Els fons Next Generation arriben amb un 
programa d'ajuts a nivell de barris que cal 
que aprofitem. El volum global dels ajuts és 
molt potent i permetrà a totes aquelles 
persones que vulguin reformar els seus 
habitatges dels carrers amb els immobles 
més antics del municipi fer-ho amb una 

subvenció considerable. És un repte que 
entomem amb il·lusió i amb el compromís 
de treure el màxim rendiment d'aquestes 
subvencions. La convocatòria ens ha de 
permetre modernitzar un parc d'habitatges 
envellit construït a mitjan segle XX, poten-
ciar les energies renovables i l'estalvi 

energètic i, finalment, revitalitzar el nostre 
nucli més cèntric. Aquest ajut també ha de 
ser un impuls per als professionals i indus-
trials del territori que, de ben segur, tindrà 
un impacte positiu en la nostra economia. 
Des de l'Ajuntament treballarem per 
treure'n el màxim profit.
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Sant Vicenç de Castellet rebrà 1.113.806 
euros en el marc dels ajuts dels fons euro-
peus Next Generation per a la rehabili-
tació d'habitatges a través del Departament 
de Drets Socials de la Generalitat. La 
convocatòria d'aquest programa a nivell 
de barris promourà actuacions de reha-
bilitació d’habitatges, tant unifamiliars com 
plurifamiliars, i en matèria d’eficiència 
energètica als edificis de les zones que 
delimiten els carrers Gran, Creixell, Joan 
Maria Roma i l’entorn de la plaça Clavé. 
Aquest Entorn de Rehabilitació 
Programada (ERRP) inclou 384 edificis i 
651 habitatges. La gestió dels ajuts anirà a 
càrrec de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya. 

Convocatòria a punt de sortir
La convocatòria d'aquest programa de 
barris està a punt de sortir i l’Ajuntament 
de Sant Vicenç de Castellet demana que 
tots els veïns i veïnes, comunitats de 
propietaris i administradors de finques 
que tinguin interès en fer obres de reha-
bilitació i aconseguir una major eficiència 
dels seus immobles contactin amb els 

col·legis oficials d’arquitectes i aparella-
dors per consultar tota la documentació 
necessària per optar als ajuts. L’alcaldessa, 
Adriana Delgado, explica que l’Ajuntament 
informarà i actuarà com a agent mediador 
per fer possible el màxim de peticions i 
accions de rehabilitació i valora molt 
positivament l’atorgament d’aquesta sub-
venció, ja que “representa una ajuda 
econòmica important per revitalitzar la 
zona del nucli antic i el seu entorn, on hi 
ha habitatges de més anys, amb una mit-
jana de més de 80 anys, i el carrer Joan 
Maria Roma pel qual apostem com a inter-

canviador ferroviari a l’aire lliure, que ha 
d’unir les dues estacions de tren”. 

Entre el 40 i el 80% del cost
Els ajuts d’aquesta convocatòria cobriran 
entre el 40 i el 80% del cost de les obres, 
depenent de la millora energètica que 
s’aconsegueixi. En el cas de les famílies en 
una situació de vulnerabilitat acreditada, 
es podrà arribar a subvencionar el 100% 
del cost dels treballs realitzats. Hi ha altres 
programes d'ajuts europeus per a la mi-
llora d'habitatges. Podeu consultar els 
detalls al web habitatge.gencat.cat



MILLORES A 
L'ESCOLA BRESSOL

Coincidint amb els mesos d'estiu, 
l'Ajuntament ha reformat els lavabos 
de l'Escola Bressol Municipal El Niu. 
Els treballs, amb un pressupost de 
21.000 euros, concretament han 
reformat dos lavabos per guanyar uns 
espais més diàfans i millorar la comu-
nicació entre les mestres i l’alumnat i 
donen continuïtat a les obres fetes 
els darrers estius. 

PORXO NOU I PAVIMENT RENOVAT AL PATI 
DE L'ESCOLA SANT VICENÇ A L'ESTIU

Aquest estiu s'ha executat la renovació de tot el paviment del pati de l'Escola 
Sant Vicenç, a l’àrea ubicada entre els edificis d’educació infantil i primària i a la 
zona posterior, amb l’objectiu d’eliminar els desnivells existents. S'ha actuat en 
una superfície de 560 metres quadrats. En paral·lel, també s'ha aprofitat l'aturada 
de les classes per construir un porxo entre els edificis d'infantil i primària.  

Els fets delictius continuen retrocedint a 
Sant Vicenç de Castellet. De gener a juny 
les dades dels fets delictius al municipi van 
baixar un 1,6%, mentre que els robatoris 
amb força ho van fer un 12,5%. Les dades 
es van donar a conèixer el passat mes de 
juliol coincidint amb la visita del conseller 
d'Interior de la Generalitat de Catalunya, 
Joan Ignasi Elena, a l'Ajuntament en què es 
va fer una reunió de la comissió de 
seguretat per tractar com anar reduint 
l'incivisme i la reincidència.

Menys ocupacions
Els indicadors de seguretat se situen en 
una ràtio de 19,2 fets per a cada 1.000 
habitants, una xifra inferior al conjunt de 
Catalunya, que és de 34,9 fets. L’alcaldessa 
Adriana Delgado va posar en valor “unes 
xifres que continuen retrocedint i que 
també confirmen una tendència positiva 
pel que fa a les ocupacions, que han dis-
minuït un 50%”. La dada del nombre de 
robatoris amb violència i/o intimidació 
també disminueix en prop d’un 43%.

EL FETS DELICTIUS 
CONTINUEN BAIXANT

Col·laboració institucional
El conseller d’Interior va reiterar la vo-
luntat de col·laboració institucional entre 
el Departament i l’Ajuntament i va asse-
gurar que els Mossos d’Esquadra con-
tinuaran tenint una presència destacada 
al municipi. La Generalitat està pendent 
dels canvis legislatius que s’hauran de 
ratificar al Congrés i al Senat per castigar 
la multireincidència amb major con-
tundència, una mesura que s’espera que 
ajudi a reduir les incidències a la via 
pública,  una de les principals prioritats 
del consistori.

INVENTARI DELS 
LOCALS BUITS MÉS 
CÈNTRICS
L’Ajuntament realitzarà un inventari 
dels locals buits als carrers i espais 
més cèntrics del municipi. El docu-
ment, que comptarà amb el suport 
de la Diputació de Barcelona en el 
marc del Catàleg de Serveis 2021-
2023: Xarxa de Governs Locals 
2022, permetrà tenir una infor-
mació exhaustiva de l’estat dels 
locals buits.  Es pretén que sigui una 
eina per donar resposta a les neces-
sitats d'emprenedoria, incentivar 
noves activitats i reforçar el conei-
xement del teixit comercial. L’estudi 
permetrà obtenir una fitxa descrip-
tiva de cadascun dels locals buits 
del municipi amb informació útil 
per a l’establiment de noves activi-
tats comercials i obrirà la porta a 
estudiar accions de conservació per 
part de l’Ajuntament en aquest 
tipus de locals per reactivar el cen-
tre comercial i, de retruc, millorar la 
imatge general del municipi. 



L’Ajuntament denúncia la desídia de 
Telefónica per fer efectiu el soterrament 
dels cables aeris que continuen penjant a 
la cruïlla dels carrers Joan Cadevall i 
Maria Matilde Almendros. El consistori 
assenyala que el setembre de l’any passat 
va acabar d’executar les obres de soter-
rament del cablejat i des d’aleshores 
espera que la companyia de telecomuni-
cacions retiri el cablejat telefònic que 
afecta les finques del veïnat. Endesa, que 
també hi tenia cablejat aeri, ja va fer el 
soterrament en el seu moment i 
Telefónica continua sense actuar tot i els 

PRESSIÓ A TELEFÓNICA PERQUÈ 
SOTERRI EL CABLEJAT PENDENT

HORARIS RACIONALS 
DEL BUS A LA UAB 
L'Ajuntament ha plantejat a la 
Generalitat que reconsideri els horaris 
en què la línia d’autobús que connecta 
la capital del Bages i el campus de la 
Universitat Autònoma de Barcelona 
s’atura al municipi i s'apliquin criteris 
racionals. El consistori demana que 
s’adaptin les expedicions que tenen 
parada dins del nucli urbà (plaça del Pi) 
als horaris compatibles amb els horaris 
universitaris (primera hora del matí i 
migdia en sentit UAB i migdia i última 
hora de la tarda en sentit Manresa). A 
més, proposa que s’estudiï la incorpo-
ració d’una parada al municipi de la 
línia de bus exprés que connecta 
Barcelona i Manresa i que permetria la 
connexió de Sant Vicenç de Castellet 
amb la zona universitària de la Diagonal 
a la capital catalana. 

PRESENTS AL 34È 
APLEC ADIFOLK

Sant Vicenç de Castellet va ser 
present a l'agost al 34è Aplec 
Internacional 2022 Adifolk a la 
ciutat portuguesa d’Elvas. El Cor 
Jove Nou Horitzó de l’Associació 
Musical Castellet va actuar en el 
marc d’un festival que dona a 
conèixer la cultura popular catalana 
arreu i que enguany va tenir lloc a 
una ciutat Patrimoni de la Humanitat.

PREMI PER A LA 
BIBLIOTECA
La Biblioteca Municipal ha guanyat 
un dels premis del concurs de pro-
jectes d'animació a la lectura María 
Moliner de municipis de menys de 
50.000 habitants que atorga el 
Ministeri de Cultura. El concurs 
també premia aquells centres que 
promouen la integració social a la 
comunitat i l'ús de les TIC.

nombrosos requeriments que els ha fet 
arribar l’Ajuntament. 

També a la Pujada del Ciment
Ara, a més a més, s’afegeix una nova 
petició de retirada de cablejat de 
l’Ajuntament a Telefónica, i és que la com-
panyia haurà de retirar els pals i els cables 
de la Pujada del Ciment un cop acabades 
les obres del talús de la Balconada, entre 
d'altres punts. El consistori ja ha comuni-
cat el final de les obres a la companyia i 
ha enviat tota la documentació necessària 
perquè actuï de manera immediata. 

MÚSICA I MOLTA PARTICIPACIÓ A LA FESTA MAJOR D'ESTIU
Del 8 a l'11 de juliol Sant Vicenç de 
Castellet va viure la Festa Major d'Estiu 
amb molta música i una alta participació. 
L'Ajuntament va entregar la Medalla de 
Sant Vicenç 2022 a títol pòstum al músic 
i pedagog Francesc Vila Gimferrer. 
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L'HABITATGE, UN 
GRAN REPTE
Un dels principals reptes de 
present i futur a Sant Vicenç 
de Castellet és l’habitatge. I 
en diversos fronts: la manca 
de pisos a preus assequibles 
(hi ha el projecte de pisos 
socials a la caserna en marxa), 
els pisos de bancs i grans 
tenidors tancats, ocupacions 
(que s’han reduït un 50%) i la 
necessitat de rehabili-tació. 
En aquest darrer cas, disposa-
rem d’1,1 milions d’euros de 
fons europeus per a rehabili-
tacions en les zones de car-
rers Gran, Creixell, Joan 
M.Roma i plaça Clavé, que 
són els de la mitjana d’edat 
més alta. ERC, al capdavant 
de l’Ajuntament, treballa per 
tenir habitatges dignes al 
municipi. 

NOU LOCAL JUNTS

Aquest setembre hem obert 
les portes del nou local de 
Junts per Sant Vicenç de 
Castellet. És un punt de tre-
ball per a l’equip de Junts, 
però a la vegada, serà un punt 
de trobada de totes i tots 
vosaltres perquè us pugueu 
posar en contacte amb nosal-
tres per dir la vostra o mani-
festar quin és el municipi que 
voleu. El nostre candidat per 
a les eleccions municipals de 
28 de maig de 2023, Dani 
Mauriz, i el seu equip de tre-
ball es posa a la vostra dis-
posició per qualsevol neguit, 
preocupació, informació, o 
suggeriment que pugueu 
tenir.

ARA, REHABILITACIÓ 
D'IMMOBLES
En el marc dels fons Next 
Generation per pal·liar la 
crisi econòmica, Europa des-
tina un milió d’euros a Sant 
Vicenç de Castellet per a la 
campanya d'estalvi energètic 
per a la rehabilitació dels 
immobles, dels carrers Gran, 
Creixell, Plaça Clavé i Joan 
Maria Roma. Seran destinats 
a les reformes que els propi-
etaris considerin adients i 
que contribueixin a un estalvi 
per a les llars. Us animem a 
demanar informació de com 
accedir a aquest ajut  i trans-
formar entre tots el centre 
històric envellit en un nucli 
més sostenible.

SUMA DIFERENT

No votis els partits que 
defensen els interessos de la 
classe dominant. Vota sempre 
i tampoc et fiïs dels mitjans 
de comunicació de masses. 
Hem de pensar per nosaltres 
mateixos. Aquesta regla val 
per a tota mena d'eleccions.
No tots els polítics són iguals. 
Per aconseguir resultats dife-
rents cal deixar de votar els 
partits de sempre. 
L'esperança es diu Yolanda 
Díaz i el projecte col·lectiu 
Sumar.
Sumar és l'alternativa a allò 
de sempre. És acabar de ser 
una marioneta a mans del PP 
i els partits que defensen la 
classe dominant.
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REUNIÓ SOBRE LA 
PISCINA COBERTA

L'Ajuntament ha convocat darrera-
ment una reunió informativa 
adreçada a les entitats esportives 
del municipi per explicar-los el pro-
jecte de la piscina coberta i 
l'ampliació del gimnàs i dels vesti-
dors de la zona esportiva. El consis-
tori ha iniciat els tràmits per a la 
redacció d'un projecte que 
s'executarà el proper mandat.

El municipi ha commemorat la Diada 
Nacional de Catalunya que aquest any ha 
introduït els concerts per al públic jove. 
La Marxa de torxes i l'acte institucional 
amb l'ofrena de flors a la plaça de l'Onze 
de Setembre amb la participació d'una 
vintena d'entitats del municipi van ser els 
moments àlgids de la celebració. La plaça 
va estrenar els tendals del Ball de Gitanes.

CELEBREM LA DIADA! 


