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Queda constituït el nou Ajuntament, 

governat pel PSC – Sant Vicenç en Positiu
El Ple està format per 8 regidors socialistes, 8 de Junts x Sant 

Vicenç, 3 de Ciutadans i 2 de Sant Vicenç en Comú Podem
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Segueix en directe per 
@radiosvh902 el debat 
dels caps de llista per a les 
#MunicipalsSVH19. Troba 
l’enllaç al perfil de la BIO.
A quatre dies de les eleccions, les persones que lideren 
les candidatures de #SantVicençdelsHorts confronten 
idees i projectes al Molí dels Frares.

EL MÉS VIST A LES 
XARXES MUNICIPALS

El cotxe que l’@AjuntamentSVH ha 
cedit a l’ONG #SantVicençdelsHorts 
amb el #Sàhara ja ha estat restaurat 
pels alumnes del CFGM de xapa i 
pintura del @Salesians_SVH i ha 
quedat com nou!
@MaiteAymerich @MiquelSVH 
@martasugranyes1 @emergenciesSVH 
@saharacatalunya

Ajuntament SVH
@AjuntamentSVH

La campanya de dinamització comercial arriba als carrers 
de Vila Vella. Les diferents accions previstes busquen 
revitalitzar el teixit comercial amb diversos elements com 
ara mobiliari urbà, banderoles, jardineres i pintura viària 
de colors.
Més informació a: https://buff.ly/2F9Eft4
Unió de Botiquers de Sant Vicenç Horts Caius Trusines 
Sinectimus Diputació de Barcelona

De l’ 1 de març al 3 de juliol 

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
AjuntamentSVH

ajuntamentsvh
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El 15 de juny el Ple de l’Ajuntament em va escollir alcal-
de de Sant Vicenç dels Horts, càrrec que assumeixo amb 
un enorme orgull i una extraordinària responsabilitat. 
Esmerçaré tots els esforços que calguin per a servir wl 
poble de Sant Vicenç dels Horts amb il·lusió, honeste-
dat i dedicació, amb l’objectiu principal de créixer com 
a societat per al bé de totes les vicentines i els vicentins.

En aquest camí, tinc la sort de comptar amb una plan-
tilla municipal excepcional, totalment entregada a la 
seva tasca de servei públic, així com amb els 20 regidors 
i regidores que formen el nou Ple Municipal. Cadascuna 
d’aquestes persones, des del seu paper i amb les seves 
responsabilitats, és clau per a construir un poble de tot-
hom i per a tothom.

Sant Vicenç dels Horts pot sentir-se molt orgullós d’un 
teixit associatiu, veïnal, d’entitats... totalment implicat 
en el creixement de la nostra societat. Vosaltres sou el 
nostre referent i la raó de ser de totes les polítiques pú-
bliques que s’engeguen des de l’Administració local.

Durant aquests 40 anys d’ajuntaments democràtics, 
els diferents governs municipals han contribuït a millo-
rar Sant Vicenç dels Horts; cadascun d’ells, des del seu 
posicionament polític i amb el seu model de poble, 
però tots amb l’objectiu de fer de Sant Vicenç un mu-
nicipi millor.

Estic a la vostra disposició. Treballarem i ens esforçarem 
per continuar contribuint al progrés del nostre poble.

Aprofito aquestes línies per a desitjar-vos una bona 
Festa Major d’Estiu. Sortim i omplim de vida els carrers i 
places de Sant Vicenç dels Horts.

Miguel Comino 
Alcalde

Un poble de tothom
i per a tothom

El 15 de junio el Pleno del Ayuntamiento me eligió al-
calde de Sant Vicenç dels Horts, cargo que asumo con 
un enorme orgullo y una extraordinaria responsabilidad. 
Invertiré todos los esfuerzos que hagan falta para servir 
al pueblo de Sant Vicenç dels Horts con ilusión, hones-
tidad y dedicación, con el objetivo principal de crecer 
como sociedad para el bien de todas las vicentinas y los 
vicentinos.

En este camino, tengo la suerte de contar con una 
plantilla municipal excepcional, totalmente entregada a 
su labor de servicio público, así como con los 20 regido-
res y regidoras que conforman el nuevo Pleno Municipal. 
Cada una de estas personas, desde su papel y con sus 
responsabilidades, es clave para construir un pueblo de 
todos y para todos.

Sant Vicenç dels Horts puede sentirse muy orgulloso 
de un tejido asociativo, vecinal, de entidades… total-
mente implicado en el crecimiento de nuestra sociedad. 
Vosotros sois nuestro referente y la razón de ser de todas 
las políticas públicas que se ponen en marcha desde la 
Administración local.

Durante estos 40 años de ayuntamientos democráti-
cos, los diferentes gobiernos municipales han contribui-
do a mejorar Sant Vicenç dels Horts; cada uno de ellos, 
desde su posicionamiento político y con su modelo de 
pueblo, pero todos con el objetivo de hacer de Sant Vi-
cenç un municipio mejor.

Estoy a vuestra disposición. Trabajaremos y nos esfor-
zaremos para continuar contribuyendo al progreso de 
nuestro pueblo.

Aprovecho estas líneas para desearos una buena Fies-
ta Mayor de Verano. Salgamos y llenemos de vida las ca-
lles y plazas de Sant Vicenç dels Horts.

Un pueblo de todos
y para todos
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Miguel Comino Haro va ser escollit el passat 15 de juny 
nou alcalde de Sant Vicenç dels Horts. El candidat del 
PSC – Sant Vicenç en Positiu succeeix en el càrrec Mai-
te Aymerich Boltà, candidata de Junts x Sant Vicenç (Vi-
centins pel Canvi + ERC). En el seu discurs d’investidura, 
Comino va destacar que el futur Govern treballarà “per 
la concòrdia, perquè no hi hagi tensions ni crispacions al 
nostre municipi” i per fer de l’Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts “un paraiguas per a la convivència de la ciuta-
dania, de manera que tothom, ens hagi votat o no, senti 
que aquest és el seu Govern”.

En aquest sentit, el nou alcalde va recordar que hi ha 
més d’un miler de votants del 26 de maig que no estan 
representats en cap grup municipal, i per això va instar 
a “intentar representar, entre tots i totes aquesta part de 
la ciutadania”. L’alcalde va manifestar que el nou Govern 
“posarà al centre de la seva acció política Sant Vicenç 
dels Horts” i tirarà endavant “les polítiques socials que el 
municipi necessita”. Comino va fer una crida a tot l’Ajun-
tament a “estar a l’alçada de la ciutadania”, a “mirar d’ac-
tuar sempre des del respecte i buscant l’enteniment” i, 
quan aquest no sigui possible, “ser capaços d’expressar 
les diferències amb educació i respecte”.

Majoria absoluta 
El candidat del PSC va ser escollit per majoria absoluta 
gràcies als 8 vots de regidors i regidores socialistes i els 3 

Miguel Comino, 
nou alcalde de Sant 

Vicenç dels Horts per 
majoria absoluta

“Treballarem perquè 
tothom, ens hagi votat o 
no, senti que aquest és el 
seu Govern”, destaca el 

líder del PSC – Sant Vicenç 
en Positiu

El nou alcalde va ser 
escollit, el passat 15 de 

juny, amb els 8 vots 
favorables del PSC i els 3 

de Ciutadans
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vots dels representants de Ciutadans – Partido de la Ciu-
dadanía. La resta de grups municipals van votar els seus 
candidats: Junts x Sant Vicenç va donar els seus 8 vots a 
Maite Aymerich, mentre que el candidat de Sant Vicenç 
en Comú Podem – En Comú Guanyem (SVHCP-ECG), Jor-
di Gil, va rebre els 2 vots de la seva formació.

Des de Junts x Sant Vicenç, Aymerich va considerar 
que, “políticament”, era “un dia trist per a Sant Vicenç”, 
perquè “hi havia la possibilitat d’intentar que les dues 
forces majoritàries fessin coses plegades, fer ponts per 
explorar un camí nou”. De la seva banda, el portaveu de 
Ciutadans, Carlos Gómez, va assegurar que “en la diver-
sitat hi ha la riquesa de poder governar un poble” i es va 
comprometre a “treballar sempre per Sant Vicenç”. Final-
ment, Jordi Gil (SVHCP) va deixar clar que vol un “Sant 
Vicenç progressista” que permeti “realitzar polítiques per 
a avançar en la bona direcció”.

Acord de governabilitat  
El Govern municipal estarà format inicialment pels 8 re-
gidors i regidores del PSC. La formació socialista i Ciuta-

“Posarem Sant Vicenç al 
centre de l’acció política 

i tirarem endavant les 
polítiques socials que el 

municipi necessita”

El nou batlle fa una crida a 
tot l’Ajuntament “a actuar 
sempre des del respecte i 

buscant l’enteniment”

dans han signat un acord de governabilitat per “treballar 
conjuntament durant els primers mesos del nou mandat 
per aconseguir acordar” el cartipàs municipal, el Pla d’Ac-
ció Municipal, les ordenances fiscals i el Pressupost del 
2020. L’acord estableix que els tres regidors de Ciutadans 
s’incorporaran al Govern municipal al gener del 2020. l
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El Gobierno municipal estará formado inicialmente
por los 8 regidores y regidoras del PSC

Miguel Comino, 41 años

Dedicación: 80 %. Sueldo: 34.576 €
Alcaldía / Organización y Relaciones Institucionales / 
Servicios de Atención a la Ciudadanía y a la Empresa1  / 
Secretaría General, Gestión Administrativa y Asesoría 
Jurídica1

Mireia Vergés, 41 años

Dedicación: 70 %. Sueldo: 30.254 €
1ª tenienta de alcaldía / Portavoz adjunta del Grupo 
Municipal PSC-CP
Regidorías: Espacio Público y Servicios Municipales / 
Servicios Sociales y Gente Mayor 

Isidre Bautista, 33 años

Dedicación: 98 %. Sueldo: 42.355,6 €
2º teniente de alcaldía / Portavoz del Grupo Municipal PSC-CP
Regidorías: Cultura / Urbanismo, Proyectos y Obras 
Públicas / Medio Ambiente, Sostenibilidad y Espacio 
Natural / Movilidad y Transporte Público / Solidaridad, 
Cooperación y Voluntariado

Paqui Capellades, 54 años

Dedicación: 70 %. Sueldo: 30.254 €
3ª tenienta de alcaldía
Regidorías: Atención a les Entidades / Memoria Histórica / 
Promoción de la Ciudad y Turismo / Participación Ciudadana i 
Convivencia / Adjunta a la Regidoría de Cultura

Juan Ramón Torres, 48 años

Dedicación: 20 %. Sueldo: 8.644 €
4º teniente de alcaldía
Regidorías: Accesibilidad Universal / Regidorías de Barrio / 
Seguridad Ciudadana y Protección Civil / Recursos Humanos / 
Educación1

Maria Peláez, 39 años

Dedicación: 70 %. Sueldo: 30.254 €
5ª tenienta de alcaldía
Regidorías: Feminismo y LGTBI / Juventud e Infancia / 
Vivienda Social / Consumo y Salud / Imagen y Comunicación1

Xavi Gómez, 33 años

Dedicación: 98 %. Sueldo: 42.355,6 €
6º teniente de alcaldía / Portavoz del Gobierno
Regidorías: Economía y Hacienda / Industria / Comercio / 
Agricultura / Emprendimiento / Promoción y Fomento de la 
Ocupación / Autorización y Control de Actividades 
Económicas / Deportes y Promoción de Hábitos Saludables

Patricia Higueras2, 35 años

Dedicación: 80 %. Sueldo: 34.576 €
7a tenienta de alcaldía
Regidorías: Educación / Imagen y Comunicación / Sistemas 
de Información y Nuevas Tecnologías / Secretaría General, 
Gestión Administrativa y Asesoría Jurídica/ Servicios de 
Atención a la Ciudadanía y a la Empresa

1Hasta septiembre, cuando se incorpore Patricia Higueras
2Por motivos de conciliación personal y por compatibilidad con su trabajo como profesora en una escuela pública, Higueras esperará a septiembre para asumir sus competencias.

Licenciado en Filosofía, diplomado en Magisterio y máster en Filosofía Contemporánea y 
Tradición Clásica por la Universidad de Barcelona.

Integradora social, ha ejercido como trabajadora familiar en el departamento de Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de Cervelló. Ha formado parte de diferentes entidades sociales 
y juveniles y en la actualidad colabora con la Associació de Dones Progressistes.

Graduado en Derecho, estudia actualmente el máster de abogacía. Está vinculado al 
mundo deportivo, cultural y asociativo y es miembro de la Colla de Diables Àngels 
Diabòlics. Hasta ahora, ejercía como autónomo en el sector de la alimentación.

Vinculada al mundo asociativo de Sant Vicenç, participa en la organización de diferentes 
actos sociales y culturales. Actualmente, es cap de colla de Geganters i Grallers de Sant 
Vicenç dels Horts. Trabaja como modista por cuenta propia.

Técnico en prevención de riesgos laborales y posgrado en Relaciones Laborales. 
Funcionario en el Ayuntamiento de Cornellà y delegado de UGT. También es miembro de 
la ejecutiva de la Federación de Servicios Públicos de UGT - Baix Llobregat. Vinculado al 
mundo educativo de Sant Vicenç, colabora con el AMPA del IES Gabriela Mistral.

Técnica superior en Administración y Finanzas, posee formación en marketing, técnicas de 
negociación, redes sociales y contabilidad. Trabaja como oficial administrativa y comercial 
en una empresa de Sant Vicenç del sector servicios. Colabora con la Associació de Dones 
Progressistes.

Diplomado en Ciencias Económicas y postgrado en Comunicación y Liderazgo político 
por la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha estado vinculado a diferentes entidades 
sociales y deportivas. Trabaja en el sector financiero.

Maestra de educación primaria, ha trabajado en el colegio Sant Jordi y desde 2007 en el 
colegio Sant Josep. Realiza diferentes cursos de Formación del Profesorado y participa 
en grupos de trabajo. Ha colaborado en diferentes entidades y actividades sociales y 
culturales de Sant Vicenç.
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Miguel Comino 
Haro 

Mireia Vergés 
Rosell 

Isidre Bautista 
Compte 

Paqui Capellades 
Ladevesa 

Juan Ramón 
Torres Blanco 

María Peláez 
Moreno 

Xavier Gómez 
Álvarez 

Patricia Higueras 
Ovejero 

Maite Aymerich 
Boltà 

Miguel Ángel 
Camacho Vega 

Maria del Remei 
Cerdà Herrero  

Arnau Mata de 
Casademunt 

Maite Jiménez 
Martín 

Fran Infante 
Sánchez  

Yolanda Artigas 
Barber   

Juan Carlos Ávila 
Mateo 

Antolín Jiménez 
Martín 

Carmen Soffiati 
Requena 

Jordi Gil 
Dorado  

Georgina 
González García 

Al nou Ple Municipal, configurat a partir dels resul-
tats electorals del 26 de maig, hi haurà quatre grups 
municipals i 21 regidores i regidors. El Govern el for-
men els 8 membres del PSC – Sant Vicenç en Posi-
tiu. A l’oposició hi ha els 8 regidors de Junts x Sant 
Vicenç (Vicentins pel Canvi + ERC), els 3 de Ciuta-
dans i els 2 de Sant Vicenç en Comú Podem – En 
Comú Guanyem. l

Quatre formacions i 21 regidores i regidors 
al Ple Municipal

Carlos Gómez
Álvarez *

No-adscrit

*Al tancament d’aquesta edició, Carlos Gómez anunciava la seva renúncia a l’acta de regidor. Entraria al Ple la regidora de Ciutadans Lydia Vargas.
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PSC – Sant Vicenç en Positiu ganó las elecciones munici-
pales del pasado 26 de mayo, en las que se impuso con el 
33,69 % de los votos (4.349). La participación fue del 61,15 
% (12.983 votos), 3,5 puntos por encima de la del 2015, 
cuando se registró un 57,6 % (12.110). La formación socia-
lista, que obtuvo 8 regidores, fue la más votada. La siguen 
Junts x Sant Vicenç – ERC (8 regidores, 4.283 votos), Ciuta-
dans (3 regidores, 1.512) i SVHCP-ECG (2 regidors, 1.312). 
No obtuvieron ninguna representación las siguientes can-
didaturas: SOM SVH, Junts x Catalunya, Vox y el PP.

También en las europeas 
El PSC también fue la fuerza más votada en Sant Vicenç 
dels Horts en las elecciones europeas celebradas el mis-
mo día. La opción socialista consiguió 3.972 votos (31,11 
%). La siguieron ERC – Ara Repúbliques (3.699, 28,97 %), 
Cs (1.447, 11,33 %), Junts x Catalunya (1.236, 9,68 %) y CeC 
Podemos (1.190, 9,32 %).

La participación fue del 60,62 % (12.863 votos), 17,16 
puntos por encima de la del 2014, cuando se registró un 
43,46 % (9.080). l

PSC – Sant Vicenç en Positiu gana las 
elecciones municipales

Resultats electorals 2019

nombre de vots
% vots

Participació: 61,15 %
Votants: 12.983

Vots nuls: 75
Vots en blanc: 98

2015 2015 2015 2015 20152019 2019 2019 2019

8
Regidors/es

JUNTS
XSVH-E

8
Regidors/es

3
Regidors/es

JUNTS
XSVH-E

PSC-CP
Sant 

Vicenç
en Positiu

PSC-CP CsC’s

2
Regidors/es

SVHCP-
ECG

ICVSVHSP

2.629
21,95 %

4.349
33,69 %

4.520
37,74 % 4.283

33,18 %

1.585
13,23 %

1.512
11,71 %

927
7,74 % 733

6,12 %

1.312
10,16 %
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Estalvi de 
55.541,13 € en 
sous de govern 
El ple extraordinari de juliol va 
aprovar la dedicació i els sous del 
Govern, format per 8 regidores i re-
gidors de PSC-SVenPositiu. L’Ajunta-
ment estalviarà 55.541,13 € en re-
tribucions de càrrecs electes d’aquí 
a final d’any, ja que no es gastarà 
el sou dels 3 regidors que caldrien 
per la majoria absoluta, ni tampoc 
les dues mensualitats de la regidora 
Patrícia Higueras, que s’incorpora al 
setembre per temes de conciliació 
personal i compatibilitat laboral.

En els sis primers mesos del 2019, 
la despesa de Junts x Sant Vicenç 
en càrrecs de govern ha estat de 
164.551 €. Els sis mesos posteriors 
al canvi de govern, fins al desem-
bre del 2019, la despesa de sous de 
govern per part de PSC-SVenPosi-
tiu serà de 122.068 €. En total, per 
tant, en tot el 2019 s’hauran gastat 
286.619 € del total pressupostat 
(342.160 €). La diferència suposarà 
aquest estalvi de prop de 56.000 €. 
La partida de sous de govern tam-
poc no s’augmentarà al 2020; es 
manté el límit de 342.160 €. l

El nou Govern crea 
regidories noves com la de 
Feminisme i la de LGTBI

El nou Govern ha creat regidories noves, entre les quals desta-
quen Feminisme, LGTBI, Atenció a les Entitats, Memòria Històri-
ca, Promoció de la Ciutat i Turisme, Accessibilitat Universal i una 
regidoria dedicada a les Regidories de Barri. Els pressupostos de 
2020, que es planificaran en els propers mesos, contemplaran ja 
aquestes noves prioritats de l’Ajuntament.

Totes les persones regidores de Govern tenen delegada una 
tinència d’alcaldia, segons l’ordre que ocupaven a la llista electo-
ral. Xavier Gómez és el portaveu del govern.

L’alcalde, Miguel Comino, va signar el 20 de juny el decret que 
aprova l’estructura política municipal i les delegacions en favor 
de la resta de membres de l’equip de govern, que es distribueix 
ara en sis grans àrees: alcaldia; governança i economia; serveis a 
les persones; acció social i drets civils; promoció econòmica i de 
ciutat, i serveis al territori i sostenibilitat. l

Els pressupostos del 2020 tindran en 
compte les noves prioritats del consistori
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En el anterior mandato municipal, Sant Vicenç dels 
Horts fue incluido en la tarifa Metropolitana del trans-
porte. Ello conllevará el pago del Tributo metropolitano 
(TM), que desde hace años sufragan los municipios de 
la zona 1. El Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) se 
encarga ahora de recopilar los datos de los 36 munici-
pios que este año se incorporaron a la tarifa metropo-
litana. Una vez hechos los cálculos, está previsto que, a 
partir de mediados de septiembre, la ciudadanía pueda 
consultar en www.amb.cat el importe a pagar. La Ad-
ministración informará entonces ampliamente sobre 

las características del tributo y su forma de pago. El TM 
está vinculado al IBI y financia actuaciones de ordena-
ción del territorio metropolitano en el ámbito del medio 
ambiente y la movilidad. Se merita anualmente y este 
año se pagará por primera vez en los 36 municipios in-
corporados a la tarifa única metropolitana desde el 1 de 
enero. 

La unificación tarifaria ha supuesto un ahorro impor-
tante para los usuarios del transporte que se trasladan 
por la zona metropolitana. Por ejemplo, la T-10 vale aho-
ra casi la mitad. l

Las cifras del Tributo 
Metropolitano se 
conocerán en septiembre

La AMB está recopilando datos de 
los ayuntamientos para calcular el 
impuesto, tras la incorporación de 36 
municipios a la tarifa metropolitana
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La Piscina de Sant Antoni – La Blava es converteix, un 
estiu més, en l’equipament de referència de l’esport i el 
lleure dels mesos de calor a Sant Vicenç dels Horts. La 
temporada regular va començar el 22 de juny i s’allar-
garà fins a l’11 de setembre, de dilluns a divendres de 
10.30 a 20 h, i caps de setmana i festius de 10 a 20 h.

En cas d’onada de calor, l’Ajuntament ha establert la 
gratuïtat d’accés, en determinades franges horàries, per 
a les persones de més de 65 anys, les dones embaras-
sades, les mares lactants, els menors de 6 anys i les per-
sones amb discapacitat empadronades a Sant Vicenç. 
L’aforament de la piscina, però, és limitat a 800 persones. 
Més informació a www.svh.cat. l

L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor recoma-
na informar-se bé de les característiques i detalls abans 
de contractar un viatge, llegir amb atenció el contracte 
abans de signar-lo i guardar els justificants de paga-
ment. A més a més, es recomana informar-se bé de les 
diverses assegurances disponibles. D’altra banda, per 
evitar robatoris a les llars, els Mossos d’Esquadra acon-
sellen desar objectes valuosos en llocs segurs i compro-
var que portes i finestres quedin ben tancades; també, 
avisar persones de confiança de la nostra absència, així 
com demanar que algú us reculli la correspondència i 
faci un cop d’ull a l’habitatge. Finalment, es recomana 
disposar d’un inventari dels objectes i pertinences amb 
número de sèrie. l

La Piscina de Sant 
Antoni - La Blava, a ple 
rendiment fins a l’11 de 
setembre

Consells per a gaudir 
d’unes vacances d’estiu 
segures

En cas d’onada de calor, els col·lectius 
de risc tenen accés gratis en 
determinats horaris
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Sant Vicenç es prepara 
per viure la Festa Major 
d’Estiu

La música, les activitats infantils i la cultura tradicional són 
algunes de les propostes destacades de la Festa Major 
d’Estiu, que enguany tindrà lloc del 19 al 22 de juliol. En-
titats i Ajuntament han treballat conjuntament per oferir 
un programa divers, per a tots els gustos i edats. La Fes-
ta s’obrirà oficialment el divendres 19 (21 h, p. de la Vila) 
amb la lectura del pregó a càrrec d’Imma Prat i Salvans, 
llicenciada en filologia catalana, tècnica de Comunica-
ció i Regidora de Cultura de l’Ajuntament de Sant Vicenç 
del Horts del 2011 al 2015. Aquell mateix dia destaquen 
també les actuacions musicals en diferents registres: a les 
22.30 h (p. de Narcís Lunes) hi haurà un recital de música 
clàssica amb el pianista Lluís Grané, i a les 23.30 h (p. de 
la Vila), concert d’Eivibonny i del grup de versions Wish. 
Prèviament, la carrossa discoteca del Santvi Sound sor-
tirà del Forn Romà i passarà pels carrers del Riu i de Sant 
Josep per arribar al parc de la Foneria.

El cap de setmana, entre moltes altres activitats, des-
taca la cultura tradicional. El dissabte 20, per exemple, 

hi haurà gegants (18 h, p. de la Vila), diables (21.30 h, p. 
Sant Jordi) i sardanes (22 h, parc del Mamut). L’endemà, 
el diumenge 21, tindrà lloc la Diada Castellera (18 h, p. de 
la Vila) i el correfoc infantil (19.45 h, sortida de la p. Sant 
Jordi). 

La missa solemne tindrà lloc el dilluns 22, a les 12 h, a 
l’església de Sant Vicenç Màrtir i comptarà amb la parti-
cipació de l’Orfeó Vicentí del Centre Catòlic. A la mateixa 
hora també hi ha la festa de l’escuma, a la p. de la Vila. l

Música, actes infantils i cultura 
tradicional són algunes de les 
propostes més destacades

Las fiestas de barrio empezaron el 31 de mayo en El Turó 
y acabarán el 20 de septiembre en Vila Vella. A lo largo del 
verano, se habrán celebrado también en La Vinyala – Po-
ble Nou, Sant Antoni, La Font del Llargarut, Can Ros, Sant 
Roc y La Guàrdia. Actividades lúdicas, culturales y partici-
pativas, que facilitan el encuentro vecinal, son las prota-
gonistas de las diferentes fiestas de barrio. l

Vila Vella clausurará la 
temporada de fiestas de 
barrio en septiembre

Las asociaciones vecinales impulsan 
actividades lúdicas y culturales diversas



  14   Sant Vicenç dels Horts JUNY - JULIOL 2019

Aula dial, 10 anys 
d’educació mediàtica a 
les escoles amb Ràdio 
Sant Vicenç 

El programa de Ràdio Sant Vicenç Aula dial ha arribat 
aquest curs a la 10a edició com una activitat consolida-
da que desenvolupen vuit escoles vicentines. L’alumnat 
treballa a classe com si fos la redacció d’una emissora 
de ràdio, fins a l’emissió del seu propi informatiu des 
dels estudis de Ràdio Sant Vicenç. Aquesta feina també 
serveix perquè l’alumnat prengui consciència de la im-
portància de comptar amb informació de qualitat, en un 
context on les falses notícies proliferen. 

Per celebrar una dècada d’educació mediàtica a les es-
coles, Ràdio Sant Vicenç prepara un documental basat 
en experiències relacionades amb Aula dial. D’altra ban-
da, la Universitat Autònoma de Barcelona ha publicat el 
llibre digital Com formar ciutadans crítics? Alfabetitza-
ció informacional i mediàtica, un recull d’articles basats 
en les ponències que es van fer durant la jornada del 
mateix nom celebrada a la UAB al novembre del 2018. 
Un d’aquests articles, escrit per Eva García, responsa-
ble de l’emissora municipal, explica l’experiència d’Aula 
dial: https://bit.ly/31S2TIm. l

L’emissora prepara un documental que 
analitza l’evolució del programa 
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“Fes Vida. Fes Vila” 
acoloreix els carrers

La campanya comercial “Fes Vida. Fes Vila” busca revi-
talitzar el teixit comercial del centre del municipi. Per a 
aconseguir-ho, es compta amb nou mobiliari urbà, ban-
deroles, jardineres i pintura viària de colors, que ha de 
servir perquè els vehicles redueixin la velocitat.

A més, els locals buits s’han identificat amb vinils in-
formatius sobre les característiques de l’espai, per facili-
tar-hi la implantació de nous negocis. l

L’Escola Sant Jordi començarà el nou curs amb un camí 
escolar. És un itinerari segur i senyalitzat a les principals 
rutes d’accés a l’escola, perquè els infants puguin anar-hi 
sols, a peu o en bici. El camí escolar fomenta l’activitat fí-
sica diària, ajuda a disminuir l’obesitat infantil i potencia 
l’autonomia i la interrelació dels infants. El camí s’acabarà 
d’implantar al juliol i es podrà estrenar al nou curs. l

De la vía para arriba es el segundo documental partici-
pativo del barrio de Sant Josep. Se presentó el 13 de ju-
nio y puede verse en el canal YouTube del Ayuntamien-
to. Se ha realizado con la participación de entidades y 
vecinos y es una de las actuaciones del plan “Implica’t 
per Sant Josep”: más concretamente, del proyecto “Ge-
nerAccions”, que facilita la interacción entre personas de 
edades y realidades diferentes. En 2018 ya se produjo 
Fem barri, también disponible en YouTube. l

L’Escola Sant Jordi 
estrenarà camí escolar

Nuevo documental 
participativo de Sant Josep

La campanya de dinamització comercial 
identifica locals buits del centre

Se titula De la vía para arriba y puede 
verse en el canal YouTube municipal

Una trama de llapis de colors marca 
diverses rutes fins al centre educatiu
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Encuesta sobre 
civismo y 
convivencia en 
Can Ros y El Serral
Detectar faltas de civismo y proble-
mas de convivencia es el objetivo de 
la encuesta que el Ayuntamiento ha 
hecho durante el mes de junio en 
Can Ros y El Serral. Es el primer paso 
del futuro Plan de civismo y convi-
vencia de dichos barrios, una de las 
propuestas ganadoras de los presu-
puestos participados. Las aportacio-
nes que han hecho unas 200 perso-
nas se analizarán en septiembre. l

Lleure al centre diari 
La Vinyala – Poble 
Nou

És en marxa el nou centre diari La 
Vinyala – Poble Nou, un espai d’ac-
tivitats educatives i de lleure per 
a infants i joves sorgit del procés 
participatiu La Vinyala – Poble Nou 
es mou. El servei està finançat per 
l’Ajuntament i gestionat per la Fun-
dació Maria Auxiliadora. Totes les 
activitats són gratuïtes l

El projecte “Vincles” 
escampa l’art urbà per 
ponts i escales del municipi

La Fundació Contorno Urbano va iniciar al juny el procés participatiu 
per a planificar, conjuntament amb ciutadania i entitats, les actua-
cions artístiques que s’hi duran a terme. Sota el nom de “Vincles”, la 
proposta potencia el treball en comunitat per trencar barreres urba-
nístiques mitjançant l’art com a font d’expressió i d’unió entre ba-
rris. Es dona així impuls a la iniciativa de cultura urbana, amb un fort 
component participatiu, que va sorgir inicialment a la xarxa comu-
nitària de l’”Implica’t per Sant Josep” i que s’estén ara a altres barris.

“Vincles” s’estructura en tres grans eixos:

[ Sutura urbana. Es pintaran els murs dels ponts que travessen la via 
del tren. Artistes de trajectòria i solvència tècnica visiten Sant Vicenç 
durant uns dies i fan un treball previ amb la comunitat per a final-
ment, executar l’obra.

[ Espais interiors. Es pinten diverses escales del barri de Sant Jo-
sep per donar continuïtat al projecte “Ciutat en Vers”, de foment de 
la poesia a l’espai públic. Artistes reconeguts fan estades de fins a 10 
dies al poble per treballar amb la comunitat, i aquesta participa en 
totes les fases, des del disseny fins a l’execució.

[ Microurbanisme. Es pinten espais reduïts de Sant Josep per a fer-
los més amables i adaptar-los a les necessitats de la ciutadania. Tam-
bé s’organitzen residències d’artistes que treballen amb la comunitat 
totes les fases. l

Artistes professionals treballen conjuntament 
amb ciutadania i entitats locals
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Nous ajuts municipals 
per a impulsar l’activitat 
agrària professional

Dues línies d’ajuts per a fomentar la pagesia professio-
nal s’han incorporat a les subvencions municipals per a 
promoure l’activitat econòmica a Sant Vicenç dels Horts. 
Enguany l’Ajuntament compta amb un pressupost de 
35.000 € pels ajuts agraris. 

La primera línia d’ajuts va destinada a l’ampliació d’ex-
plotacions existents i a la incorporació de nova pagesia. 
Són subvencionables l’arrendament de nous terrenys 
agrícoles durant el primer any de contracte, l’adequació 
i preparació de nous terrenys per a ús professional i la in-
corporació de nous terrenys agrícoles a una explotació. 
Pel que fa a la segona línia d’ajuts, s’adreça a persones 
propietàries de terrenys rústics i servirà per a recuperar 
camps en desús per a destinar-los a activitat agrària pro-
fessional, ja sigui per a explotació pròpia o aliena.

A més d’aquestes novetats, el consistori manté les sub-
vencions per a la contractació de persones aturades, la 
modernització i obertura de comerços i l’impuls de l’em-
prenedoria. El termini per a sol·licitar qualsevol d’aquests 
ajuts acaba el 31 d’octubre. l

També continuen les subvencions 
a empreses, comerços i persones 
emprenedores

Las ayudas al IBI prevén descuentos de entre el 40 % y el 50 
% de la cuota, según los ingresos brutos totales de las per-
sonas empadronadas en el domicilio. También hay ayudas 
para pagar el IBI si la vivienda está en la bolsa de alquiler 
municipal o cedida temporalmente al Ayuntamiento. To-
das las ayudas sociales municipales se pueden consultar en 
la guía publicada por el consistorio. Las solicitudes se ges-
tionan desde el Servei Integral d’Atenció a la Ciutadania. l

Actualizada la guía de 
ayudas sociales municipales

El 30 de septiembre acaba el plazo para 
solicitar la rebaja del IBI 



SANT
VICENÇ 
DELS 
HORTS

VIDA VICENTINA

ANIVERSARIS CENTENARIS

Agustina Chávez Bermúdez (5 de maig) i Concha Bagres Lucena (27 de maig) van celebrar 100 anys de 
vida. Van rebre la seva medalla centenària. Moltes felicitats!

SETMANA GENT GRAN

La gent gran de Sant Vicenç dels Horts va gaudir, del 5 al 12 de maig, d’un programa d’activitats lúdiques, 
esportives i gastronòmiques.



PREMIS NARCÍS LUNES, FRANCESC SIÑOL I SAC

Sònia Moya, amb l’obra Silur, va guanyar el concurs literari Narcís Lunes. En el concurs Francesc Siñol, de 
fotografia, van guanyar Helena Ruiz (categoria juvenil) i José Reyes Belzunce i Antoni Molero (adults). Els 
premis de curtmetratges SAC van ser per a Carlos Villafaina, Laura Pousa i Marta Bayarri Valls.

500 CORREDORES

La 8a edició de la CaCo va aplegar, el 19 de maig, mig miler de 
participants de totes les edats. Sílvia Alberich García va guanyar 
la cursa de 5 km, i Lluvia Lara Valle, la d’1 km.

6È ANIVERSARI CARALLOTS

El 19 de maig la colla vicentina 
va celebrar el seu 6è aniversari 
amb una diada a la pl. Sant Jordi 
envoltada dels castellers del Poble 
Sec, Mollet i Badalona.



MOSTRA DE TEATRE ESCOLAR

Del 10 de maig al 4 de juny, l’alumnat de 6è de primària de les escoles vicentines va representar 12 obres de 
teatre a la 31a Mostra de Teatre Escolar.

AGRORUTA EN BICICLETA

Pagesos i pageses van obrir els seus 
camps l’1 de juny perquè la ciutadania 
els visités en una ruta ciclista. 

1A FESTA DEL MEDI AMBIENT

Infants i famílies van gaudir de tallers i itineraris 
mediambientals al parc del Pi Gros el 2 de juny.



ESTIU DE CULTURA

Fins al 27 de juliol podem gaudir de concerts gratuïts de grups de tributs i d’activitats culturals diverses 
als parcs i places de Sant Vicenç.

CONCURS DE COLLES SARDANISTES

Els amants de la sardana van gaudir d’aquest 
certamen que va comptar amb la Cobla Vila 
d’Olesa, el 9 de juny a la plaça de Narcís Lunes.

PARC DE BOMBERS VOLUNTARIS

El 15 de juny es va organitzar la tradicional 
jornada de portes obertes a la nau del carrer de 
la masia de Can Coll.
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SANT
VICENÇ 
DELS 
HORTS

COLLITA PRÒPIA ESPAI COORDINAT PEL SERVEI LOCAL 
DE CATALÀ

El català és la vuitena llengua amb més presència a Inter-
net del món. Google i YouTube tenen versions 100 % en 
català, tots els Mac i PC permeten configurar l’ordinador 
en català, 6 dels 10 principals webs del món tenen versió 
en català, el català s’ensenya a 161 universitats del món, 
el 85,5 % de directius, professionals i científics saben par-
lar i escriure català, el 95,2 % de la població entén el ca-
talà, i els diaris amb més tiratge de Catalunya tenen edi-
cions íntegrament en català. Aquestes són algunes de 
les dades que ens revelen la gran projecció de la nostra 
llengua arreu del món i a Catalunya. Podem dir, doncs, 
que usar el català és signe de futur. 

I, potser, personalment també ens plantegem reptes 
de futur amb relació al nostre nivell de català. És possible 

“El català és futur” 
que vulguem escriure en català als nostres amics, ajudar 
els nostres fills, optar a determinades feines, acreditar el 
nostre nivell de català oral i escrit, respondre en català a 
una persona que ens parla en aquesta llengua, regula-
ritzar la nostra situació com a ciutadans de Catalunya... I 
és probable que no puguem fer-ho perquè no en sabem 
prou per a expressar-nos oralment i per escrit en català.

El Servei Local de Català, del Consorci per a la Norma-
lització Lingüística, facilita l’aprenentatge del català a 
tota la ciutadania adulta a través dels cursos amb titu-
lació oficial que ofereix d’octubre a juny. Podeu dema-
nar-ne informació al 93 676 81 91 o per correu electrò-
nic a svh@cpnl.cat i matricular-vos-hi a partir del 12 de 
setembre. l

SERVEI LOCAL 
DE CATALÀ
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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’ESTIU
Del 24 de juny a l’11 de 
setembre

Matí
Dimecres, de 10 a 13 h
Dissabtes, tancat
Tarda
De dilluns a dijous, de 
16 a 21 h
Divendres, de 16 a 
20.30 h

SANT
VICENÇ 

DELS 
HORTS

VA DE
VOLTES

Mirar enrere, agafar impuls i 
avançar
Biblioteca Les Voltes (2009-2019)

l El passat 22 d’abril Les Voltes va fer deu anys, un aniversari que no podíem deixar 
de celebrar de totes totes. La programació d’actes va incloure activitats que volien 
agrair la cultura des dels seus àmbits més diversos: lectura, il·lustració, escriptura, 
cinema, música, teatre i dansa. Per aquest motiu vicentins i vicentines de totes 
les edats, eix central de la nostra raó de ser, van participar en tallers de lectura i 
escriptura de poesia, un concert escenificat de forma magnífica per la Carla i el 
Quintet Quatre+1, hores del conte, la I Festa del Llibre Gegant Il·lustrat i molt més. La 
celebració va arrencar just per Sant Jordi i s’ha allargat fins aquest inici de juny. De fet, 
l’equip de bibliotecaris i bibliotecàries que hi treballem, estem d’aniversari tot aquest 
2019, d’alguna manera.

Aquesta dècada Les Voltes ha estat oberta i amatent a les necessitats de la població. 
S’hi han dut a terme diverses iniciatives: algunes d’elles han tingut principi i final, 
però no per això considerem que no han estat d’èxit, tot el contrari: comptar amb 
el FocusSVH, un club de fotografia, un club de conversa en alemany, l’enVOLTAts 
de cinema i tants altres grups de viva sensibilitat per l’aprenentatge i la creació de 
coneixement compartit ens demostra que Sant Vicenç dels Horts és un municipi amb 
inquietuds latents i ganes de créixer. La Biblioteca Les Voltes ha fet néixer i consolidat 
clubs de lectura per a infants i adults. La participació en activitats per a públic infantil i 
familiar ha crescut significativament. L’Ajuntament ha facilitat les eines per a crear una 
programació regular de propostes lúdiques i formatives que oferim amb la voluntat 
de fer gaudir a les persones que ens visiteu.Tot plegat ens dibuixa un camí ampliat, 
un camí que ens fa sentir més forts i més plens d’energia per a continuar treballant a 
favor de la promoció de la lectura, la cultura i la creació de coneixement amb i per als 
vicentins i les vicentines.

Sentim gratitud i ens encantarà que sigueu ben participatius i ens feu saber tot allò 
que espereu que la Biblioteca tingui a curt, mitjà i llarg termini. La propera dècada la 
construirem, així com aquesta, amb vosaltres.
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ATENEM LES NECESSITATS DE 
NENS, ADOLESCENTS I ADULTS AMB 

DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL

El nostre és un projecte que uneix Escola d’Educació 
Especial, Taller Ocupacional, Centre Especial de Treball, 
Centre d’Oci i Llar Residència per a poder oferir oportuni-
tats d’integració social i laboral a tots els seus membres 
des que entren a l’escola fins que desenvolupen una ac-
tivitat laboral d’acord amb les seves pròpies capacitats. 
El projecte es recolza en quatre grans àrees:

• Educativa: desenvolupant un model d’escola inno-
vador tant en la seva línia pedagògica com en les seves 
infraestructures.

• Laboral: fomentant la integració laboral de les perso-
nes amb discapacitat psíquica i promovent la formació  
professional tant de les persones amb discapacitat com 
dels professionals.

• Social: atenent la persona de forma individualitzada i 
les seves famílies, fomentant alternatives residencials di-
ferents de la família i promovent activitats d’oci i temps 
lliure que impulsin estils de vida saludables.

• Sanitària: treballant de forma transversal els aspec-
tes relacionats amb la salut.

Serveis que oferim: JARDINERIA, BUGADERIA i
MANIPULATS

Oferim un treball productiu i de qualitat que compta 
amb un ampli ventall de clients, entre els quals hi ha en-
titats públiques, empreses privades i particulars.

FUNDACIÓ PRIVADA IRIS DE SANT VICENÇ 
DELS HORTS

INICIATIVES DE LA COMUNITAT ASSOCIACIONS, ENTITATS DEL TERCER SECTOR 
I EMPRESES AMB RESPONSABILITAT CORPORATIVA AL MUNICIPI

Responsabilitat social
La contractació de serveis de centres especials de tre-
ball com a mesura alternativa al compliment de la Llei 
d’Integració Social dels Minusvàlids (LISMI) comporta 
molts avantatges fiscals i socials per a l’empresari.

On som:
Primer de Maig, 9
08620 – Sant Vicenç dels Horts
Telèfon 93 656 36 75
Adreça electrònica: fundacio@fundacioiris.org
www.fundacioiris.org l

“Me encanta salir 
a la calle a repartir 
información municipal”
MANOLO LÓPEZ

Soy Manolo y vivo en Sant Vicenç. Trabajo en el Centre Es-
pecial de Treball (CET) de manipulados de la Fundación Iris 
desde 1999. Me gusta mucho mi trabajo. En el CET somos 
22 trabajadores y 3 monitores. Hacemos muchas faenas: 
manipulamos botellas de cava, montamos las cajas para las 
patatas fritas del Viena, hacemos bolsas con piezas..., pero la 
faena que más me gusta es salir a la calle a repartir todo lo 

que nos encarga el Ayuntamiento. El barrio donde me gusta 
más repartir es el de Can Ros y el Serral porque es donde yo 
vivo, aunque me da igual ir a otros barrios porque me co-
nozco todas las calles del pueblo. Aparte de repartir la revis-
ta, también repartimos cartas con direcciones. Al principio, 
cuando empezamos a hacer esta faena, yo no sabía diferen-
ciar los números pares y los impares, así que mi monitor es-
tuvo enseñándome durante un tiempo hasta que conseguí 
aprenderlo. Ahora soy capaz de recorrerme todo el pueblo 
y hacer muy bien mi trabajo. Me siento muy bien haciendo 
esta faena, por eso espero poder seguir repartiendo por Sant 
Vicenç, que es lo que más me gusta. Un saludo y buena fiesta 
mayor a todos los vicentins y vicentines. l
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Per un món sense barreres 
ADISCAP

Som una associació sense ànim de lucre per a persones 
amb diversitat funcional de tot tipus. El nostre objectiu 
és crear i fomentar iniciatives que millorin la qualitat de 
vida de les persones del municipi que presentin dificul-
tats de mobilitat, aconseguir transport públic accessi-
ble, espais adaptats d’esbarjo, activitats lúdiques inclu-
sives i terapèutiques, assessorar sobre ajudes tècniques 
i econòmiques... Gràcies a un conveni amb l’Ajunta-
ment, tenim local al c/ Agricultura, 11 (accés per la ctra. 
de Sant Boi), on ja hem posat en marxa un servei espe-
cialitzat de fisioteràpia per a socis i tallers de treballs 
manuals oberts a tothom. Tenim 3 bicicletes adaptades, 
fem excursions amb autocars adaptats a llocs accessi-
bles i sessions de teràpia assistida amb gossos.

Si necessiteu assessorament, voleu fer-vos-en socis 
o col·laborar amb nosaltres podeu posar-vos en con-
tacte amb nosaltres al telèfon 653369391 o per correu: 
adiscapsvh@hotmail.com. El nostre local es troba al c/ 
Agricultura, 11. l

SANT
VICENÇ 

DELS 
HORTS

ENTITATS

Cloenda dels Mòduls 
d’Orientació Prelaborals 
del curs 2018-2019  
FUNDACIÓ MARIA AUXILIADORA DE SANT VICENÇ 
DELS HORTS

El passat 30 de maig, la Fundació Maria Auxiliado-
ra va tancar un nou curs del programa de Mòduls 
d’Orientació Prelaboral (MOP). El programa aproxi-
ma als elumnes de 3r d’ESO dels instituts del munici-
pi a diferents ocupacions, experimentant a través de 
la pràctica i descobrint oficis que els/les motivin. Els 
MOP ofereixen un itinerari formatiu orientat a una 
incorporació al mercat laboral amb més garanties 
d’èxit. Enguany s’ha comptat amb la participació de 
33 alumnes de l’IES Frederic Mompou, de l’INS Ga-
briela Mistral i dels Salesians. 

Els tallers d’aquest any van ser: Fusteria, Cuina, 
Atenció al Client, Iniciació a les activitats en el temps 
de lleure, Fontaneria, Pastisseria, Jardineria, Disseny 
Gràfic, Perruqueria, Serigrafia, Estètica i Soldadura. 
El 90 % dels alumnes inscrits al programa assoleixen 
els objectius plantejats, fet que els permet continuar 
el seu itinerari formatiu amb més garanties d’èxit.

Els MOP, impulsats per la Fundació Maria Auxiliado-
ra, l’Ajuntament i el Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat, compten amb la col·laboració dels tres 
instituts del municipi i amb el suport econòmic de 
la Diputació i suposen un recurs molt valuós per a la 
formació i inserció laboral dels joves del municipi. l
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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
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OPINA
Èxit total a la I Jornada 
lúdica per la diversitat 
funcional: integració i 
inclusió
El passat dia 3 de desembre, per comme-
morar el Dia Internacional de la Disca-
pacitat, els alumnes del CFGM d’Atenció 
a persones en situació de dependència 
de l’Institut Gabriela Mistral, juntament 
amb l’associació ADISCAP de Sant Vi-
cenç del Horts, vam gaudir d’una jorna-
da compartida plena d’emocions i noves 
experiències per a tothom. Vam tenir 
xerrades, treballs manuals, jocs, circuits, 
balls i pica-pica... però sobretot, vam te-
nir somriures, abraçades, col·laboració, 
comprensió, admiració i aprenentatge 
mutu, una experiència única i inoblida-
ble que, sense dubte, tornarem a repetir.
ADISCAP i Institut Gabriela Mistral 
(CFGM Atenció a persones en situació 
de dependència)

Gracias por ser donante
Agradezco a cuantos amigos y conocidos 
tengo su constante apoyo ante la situa-
ción de mi enfermedad. Hace un año que 
me trasplantaron un corazón artificial, en 
espera de que llegue el trasplante defi-
nitivo. En este año, he realizado varias 
acciones para sensibilizar a la sociedad 
de lo importante que es ser donante de 
órganos y de médula ósea. Es la forma 
más solidaria de “DAR VIDA A LA VIDA”, 
una canción cuyo autor es de un tras-
plantado llamado Sergio Cobos. Él me 
permitió, con los arreglos musicales de 
Los Sobraos, hacer mi versión, que, gra-
cias a la discográfica Mediterráneo Mu-
sic, ya está en las plataformas digitales 
de todo el mundo. Su título: Gracias por 
ser donante. El sueño de hacer un libro 
ya es una realidad con la colaboración 
de varios escritores/as, poetas, perio-
distas, personas trasplantadas y del jefe 
de insuficiencia cardíaca del hospital de 
Bellvitge, el doctor Nicolás Manito. Ahora 
solo falta obtener una ayuda que permi-
ta realizar la primera edición. Es mi inten-
ción que, en caso de beneficios de esta 
obra, éstos sean para ayudar a la inves-
tigación de antirrechazo de órganos en 
personas trasplantadas. Espero por parte 
de todos que podamos ver este trabajo 
en las librerías, haciéndonos partícipes y 
orgullosos de que así sea, en bien de un 
futuro mejor para la sociedad en general. 
Ojalá nadie tuviera que tener nunca la 

necesidad de un trasplante, pero si ello 
ocurriera, tenga mejor camino, en bre-
vedad de tiempo, para realizarlo. Perso-
nalmente, es un orgullo poder hablar de 
mi pueblo, en concepto de solidaridad, 
sensibilidad, y apoyo por hechos, en ra-
zón a lo expuesto. De antemano, a toda 
la población de Sant Vicenç dels Horts, 
gracias en nombre propio y de todas las 
personas trasplantadas y en listas de es-
pera para ser trasplantados.
Pepe Tejada



Isidre 
Bautista

santvicencdelshorts@socialistes.cat
     @PSCSVH
     PSC.SVH
     @pscsvh

LA VEU DELS GRUPS MUNICIPALS

Maite
Aymerich

junts@juntsxsantvicenc.cat
     @JuntsxSVH       
     juntsxsantvicenc

Després de 8 anys de govern de Junts per Sant Vicenç (ERC), la candidatura presentada 

pel Partit Socialista i Sant Vicenç en Positiu hem tornat a guanyar les eleccions munici-

pals a Sant Vicenç dels Horts el passat 26 de maig. Tenim l’honor i la responsabilitat 

de governar el nostre municipi i ho farem amb moltes ganes, il·lusió, treball i sacrifici. 

Treballarem per un Sant Vicenç de tots i totes, per recuperar el sentiment d’orgull de 

pertinença, fent que Sant Vicenç sigui una ciutat metropolitana, oberta, plural, ac-
cessible i 100 % sostenible.   

Volem que Sant Vicenç sigui una ciutat que miri al futur amb optimisme i esperança i 

deixar enrere el model de poble dormitori per a convertir-nos en una ciutat autònoma. 

Som un govern al servei de tothom, que parla de tu a tu amb la ciutadania amb humi-

litat i amb transparència i que serà just i honest. 

Al centre de les nostres polítiques hi seran les persones, les entitats, el comerç, la soste-

nibilitat i els barris amb l’objectiu bàsic de garantir l’estat del benestar dels nostres veïns 

i veïnes. 

Aprofitem l’avinentesa per a desitjar a tots i totes un bon estiu i una bona Festa Major 
d’Estiu!

Per un Sant Vicenç de tots i totes

Gràcies als 4.283 vots que Junts x Sant Vicenç va obtenir a les darreres eleccions, hem 

format un grup municipal de 8 regidors/es. Després de dos mandats a govern, constatem 

que Junts compta amb el suport de molta gent i és el projecte més consolidat al nostre 

municipi. 

L’aritmètica postelectoral permetia explorar nous camins per a construir un govern res-

pectuós amb la voluntat manifestada a les eleccions municipals. Sant Vicenç dels Horts 

sempre ha lluitat contra la injustícia i les desigualtats, i des que som en “democràcia” ha 

preferit opcions d’esquerres al govern local. Però el PSC-PSOE ha volgut triar C’s com a 

futur soci de govern, menystenint la possibilitat de fer ponts amb altres forces.  Així doncs, 

no és només la cadira el que es vol assegurar, sinó el fet de poder alçar ,com un trofeu, 

l’Alcaldia de Sant Vicenç a qualsevol preu; un govern en minoria i tirant de pactes poc 

naturals: fins al setembre no s’incorporaran totalment els 8 regidors/es del PSC-PSOE, i Cs 

s’estrena amb la renúncia del seu cap de llista.  

Des de Junts desitgem molta sort i encert al nou alcalde. Exercirem l’oposició amb vo-

cació de servei, treballant per a tots els vicentins i vicentines i vetllant perquè tothom qui 

no se senti representat en el Govern se senti escoltat. Damunt la taula del nou equip de 

govern hem deixat un grapat de projectes en marxa que no volem que s’aturin.  

Aprofito aquest espai per a agrair les mostres de suport que he rebut i manifestar l’ho-

nor que ha significat per a mi haver estat l’alcaldessa de Sant Vicenç i representar el meu 

estimat poble. 
 

Un govern a precari 
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Jordi Gil

stvicencencomu@gmail.com 
    @StVicencEnComu    
    StVicencEnComu 
    @stvicencencomu

Aquestes van ser les persones que el passat 26 de maig van confiar en la nostra candidatura 

i en el nostre projecte de Sant Vicenç. Aquests 1.312 vots constitueixen un grup municipal 

de 2 regidors per a desplegar un projecte, el de Sant Vicenç en Comú Podem, que posa la 

ciutadania al centre de les polítiques públiques mitjançant la justícia social, les polítiques 

verdes i el feminisme transformador. A totes aquestes persones, moltes gràcies.

Volem aprofitar aquest espai per a felicitar el nou alcalde i desitjar-li sort i encerts. Alhora, 

desitgem que el PSC no s’equivoqui i es recolzi en les 18 regidores d’esquerres sorgides del 

passat 26M. Perquè l’única manera progressar com a poble és fent polítiques d’esquerra i 

desenvolupant projectes que posin els fils roigs, verds i violetes al centre de les decisions 

del Govern; unes polítiques no compartides amb les que defensa Cs, com s’ha demostrat 

amb els diferents acords a la resta de l’Estat espanyol.

Nosaltres proposem treball, responsabilitat, rigor i mà estesa: mà estesa per acordar, ne-

gociar i pactar (d’això va la política) i treball i rigor a l’hora de desenvolupar, des de l’opo-

sició, totes aquelles polítiques que consensuem amb el Govern entrant. Si el Govern té 

voluntat de negociar i fer polítiques d’esquerres lluny de Cs ens tindrà al seu costat. Com 

deia Joan Fuster, “La política o la fas o te la fan”, i nosaltres la volem fer transformant des de 

l’esquerra i apartant aquells que posen el seu interès per davant del de la ciutadania. Espe-

rem que l’11,5 % del vot no s’acabi imposant sobre el 77 %. Sant Vicenç ha decidit, i ara ens 

toca a nosaltres no defraudar-lo.

1.312

Antolín
Jiménez

 
santvi.horts@ciudadanos-cs.org
     Ciutadans Sant Vicenç dels Horts

Nuestro más sincero y profundo agradecimiento a los 1.512 vicentinos que votaron el 26 
de mayo a Ciutadans y consiguieron que fuéramos la tercera fuerza política. Los vicentinos 

han reflejado que quieren un cambio en su pueblo dibujando un nuevo escenario político.

En nuestra campaña decíamos que tenía que acabar la legislatura de Esquerra Re-
publicana para volver a la senda de la concordia, la legalidad, el sentido común y el 
trabajar para todos los vicentinos. 

Tras varias reuniones, el 14 de junio se firmó un pacto de gobernabilidad para trabajar en 

conjunto PSC y Cs, creando un espacio de convivencia en común y así generar la confianza 

necesaria entre los dos partidos. Buscaremos puntos de unión en nuestros programas elec-

torales para dar paso al cambio político en Sant Vicenç. Destacar que toda la negociación se 

ha llevado a cabo siguiendo las pautas marcadas por la comisión de pactos a nivel nacional 

para poder cumplir nuestros compromisos electorales.

En el transcurso de seis meses, queremos consensuar las líneas estratégicas necesarias 

para afrontar una legislatura estable en la que Ciutadans, tal y como está firmado en el 

pacto, entrará a formar parte del equipo de gobierno.

Para terminar, desearos a todos los vicentinos un feliz verano, que disfrutéis de la Fiesta 

Mayor y sobre todo que descanséis. 

A partir de septiembre trabajaremos por y para todos los vecinos independientemente 

de su ideología política. 

Gracias por confiar en Cs.

Pacto por la neutralidad institucional en Sant Vicenç
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HISTÒRIA

ROSER CALPE ANDREO
ARXIVERA MUNICIPAL

Amb la mort del dictador Francisco Franco, el 20 de 
novembre del 1975, començà el camí de la transició cap 
a un règim democràtic. Es legalitzen els partits polítics 
i es redacta la Constitució, aprovada per referèndum 
l’any 1978. L’any 1979 se celebren eleccions generals i el 
3 d’abril del 1979, les primeres eleccions democràtiques 
municipals. 

A Sant Vicenç dels Horts s’escollien 17 regidors: 9 del 
PSUC, el partit guanyador, quatre del PSC i quatre de CIU. 

El dissabte 21 d’abril del 1979 es constituïa el primer 
ajuntament democràtic a Sant Vicenç dels Horts. La 

Quaranta anys del 
primer ajuntament 
democràtic a Sant 
Vicenç dels Horts

majoria dels regidors i regidores que hi prenien possessió 
havien sorgit dels moviments populars i veïnals que 
havien lluitat durant anys en plena època franquista.

Els reptes del primer ajuntament 
Els reptes amb què es troba el primer ajuntament 
democràtic, després de tants anys de dictadura, són 
molts, però en destaquen dos: els relacionats amb el 
creixement caòtic del municipi durant la dictadura 
—amb greus mancances d’infraestructures, serveis 
mínims i equipaments escolars, esportius, sanitaris...— i 
l’elevada taxa d’atur.

Des de l’establiment de la democràcia, al llarg 
d’aquestes quatre dècades, els diferents ajuntaments 
democràtics han posat el seu gra de sorra per a aconseguir 
avenços a tots els nivells: rehabilitació urbanística, 
millora o creació de nous equipaments, aplicació de 
polítiques culturals, socials, mediambientals, d’igualtat, 
de solidaritat, de consum..., fent del nostre municipi un 
lloc on viure millor. l

Pacto por la neutralidad institucional en Sant Vicenç
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19 de setembre, a les 13.30 h  
Jornada Empresa i 
Territori
Al Molí dels Frares. Inscripcions: empresa@svh.cat

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

Onze de Setembre
Diada Nacional 
de Catalunya 

Del 13 al 22 de 
setembre  
Tapes i Canyes
Una vintena de bars i 
restaurants vicentins oferiran 
la seva millor tapa de la casa 
acompanyada d’un quinto o 
una altra beguda

1 d’octubre
Dia Internacional de la 
Gent Gran
A les 9 h, lectura del manifest a la plaça de la Vila i 
caminada. Consulta el programa a: www.svh.cat

12 de setembre
Inici de la nova 
temporada de 
Ràdio Sant Vicenç

18 de setembre, de 15.30 a 17 h
Inici del Grup de Suport 
Emocional i Ajuda 
Mútua (GAMSANTVI)
Adreçat a persones cuidadores no-professionals 
que tenen cura de familiars en situació de 
dependència i/o malaltia. Es disposa d’ajut d’un/a 
psicòleg/oga i té una durada de 10 sessions d’una 
hora i mitja. Inscripcions i informació: 936723111, 
socials@svh.cat

14 de setembre
3a Festa de la 
Diversitat Funcional 
ADISCAP
A les 15 h, a la plaça de Narcís Lunes
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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          

De l’1 a l’11 d’octubre
6a Quinzena de la 
Solidaritat
Enguany visitaran Sant Vicenç els Defensors dels 
Drets Humans Danilo Chammas, Hayat Rguibi, 
Leonard Rentería, Noelia Heredia “La Negri”, Fredy 
Samuel Vázquez “Snif” i Sunitha Krishnan.
Més informació: www.svh.cat

5 d’octubre  
A les 17.30 h al Molí dels Frares

Homenatge a les 
Noces d’Or

15 d’octubre
Acte 
commemoratiu 
de l’afusellament 
del president 
Lluís Companys




