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Sant Vicenç dels H  rts
La il·lusió il·lumina el Nadal

La campanya de comerç sortejarà 6.000 € en premis i es repartiran 
4.000 fanalets màgics a les escoles per guiar els Reis d’Orient

L’EDICIÓ EN PAPER D’AQUEST NÚMERO DE LA REVISTA ES VA TANCAR EL 7 DE DESEMBRE
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Diposita aquí el teu masclisme!
L’Ajuntamament s’uneix a 
la campanya de l’Institut 
Català de les Dones pel #25N. 
Durant aquests dies convidem 
a tothom a reconèixer i 
desmuntar el masclisme per 
llençar-lo directament a la 
paperera 
#SantVicençdelsHorts 
#igualtat #masclisme 
#violènciamasclista

EL MÉS VIST A LES 
XARXES MUNICIPALS
Del 7 d’octubre al 30 de novembre

ajuntamentsvh
@ajuntamentsvh

L’Ajuntament enderrocarà 
properament l’edifici situat 
al número 32 del carrer del 
Comerç. Això permetrà que 
es pugui eixamplar la via i 
millorar la xarxa elèctrica i de 
clavegueram.
L’eixamplament del carrer 
permetrà la construcció d’una 
vorera i fer més accessible la 
via per als veïns i veïnes. Més 
detalls: https://buff.ly/3jJQWgf

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
AjuntamentSVH

Noves mesures derivades de 
l’establiment d’estat d’alarma: 
a partir d’avui es restringeix 
la mobilitat a les nits. 
     Establiments tancats
De     a     Prohibició de 
sortir de casa sense causa 
justificada
http://canalsalut.gencat.cat

Ajuntament SVH
@AjuntamentSVH

11
El Ple aprova 
inicialment el 

pressupost del 2021, 
de 37,8 milions
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Sant Vicenç dels Horts s’il·lumina per les festes de Nadal. Mal-
grat la pandèmia, volem que els nostres comerços llueixin 
com sempre i que la il·lusió arribi a totes les llars. Són molts 
els esforços que fem, Ajuntament, Unió de Botiguers i altres 
agents econòmics i socials, perquè les Festes ens retornin l’op-
timisme i l’esperança de sempre.

Per reactivar l’economia i el comerç, el consistori ha des-
tinat 150.000 € a ajudes per a la  nova implantació, al foment 
de l’ocupació i a la modernització d’establiments comercials, 
entre d’altres. A més, una part d’aquests ajuts s’ingressen en 
la nova app MonederSVH, una mena de moneda local perquè 
els diners es gastin en comerços del poble i així arribin a més 
negocis encara. D’altra banda, i vinculat a aquestes ajudes, 
també es destinen fins a 160.000 € addicionals a subvencio-
nar establiment afectats per les mesures preventives de la 
Covid-19.

Hem d’ajudar el comerç vicentí. Per això us demano que 
aquest any, més que mai, feu totes les compres nadalen-
ques a Sant Vicenç dels Horts. Tenim uns establiments es-
plèndids, amb un tracte pròxim i productes i serveis de primer 
nivell. Passegeu per la ciutat i gaudiu de les Festes, sempre des 
de la prudència, sempre respectant les normes de distància, 
mans i mascareta, així com la resta de recomanacions de les 
autoritats. 

Si fem equip, serà més fàcil recuperar la vitalitat s’un temps 
enrere. Per aconseguir-ho comptem amb la millor energia 
possible: la il·lusió dels milers de nens i nenes que esperen 
l’arribada dels Reis d’Orient. L’Ajuntament i la Comissió de 
la Cavalcada ja us podem anunciar que Ses Majestats arri-
baran al nostre municipi, guiats per la llum de milers de 
fanalets. Malauradament, enguany no hi haurà la tradicional 
cavalcada, però Sant Vicenç dels Horts celebrarà, sens dubte, 
la nit més màgica de l’any.  

Ara que s’acaba el 2020, deixeu-me que tingui un últim 
record per a aquelles persones que ens han deixat per la 
Covid-19. La seva llum també ens guia, amb més força que 
mai, per arribar al final del túnel. Tampoc no ens oblidem dels 
vicentins i vicentines que més estan patint les conseqüències 
de la crisi sanitària. Entre totes i tots farem que aquest Nadal 
sigui més especial que mai. Els vicentins i les vicentines hem 
d’unir-nos i mirar cap al futur en positiu.

Miguel Comino 
Alcalde

Il·luminem el futur
Sant Vicenç dels Horts se ilumina por las fiestas de Navidad. A 
pesar de la pandemia, queremos que nuestros comercios luz-
can como siempre y que la iluminación llegue a todos los ho-
gares. Son muchos los esfuerzos que hacemos, Ayuntamiento, 
Unió de Botiguers y otros agentes económicos y sociales, para 
que las Fiestas nos devuelvan el optimismo y la esperanza de 
siempre.

Para reactivar la economía y el comercio, el consistorio 
ha destinado 150.000 € a ayudas para la nueva implantación, 
al fomento del empleo y la modernización de establecimien-
tos comerciales, entre otros. Además, una parte de estas ayu-
das se ingresan en la nueva app MonederSVH, una especie de 
moneda local para que el dinero se gaste en comercios del 
pueblo y así llegue a más negocios todavía. Por otra parte, y 
vinculado a estas ayudas, también se destinan hasta 160.000 € 
adicionales a subvencionar establecimientos afectados por las 
medidas preventivas de la Covid-19.

Debemos ayudar al comercio vicentino. Por eso os pido 
que este año, más que nunca, hagáis todas las compras 
navideñas en Sant Vicenç dels Horts. Tenemos unos esta-
blecimientos espléndidos, con un trato cercano y productos 
y servicios de primer nivel. Pasead por la ciudad y disfrutad de 
las Fiestas, siempre desde la prudencia, siempre respetando 
las normas de distancia, manos y mascarilla, así como el resto 
de recomendaciones de las autoridades.

Si hacemos equipo, será más fácil recuperar la vitalidad de 
antaño. Para ello contamos con la mejor energía posible: la 
ilusión de los miles de niños y niñas que esperan la llega-
da de los Reyes Magos. El Ayuntamiento y la Comisión de la 
Cabalgata ya os podemos anunciar que Sus Majestades lle-
garán a nuestro municipio, guiados por la luz de miles de 
farolillos. Desgraciadamente, este año no habrá la tradicional 
cabalgata, pero Sant Vicenç dels Horts celebrará, sin duda, la 
noche más mágica del año.

Ahora que acaba 2020, dejadme que tenga un último re-
cuerdo para aquellas personas que nos han dejado por la 
Covid -19. Su luz también nos guía, con más fuerza que nun-
ca, para llegar al final del túnel. Tampoco nos olvidamos de 
los vicentinos y vicentinas que más están sufriendo las conse-
cuencias de la crisis sanitaria. Entre todas y todos haremos que 
esta Navidad sea más especial que nunca. Los vicentinos y 
vicentinas debemos unirnos y mirar al futuro en positivo.

Iluminemos el futuro
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Ajuntament i Unió de Botiguers sumen 
esforços per la campanya de Nadal 

El consistori destina 102.000 € per modernitzar establiments,
i es sortejaran 6.000 € en vals de compra entre la clientela

La situació de pandèmia no atura l’activitat comercial. 
L’Ajuntament i la Unió de Botiguers han treballat inten-
sament per tirar endavant la campanya de Nadal malgrat 
les restriccions de les autoritats sanitàries per contenir 
la Covid-19. El 27 de novembre s’hi va donar el tret de 
sortida amb l’acte d’encesa de llums, un espectacle te-
lemàtic que es va poder seguir pel canal de YouTube 
AjuntamentSVH. Milers de bombetes de baix consum i 
ecològiques engalanen els carrers i places de la ciutat, 
especialment les zones més comercials, i s’han instal·lat 
nous arbres als diferents barris.

MonederSVH: cap a la moneda local 
Per reactivar l’economia i el comerç, l’Ajuntament també 
ha destinat ajuts per un import total de 102.000 €, que 
contribuiran a la nova implantació i a la modernització 
d’establiments comercials. De la quantitat atorgada, la 
meitat s’abonen a l’app Moneder SVH, embrió de la mo-
neda local, perquè els comerços beneficiaris els gastin 

en empreses i negocis del municipi. En aquest sentit, la 
ciutadania també es pot descarregar ja l’aplicació al seu 
mòbil i fer compres en les botigues adherides. Entre to-
tes les compres que es facin a través de l’app fins al 6 de 
gener, se sortejaran 6.000 € en vals de compra. Hi haurà 
un premi de 1.000 € i 50 premis de 100 €. Aquests diners 
s’ingressaran directament al compte Moneder SVH de 
cada guanyador/a per comprar a qualsevol dels prop de 
150 establiments adherits a la plataforma. Cada compra 
computarà com un val, així que com més compres es fa-
cin, més possibilitats hi ha de guanyar. A més, per cada 
compra, l’usuari/ària rebrà l’ingrés de l’1 % de l’import 
total, el qual es descomptarà en futures adquisicions.

Subvencions extraordinàries per la Covid-19 
D’altra banda, l’Ajuntament ha destinat una quantitat es-
timada de 163.000 € a subvencionar els comerços afec-
tats per les mesures preventives de la Covid-19. Es finan-
cen fins al 50 % de les despeses elegibles, amb un topall 

IL·LUMINEM EL NADAL
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màxim de 2.000 euros per cada sol·licitud. El període de 
sol·licituds es va tancar el 30 de novembre i properament 
es realitzarà el pagament als negocis beneficiaris.

Aparadors guarnits i espelmes per als fanalets 
L’Ajuntament també ha contractat un servei d’assessora-
ment especialitzat per ajudar els establiments comercials 
i de restauració a guarnir els seus aparadors. Els negocis 
disposaran, de manera totalment gratuïta, dels coneixe-
ments d’un professional que traurà el màxim profit a 
l’espai i a l’estètica de les seves vitrines. Molts comerços 
distribuiran també espelmes per il·luminar 
els fanalets màgics que guiaran els Reis 
d’Orient. En dies previs, l’Ajuntament haurà 
repartit 4.000 fanalets a les escoles, perquè 
els infants els muntin i, un cop fabricats, 
s’adrecin a les botigues col·laboradores a re-
collir l’espelma. La llista actualitzada es pot 
consultar a www.svh.cat. l

S’ha renovat l’enllumenat, 
sobretot a les zones més 

comercials, i s’han instal·lat 
nous avets artificials 
il·luminats als barris

Els vicentins i les vicentines 
poden pagar les compres 
amb l’app Moneder SVH, 

on també s’ingressaran els 
premis de la campanya

Tenim un comerç i unes empreses que s’ho 
mereixen tot. El seu personal garanteix un 
tracte pròxim i de qualitat, amb productes 
i serveis de primer nivell. L’Ajuntament 
continuarà esmerçant tots els esforços que 
calguin per acompanyar-los en allò que 
necessitin.

Xavi Gómez 
Regidor de Promoció Econòmica

IL·LUMINEM EL NADAL
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Llençar la mascareta al terra està 
sancionat amb 150 euros

Encesa de llums per donar 
la benvinguda al Nadal
Diversos carrers, places i altres espais públics 
llueixen amb la il·luminació nadalenca. Malgrat que 
la pandèmia obliga a reduir l’activitat social i els ac-
tes culturals i d’oci, el consistori ha volgut mantenir 
aquesta tradició i també donar suport al comerç 
local en aquesta campanya tan important. L’acte 
d’encesa va ser virtual, amb un espectacle gravat al 
Molí dels Frares i estrenat simultàniament a totes les 
xarxes socials municipals, i tot seguit es van posar en 
marxa tots els llums instal·lats. l

Els actes de Nadal s’adapten 
a la normativa de la Covid-19

Ajuntament i entitats han previst un programa nada-
lenc que seguirà les mesures preventives de la Covid-19. 
El pessebre del jardí de Can Comamala es pot visitar de 
dilluns a divendres de 9 a 20.15 h, i els caps de setmana 
i festius, de 10 a 20.15 h. Estarà tancat les tardes del 24 i 
del 31 de desembre i els dies 25 de desembre i 1 de ge-
ner. El Festival de la Infància, del 27 al 30 de desembre, 
consistirà enguany en un programa d’espectacles per 
a diverses edats: dos per dia i al teatre de la Vicentina. 
L’entrada val 1 € (reserves al 620 39 62 88), que es des-
tinarà al Banc d’Aliments. També es pot seguir pel canal 
de YouTube de l’Ajuntament l’espectacle El naixement 
del Tió, de l’Escola de Teatre El Bitxo (12 de desembre 
a les 11.30 h) i el Concert de Nadal de Gent Gran (19 de 
desembre a les 18 h). Més informació: svh.cat. l

Podeu veure el vídeo 
al canal de YouTube 
de l’Ajuntament



  NOVEMBRE-DESEMBRE 2020 Sant Vicenç dels Horts   7  IL·LUMINEM EL NADAL



  8   Sant Vicenç dels Horts NOVEMBRE-DESEMBRE 2020

El consistorio subvenciona 
con 150.000 € varios 
sectores económicos

El Ayuntamiento ha cerrado la convocatoria de subvenciones para 
apoyar al empresariado local y a las personas emprendedoras. El 
importe destinado a este objetivo es de 150.000€, cifra provisional 
que será definitiva una vez finalice el período de presentación de 
documentación adicional requerida a las empresas. El pasado 31 de 
octubre finalizaron tres convocatorias: subvenciones para personas 
autónomas, para la puesta en marcha de una actividad económica 
(se han presentado 10 solicitudes); subvenciones para el fomento 
del empleo de personas desempleadas, que han permitido la for-
malización de 24 contratos; y subvenciones para la modernización y 
nueva implantación comercial y de servicios (se han presentado 48 
solicitudes de diferentes tipologías de negocios). 

Apoyo al comercio local 
El presupuesto previsto para las convocatorias no se ha agotado, y el 
Ayuntamiento destinó este importe sobrante a la convocatoria ex-
traordinaria para el comercio local. Así, finalmente, el importe para 
ayudas extraordinarias se estima que será de más de 160.000 €. Estas 
ayudas deben ir destinadas a la financiación de los gastos de sumi-
nistros básicos, alquileres o gestoría. l

Fomento del 
empleo de 
personas mayores 
de 50 años
El Ayuntamiento ha firmado un con-
venio de colaboración con la Asocia-
ción Solidança, con quien desarro-
llará de forma conjunta el programa 
Treballa’t. El proyecto atenderá a 
450 personas paradas del municipio 
para que mejoren sus conocimien-
tos y competencias y puedan en-
contrar un trabajo. Más información: 
93 680 71 00.

Treballa’t es una de las acciones 
previstas en el pacto de ciudad para 
la reconstrucción social y la reacti-
vación económica; ofrecerá forma-
ciones teóricas, prácticas becadas e 
itinerarios formativos en competen-
cias básicas.

De las 450 personas, 256 segui-
rán un proceso formativo parcial o 
completo en función de sus necesi-
dades; el resto recibirán orientación 
y acompañamiento en la búsqueda 
de trabajo y también para mejorar 
su currículum. l
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En marcha un inventario 
de terrenos agrícolas para 
impulsar el sector

El Ayuntamiento ha encargado la redacción de un 
inventario de terrenos agrícolas, con el objetivo de 
obtener un censo preciso para detectar campos aban-
donados y en desuso, y poner en contacto a propieta-
rios/as con personas interesadas en cultivarlos. l

El Ayuntamiento contratará a 
cuatro personas gracias a los 
planes de empleo

La nueva edición del programa Trabajo y Formación per-
mitirá al consistorio contratar a cuatro personas que se 
han visto gravemente afectadas por la pandemia. Serán 
dos auxiliares administrativos/as y dos peones de lim-
pieza viaria, contratados/as a jornada completa durante 
nueve meses. l

L’Ajuntament ha sol·licitat a la Diputació suport econò-
mic per realitzar diverses inversions. Així, s’ha demanat 
finançament per valor de 200.000 € per instal·lar mobi-
liari al centre cívic de la Guàrdia; 423.095 € per col·locar 
un primer tram d’escales mecàniques al barri de Sant Jo-
sep, una reivindicació històrica per salvar els desnivells 
d’alguns carrers, i 575.000 € per a les obres d’urbanitza-
ció del carrer Comerç. Pel que fa a aquest darrer projecte, 
s’ha enderrocat l’antic magatzem situat entre els carrers 
d’Àngel Guimerà i Doctor Fleming, pas previ per remo-
delar la via. Està previst que s’hi ampliïn les voreres, s’hi 
soterri la xarxa elèctrica i s’hi millori la de clavegueram. 

Amb recursos propis i de l’AMB 
Altres inversions destacades, aquestes amb recursos pro-
pis, són: Pla Director de l’Aigua (225.300 €), serveis d’en-
llumenat (70.000 €) i serveis de parcs i jardins (123.500 €), 
entre d’altres. Amb diners de l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona, es finançarà l’Escola Bressol Petit Mamut (1 milió), 
la reforma de la coberta de Can Coll (356.430 €) i les aules 
de PQPI/PTT dels Salesians, que també comptaran amb 
finançament del PUOSC. l

Noves inversions per 
millorar diversos barris 

S’urbanitzarà el carrer Comerç, 
s’instal·laran escales mecàniques a Sant 
Josep i es dotarà de mobiliari el Centre 
Cívic de la Guàrdia, entre d’altres
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El Pleno Municipal aprueba el 
Presupuesto del 2021 en su fase inicial
Congelación de impuestos y tasas para el 2021

L’Ajuntament i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
han arribat a un acord per impulsar el projecte Park&Ride 
al municipi, amb el qual es vol incentivar que les perso-
nes deixin el cotxe i agafin el tren. Així, s’ampliarà l’apar-
cament de l’estació de Quatre Camins fins a les 300 places. 
Per poder-hi aparcar de franc caldrà validar, el mateix dia, 
un títol de transport públic, previ registre en una aplicació 
mòbil. l

La ciutat acollirà un nou 
aparcament a Quatre Camins

El pàrquing de l’estació doblarà la seva 
capacitat per incentivar l’ús del tren

En la sesión plenaria de no-
viembre se aprobó el Presu-
puesto de 2021 en fase inicial, 
con unos ingresos previstos de 
32.323.220 euros. A esta cifra 
hay que sumar 5.518.250 € de 
inversiones. Las cuentas han 
superado el primer trámite del 
Pleno con el apoyo de los dos 
grupos del Gobierno (PSC y 
Ciudadanos) y el voto contrario 
de la oposición (Junts x SVH y 
Sant Vicenç En Comú Podem). 
El proyecto se centra en cua-
tro grandes ejes: la seguridad 
sanitaria, la protección social, 
la promoción económica y el 
apoyo a las entidades. l

Las cuentas 
ascienden a 
37.841.470 euros, 
incluyendo las 
inversiones previstas
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El Ayuntamiento y el Consorcio del Parque Agrario del 
Baix Llobregat han firmado un nuevo convenio de co-
laboración, con el objetivo de desarrollar y proteger 
el territorio agrario del municipio y, en el marco de sus 
competencias, hacer actuaciones de mejora de las in-
fraestructuras y los servicios. Durante los próximos cua-
tro años se harán planes anuales de actuación, que reco-
gerán diversos proyectos centrados en lograr una mayor 
eficiencia de las infraestructuras y servicios, la moderni-
zación de las explotaciones, velar por el medio ambiente 
y consolidar el patrimonio natural y cultural del parque. 

Acciones a corto plazo 
Se han priorizado varias acciones a corto plazo. Por un 
lado, el Consorcio del Parque Agrario llevará a cabo el 

mantenimiento de la Riera de Cervelló, que supondrá un 
gasto de 18.016,90 euros. Por su parte, el Ayuntamiento 
llevará a cabo las siguientes actuaciones: el manteni-
miento de caminos agrarios (7.860,00 €), el suministro de 
la señalización de las entradas al parque (2.535,90 €), la 
colocación de esta señalización (577,56 €) y la adecuación 
de los terrenos agrícolas para el Espacio Test (7.730,00 €). 
El consistorio también asumirá el mantenimiento de la 
riera de Torrelles y de las urbanas (120.237 € entre 2020 
y 2022). l

Ayuntamiento y Parc 
Agrari firman un 
convenio para mejorar 
los espacios agrícolas



Convenio para el 
mantenimiento del 
paso inundable 
del Llobregat 

El Ayuntamiento y el Área Metropoli-
tana de Barcelona (AMB) han llegado 
a un acuerdo para el mantenimiento 
del vado inundable y la zona del río 
Llobregat a su paso por el municipio. 
A través de un convenio de colabora-
ción se garantiza que estas zonas ten-
gan una gestión integral coordinada y 
con un tratamiento de calidad común. 
La colaboración también supone un ahorro para las ar-
cas municipales vicentinas. Según cálculos de la AMB, 
solo el coste del mantenimiento del vado inundable es 
de 26.300 € al año. Asimismo, el acuerdo implica que el 
ente metropolitano se encargará de la gestión del cami-
no del río y su espacio fluvial, del camino paralelo a la 
línea del AVE y de la primera fase de la adecuación de 
los terrenos situados a las orillas del Llobregat. Como 
consecuencia de la cesión del mantenimiento del vado 

inundable y de la zona del río a la AMB, el Ayuntamiento 
aportará 6.500 € durante los años 2020, 2021 y 2022. El 
convenio establece, además, que responsables técnicos 
del Ayuntamiento y de la AMB conformen una comisión 
de seguimiento del convenio para garantizar el correcto 
mantenimiento del espacio. El nuevo modelo de ges-
tión, más eficaz, optimiza los recursos y acaba con los 
problemas de gestión que suponía repartir el manteni-
miento entre tres municipios. l

El Área Metropolitana se encargará de 
su cuidado y también de los terrenos y 
caminos situados al lado del río 

El acuerdo 
implica un 

ahorro para 
el consistorio 

y una mayor 
eficacia en la 

gestión

Durant el confinament municipal s’ha incrementat la 
presència de persones passejant pels camins agraris del 
municipi, sobretot els caps de setmana. Per aquest motiu, 
el consistori demana a la població que tingui cura d’aquests 
espais i que respecti la feina de la pagesia. És important 
portar els gossos lligats perquè no malmetin els cultius i no 
accedir als camps, ja que són propietat privada. l

Crida per fer un ús 
responsable dels 
camins rurals

S’anima a gaudir dels espais agraris tot 
respectant la neteja i la feina de la pagesia 
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SIAC-SIAE se traslada a 
Can Comamala para mejorar 
la atención a la ciudadanía

El Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía (SIAC) y 
el Servicio Integral de Atención a las Empresas (SIAE) ha 
estrenado su nueva sede en Can Comamala. Así, el reno-
vado edificio patrimonial se convierte en el epicentro de 
la atención a las personas y las empresas, con unas insta-
laciones mucho más adecuadas para que los usuarios y 
usuarias reciban un buen servicio. 

El inmueble de Can Comamala (calle Mossèn Jacint Ver-
daguer, 113) ha sido objeto de una renovación a fondo, 
que no solo mantiene su fisonomía y valor patrimonial, 
sino que por dentro se convierte en un edificio adminis-
trativo funcional y preparado para el servicio público. 
Dispone de más espacio para atender al vecindario y al 
empresariado, con unas instalaciones accesibles para el 
conjunto de la ciudadanía. 

Horario y vías de contacto 
El edificio es muy céntrico y los espacios de atención 
están adaptados a las medidas de prevención de la Co-
vid-19. Además, hay una zona ajardinada justo delante 
del inmueble que, en caso de que haya mucha afluencia 

de personas, se convierte en una zona de espera agrada-
ble, espaciosa y separada de la calle. l

Canales de contacto 
l 900 111 656
l siac@svh.cat | siae@svh.cat 
l Presencial, previa cita: c/ Mossèn Jacint Verdaguer, 
105-113 (Can Comamala)

Las instalaciones son más amplias, 
accesibles y adaptadas a las medidas 
de seguridad de la Covid-19

El Ple ha aprovat la modificació de l’Ordenança muni-
cipal de civisme i convivència ciutadana per blindar la 
prohibició de la venda de begudes alcohòliques a les 
botigues entre les 23 i les 8 h i, en conseqüència, evi-
tar-ne el consum al carrer en horari nocturn. L’incom-
pliment d’aquesta prohibició serà considerat com una 
infracció molt greu. l

El Ple acorda la prohibició de 
la venda d’alcohol a les nits

L’objectiu és evitar el consum al carrer 
des de les 23 a les 8 h 

Damos un paso adelante en la mejora de la 
atención a las personas y a las empresas. 
Era necesario mejorar estos servicios 
básicos y ofrecer a la ciudadanía unas 
instalaciones adecuadas y accesibles.

Lidia Vargas 
Concejala del SIAC-SIAE 
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L’Ajuntament ha resolt dues convocatòries de subven-
cions per a entitats: una destinada a promoció de la salut 
i l’altra al foment de la igualtat i la sensibilització en coe-
ducació, violència masclista, LGTBI, etc. En total, s’han 
destinat 22.000 € a diverses associacions.

Les subvencions de salut han estat per a la Fundació 
María Auxiliadora, l’Associació de Familiars d’Alzhei-
mer del Baix Llobregat i l’AV El Trèvol. Les subvencions 
d’igualtat han estat per a la Fundació María Auxiliadora, 
l’Associació de Dones (per a la realització d’activitats di-
verses) i la Fundació Trab-or – Centre Diari Sant Josep. l

L’Ajuntament 
subvenciona projectes 
de promoció de la 
salut i la igualtat

Es destinen 22.000 € a finançar 
la tasca de les associacions que 
sensibilitzen la ciutadania
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Borsa per contractar 
educadors/es infantils
L’Ajuntament obre una borsa d’edu-
cadors/es infantils per a contracta-
cions temporals que es puguin pro-
duir en dos anys a les escoles bressol 
municipals. S’ha creat per donar res-
posta a la situació de pandèmia i ga-
rantir la plantilla dels centres davant 
de possibles baixes. També es crea-
ran dues borses per contractar tèc-
nics/ques de Participació Ciutadana 
i de Promoció Econòmica. l

Éxito en Formación 
e Inserción Laboral 

El PFI está coordinado por Salesians 
Sant Vicenç y el Ayuntamiento y ofre-
ce a los/las jóvenes de entre 16 y 21 
años que no hayan acabado la ESO 
la posibilidad de seguir estudiando 
o de acceder al mercado laboral. El 
67 % del alumnado superó con éxito 
el curso pasado y el 70 % está estu-
diando algún ciclo formativo. l

Tot i el context sanitari, l’activitat educativa de Sant Vicenç dels Horts 
dins i fora dels centres no s’atura. L’Ajuntament dona suport a escoles 
i instituts amb el nou Catàleg d’Accions de Dinàmica Educativa i amb 
el Mapa de Recursos Socioeducatius, elaborat en col·laboració amb els 
Servei Educatiu Baix Llobregat 6. D’una banda, el catàleg ofereix su-
port als equips docents del municipi a través d’una guia en què es re-
cullen 56 accions dirigides a l’alumnat per fer en l’horari lectiu. El gruix 
d’activitats de cursos anteriors es manté, tot i que algunes s’han hagut 
d’adaptar per tal de dur-les a terme en el context actual de pandèmia: 
és el cas del Cicle de teatre i audicions musicals, “Coneguem l’Ajun-
tament” o Aula Dial. També s’hi incorporen novetats: dues propostes 
adreçades als cicles infantil i mitjà per conèixer la biblioteca Les Vol-
tes. D’altra banda, el Mapa de Recursos Socioeducatius, sota el lema 
“Fem Xarxa” i l’etiqueta #EntornEducatiuSVH, consta d’una web on 
es poden consultar prop d’un centenar de propostes que ofereixen 
els centres educatius, les entitats i els equipaments del municipi. Amb 
només un clic i de manera molt visual, es pot arribar a la informació 
més destacada de les propostes educatives de Sant Vicenç dels Horts 
adreçades a infants, joves, famílies i professionals de l’educació. l

Ampli ventall d’activitats 
educatives dins i fora de 
l’escola i amb només un clic

Ja es poden consultar el Mapa de 
Recursos Socioeducatius i el Catàleg 
de Dinàmica Educativa 2020-2021
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Compromís amb 
la defensa dels 

drets humans i la 
cooperació

L’Ajuntament impulsa, un 
any més, la Quinzena de la 
Solidaritat i ofereix suport

a les entitats

Un any més, Sant Vicenç dels Horts promou la sensibi-
lització de la població vers els valors de la solidaritat, la 
cooperació i el bé comú, amb dues iniciatives molt relle-
vants: d’una banda, la programació d’activitats emmar-
cades en la Quinzena de la Solidaritat Teresa Losada i, de 
l’altra, la convocatòria de subvencions per a entitats.

En primer lloc, del 9 al 20 de novembre es van celebrar 
diverses activitats, com ara les sessions de teatre amb 
valors solidaris i educatius adreçades al jovent, que es 
van fer als centres educatius amb grups reduïts, i tallers 
telemàtics. Enguany, però, no s’ha pogut organitzar el 
Cicle de Cinema Solidari, en què es projectaven pel·lícu-
les amb temàtica social i reivindicativa, per culpa de les 
restriccions de la pandèmia. Tampoc es va organitzar el 
sopar solidari.

Projectes de cooperació 
D’altra banda, el consistori dona suport a les entitats 
perquè desenvolupin projectes de cooperació arreu del 
món. La convocatòria va comptar amb un import de 
10.000 euros. En aquest sentit de suport a les entitats, 
també es va signar un conveni amb la Fundació Taller 
de Solidaritat de Sant Vicenç dels Horts, que pertany a la 
Taula de la Solidaritat i desenvolupa desenes d’activitats 
socioeducatives, culturals i de foment de la salut i de l’es-
port arreu del món.

Pla Director 
Finalment, l’Ajuntament ha iniciat el procés d’elaboració 
d’un Pla Director de Cooperació i Solidaritat. D’aquesta 
manera, una empresa especialitzada redactarà aquest 
document estratègic, que recollirà les principals accions 

que es desenvoluparan en aquest àmbit els propers anys 
a la ciutat. l

L’Ajuntament ha iniciat
el procés d’elaboració d’un 
Pla Director de Cooperació

i Solidaritat 

Sant Vicenç dels Horts és un municipi 
solidari i amb una gran activitat de 
conscienciació. Gràcies a la feina conjunta 
de l’Ajuntament i la Taula de la Solidaritat, 
impulsem la tasca de les entitats vicentines 
que dediquen esforços enormes a millorar 
la qualitat de vida de milers de persones. 
En aquest camí, és clau el paper del jovent, 
cada cop més implicat en l’assoliment d’un 
món més just i solidari.

Isidre Bautista 
Regidor de Solidaritat, Cooperació 
i Voluntariat
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l El grup és el nou programa de Ràdio Sant Vicenç. Està dirigit i presentat pel psicòleg Álvaro 
González i neix a iniciativa de la Regidoria de Serveis Socials. Busca traslladar a la ràdio el 
funcionament dels grups d’acompanyament al dol i de suport emocional i ajuda mútua a 
persones cuidadores. La pandèmia impedeix mantenir les trobades presencials; per això El grup 
es reinventa i s’obre a tothom qui ho necessiti. El programa s’emet els dijous de 16 a 17 h.

Els grups ara no es poden reunir, 
però és quan més es necessiten. 
Totalment. Hi ha centres de dia i re-
sidències que han tancat o reduït el 
servei, i això ha carregat les persones 
cuidadores a casa. Pel que fa al dol, 
hi ha famílies que han perdut perso-
nes importants de manera abrupta 
i encara no sabem quina repercus-
sió tindrà. El normal és fer un dol 
progressiu, acomiadar la persona, i 
ens hem trobat situacions en què el 
familiar ha arribat a urgències amb 
el pare o la mare i als dos dies l’han 
trucat per recollir-ne les cendres. No 
ens hem enfrontat mai a aquest ti-
pus de dol. Ara intento trucar a les 
persones que formaven part del 
grup de dol i em trobo que una con-
versa de 10 minuts ja els fa canviar 
l’actitud; això és el que volem salvar 
amb el programa: el sentiment de 
pertinença, sentir que formem part 
d’un grup i que hi ha més persones 
que pateixen el mateix que jo. 

“No ens hem enfrontat mai a un dol 
com el de la Covid-19”

Es poden treure conclusions del 
dol que fan les persones que van 
perdre familiars a l’inici de la 
pandèmia?  
Enfrontar-nos a una situació com 
aquesta pot portar seqüeles emo-
cionals importants perquè és ines-
perada. Sobretot m’estic trobant 
por, neguit, d’anar a l’hospital, una 
sensació negativa pel record de tot 
el que ha passat. 

El coronavirus ha obligat a fer 
funerals solitaris.   
El ritual, el funeral, sigui de la religió 
que sigui, té com a objectiu fer un 
tancament. No és oblidar la persona, 
sinó integrar-ne la pèrdua. Els rituals 
que consideràvem tan normals per 
marcar les etapes de comiat, com 
anar al tanatori, vetllar la persona, el 
funeral, ajuntar-nos tota la família..., 
tot això ho hem perdut en pandè-
mia i portarà conseqüències. M’estic 
trobant que moltes persones ne-

ÁLVARO 
GONZÁLEZ
PSICÒLEG

L’ENTREVISTA

cessiten un tancament. Potser s’ha 
de fer una cerimònia posterior, amb 
les condicions de seguretat adequa-
des. Hi ha moltes coses que haurem 
d’abordar i que no sé ben bé com 
abordarem, ho anirem veient. 

Quin consell pots donar a les 
persones que volen acompanyar 
en els moments de dolor?    
Costa no poder abraçar ni fer un 
petó, la gent se sent culpable, però 
l’empatia és ser-hi present, saber 
que l’altra persona és amb mi, no cal 
demostrar-ho. Quan un nen veu un 
altre que plora, no l’abraça ni li diu 
que no plori, el que fa és posar-se a 
plorar amb l’altre, i quan es cansen 
de plorar van a jugar. Aquest gest és 
la definició real d’acompanyar en el 
sentiment. l



SANT
VICENÇ 
DELS 
HORTS

VIDA VICENTINA

El vicentí Joan Fuentes Moya es va proclamar Mister 
Internacional Barcelona 2021. El jove representarà 
Barcelona al certamen de bellesa Míster Internacional 
Espanya 2021. La data i el lloc de la cita encara s’han 
de concretar, però és previst que se celebri a l’estiu 
de l’any vinent. El model explica al seu Instagram 
@joan.fuentes8 el procés de preparació a Mister 
Internacional España. Molta sort! 

OFRENA FLORAL AL MONUMENT DE LLUÍS 
COMPANYS

L’Ajuntament va organitzar, el 15 d’octubre, la 
tradicional ofrena al monument de Lluís Companys, 
a la plaça homònima. Diverses entitats també hi 
van participar.

UN VICENTÍ PARTICIPA AL CERTAMEN DE 
BELLESA MÍSTER

ACTES PER COMMEMORAR EL DIA CONTRA EL CÀNCER DE MAMA

Pel Dia Mundial contra el Càncer de Mama, l’Ajuntament es va il·luminar de rosa i l’Associació Guanyem al Càncer 
va organitzar una venda solidària de llibres i mascaretes a la seu de l’Associació de Veïns i Veïnes El Trèvol. 
També van muntar un llaç gegant. 



UN 25 DE NOVEMBRE REIVINDICATIU I TELEMÀTIC

El Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones va estar marcat per la pandèmia. Tot i 
això, hi va haver diversos actes que es van difondre per les xarxes socials: la lectura del manifest i la xerrada 
d’una psicòloga especialitzada.

LA CAMPANYA DE VACUNACIÓ CONTRA LA 
GRIP SURT DEL CAP

Enguany es van ampliar els llocs per vacunar-s’hi: 
a més del centre d’atenció primària Vila Vella, les 
persones també podien anar a vacunar-se contra 
aquest virus a Can Comamala, al casal de Sant 
Roc i al centre socioeducatiu El Rocío.

El consistori va repartir unes 4.000 mascaretes als 
centres educatius i a les entitats socioeducatives del 
municipi, per promoure’n l’ús i contribuir a rebaixar el 
risc de contagi.

L’AJUNTAMENT REPARTEIX MASCARETES A CENTRES 
EDUCATIUS I ENTITATS SOCIOEDUCATIVES



PARTICIPA AL CONCURS DE 
VÍDEOS DEL COMERÇ 
LOCAL*

Can Comamala va acollir novament una 
jornada de donació de sang, en un moment 
en què als centres sanitaris els fa molta falta. 
Es van recollir una setantena de donacions.

JA TENIM ELS ESTABLIMENTS GUANYADORS 
DEL TAPES I CANYES

Després de la tardor més gastronòmica, el jurat professional 
i la clientela van escollir els millors restaurants: primer, El 
Faro, i segon, La Cuina d’en Toni com a votació popular; i 
primer, La Barata i segon, Bar Mi Casa segons el jurat.

GRÀCIES A TOTES I TOTS PER LES 
DONACIONS DE SANG

IMATGES DEL TOC DE QUEDA A SANT VICENÇ DELS HORTS

Les mesures per reduir el contagi del coronavirus van comportar el decret de confinament nocturn. A partir de 
les 22 h i fins a les 6 del matí els carrers i places de la ciutat quedaven completament desertes.

*Els vídeos 
presentats es 
projectaran durant 
la setmana prèvia 
i posterior a la 
Mostra pels canals 
de l’Ajuntament, i 
durant la Mostra, 
que serà telemàtica, 
abans i després de 
cada acte.

Vídeos de màxim 30 segons promocionant 
l’establiment i/o productes
Envia’ns-el a suportcomercial@svh.cat
Gravat en horitzontal

Els 5 vídeos guanyadors rebran de premi una 
visita de bones pràctiques de caràcter formatiu 
a Londres d’un dia amb les despeses pagades. 
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SANT
VICENÇ 

DELS 
HORTS

ENTITATS

El Rebost Solidari 
EL REBOST SANT VICENÇ DELS HORTS

El Rebost neix a la primavera del 2015, per un conveni 
entre els Serveis Socials, Càritas, la Fundació María Auxi-
liadora (posseïdora dels drets de recollida al Banc dels Ali-
ments), la Creu Roja i l’Associació de Voluntaris SVH. I està 
atès només per persones voluntàries. Es crea per tenir un 
sol centre de control (Serveis Socials) i un sol centre de 
distribució dels aliments (El Rebost) per a totes les famílies 
de Sant Vicenç amb necessitats. Els Serveis Socials diag-
nostiquen i generen una prescripció per a un ajut a una 
família i El Rebost entrega a aquesta el lot d’aliments. No 
es fan entregues sense prescripció. Durant el que portem 
d’any s’han entregat ajuts a prop de 400 famílies, amb un 
increment molt significatiu del 50 % respecte del 2019 i 
distribució de nacionalitats: Espanya, 53 %; Marroc, 23 %; 
Amèrica del Sud, 15 %, i altres països, 9 %. Les entrades 
d’aliments, mesurades en quilograms (kg), provenen de: 
l’Ajuntament de Sant Vicenç, 43 %; Banc dels Aliments, 
28 %; Unió Europea, 26 %, i donacions locals, 3 %. Què 
necessitem?: rejovenir la plantilla de voluntaris i un espai 
més adequat per diferenciar les tasques d’El Rebost. l

El Banc d’Aliments

Celebrem el 150è 
aniversari
SOCIETAT CULTURAL LA VICENTINA

La Societat Cultural La Vicentina va ser creada l’any 
1871, per la qual cosa el proper any farem 150 anys 
d’existència. Durant aquests 150 anys hem tingut vi-
cissituds de tot tipus, èpoques de foscor —com la de 
després de la Guerra Civil, en què vam estar tancats 
durant gairebé 8 anys “por orden gubernamental”— 
i també èpoques més bones, com la dels anys 1990 
i 2000.

El 2018 hem hagut de tenir l’entitat tancada per 
fer-hi una gran rehabilitació, marcada per les noves 
normes de seguretat, i per poder obtenir tots els 
permisos que calien per poder continuar treballant 
per la cultura de la nostra població i —per què no 
dir-ho—  també de la comarca. També hem de dir 
que aquesta rehabilitació no hauria estat possible 
sense l’ajuda econòmica de l’Ajuntament, a través 
d’una subvenció i un conveni de col·laboració que 
vam signar aquell any 2018.

Ara tenim una entitat n’hi la qual es podrien fer 
totes les activitats que teníem en ment per a quan 
s’acabessin les obres, però tan sols hem pogut por-
tar-ne a terme dues o tres per culpa de la pandèmia 
que està assolant tot el món. Estem esperant amb 
candeletes que tot això es vagi acabant per poder 
continuar oferint un ventall d’activitats de primer 
ordre, tal com es mereixen els nostres socis i la resta 
de la població, col·laborant amb l’Ajuntament i altres 
entitats culturals de Sant Vicenç dels Horts. l 

La Junta de la Societat Cultural La Vicentina

FOTO CEDIDA PER MIQUEL SIÑOL BADELL
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El Complex Esportiu ofrece clases 
telemáticas a través de ONHOME
Además de la oferta presencial, el Complex Esportiu Municipal (CEM) 
ofrece clases en directo para hacer desde casa, a través del móvil o la ta-
bleta. El servicio se llama ONHOME y permite una comunicación bidirec-
cional: las personas usuarias estarán al corriente de lo que pasa en la sala 
y el personal técnico podrá darles las indicaciones necesarias para que 
aprovechen al máximo la sesión. Más información: www.cemsvh.cat. l

La Vicentina se 
celebrará en 2021t

El próximo 14 de noviembre de 2021 
es la fecha elegida para la celebra-
ción de la 12ª Carrera La Vicentina, 
que ha tenido que suspender la edi-
ción del presente año por culpa de 
la pandemia. La prueba deportiva 
tendrá dos distancias, de 5 y 10 km, 
y está abierta a todos los públicos. 
Las personas que se inscriban reci-
birán como obsequio una camiseta 
técnica. l

Tony Vázquez competirá 
por la Copa del Mundo de 
Marcha Nórdica 

El atleta vicentino Tony Vázquez participará en el 
Campeonato del Mundo de Marcha Nórdica en Ale-
mania. La prueba consta de 170 km de resistencia y 
se celebrará en mayo en la zona del bosque de Tu-
ringia. Vázquez recibió la invitación por parte de un 
corredor alemán con el que coincidió en octubre en 
la ultramaratón de la Via Francigena, en Italia. l
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Gran representación 
vicentina en el 
Campeonato de 
España de Biathle 
y Triathle

En el pasado mes de octubre tuvo lugar el Campeonato 
de España Open de Biathle y Triathle, organizado por la 
Federación Catalana de Pentatlón en el Canal Olímpico 
de Castelldefels, con la presencia de los deportistas vi-
centinos Karlos Puertas, Iván Liberal y Cristian Chamizo, 
que pertenecen al Club Pentatlón Esplugues. 

Estas modalidades deportivas se caracterizan por la 
combinación de deportes: el biathle consiste en una ca-
rrera a pie y natación, y el triathle suma a las anteriores 
una prueba de tiro. Las competiciones cuentan con dife-
rentes distancias según la categoría.

Iván Liberal consiguió en biathle el segundo lugar de 
la categoría de menores de 17 años, con un tiempo de 11 
minutos, 16 segundos y 23 centésimas. En la modalidad 

de triathle Iván consiguió el título con 14 minutos, 44 se-
gundos y 54 centésimas.

Por su parte Karlos Puertas y Cristian Chamizo se alter-
naron el segundo y el tercer puestos en biathle y triathle, 
en la categoría de menos de 22 años: en biathle Puertas 
consiguió el segundo lugar con 13 minutos, 41 segundos 
y 29 centésimas, y Chamizo, el tercero con 13 minutos, 49 
segundos y 23 centésimas, mientras que en triathle inter-
cambiaron las posiciones y Chamizo se hizo con el segun-
do puesto (con 18 minutos, 6 segundos y 97 centésimas) 
y Puertas con el tercero (18 min, 15 s y 80 cs). l

2 platas y 2 bronces para Puertas, 
Liberal y Chamizo en la prueba 
disputada en el Canal Olímpico 
de Castelldefels

Sant Vicenç dels Horts va acollir, un any més, la prova es-
portiva que organitza la Penya Ciclista Bons Amics, mal-
grat ser un any complicat per les mesures establertes per 
la Covid-19. Com és habitual, es va desenvolupar en un 
circuit urbà, d’aproximadament 1,7 km de llargada, als 
polígons de La Barruana i Can Coll. Les persones partici-
pants hi van fer voltes fins a complir els 45 quilòmetres 
que preveia la prova. l

La Cursa Ciclista dels 
Bons Amics arriba a la 
16a edició
Un circuit urbà pel barri de la Vinyala va 
ser l’escenari d’aquesta prova
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“Fem sobirania fiscal. Jo 
pago a Catalunya” 
Estem passant mals moments tant des 
d’un punt de vista sanitari com econò-
mic. Cada dia apareixen noves necessi-
tats i són els diners propers, els dels ajun-
taments i els de la Generalitat (només 
cal que pensem en com es paga la Llei 
de Dependència...), els que molt sovint 
es veuen obligats a atendre aquestes 
necessitats, quan la Generalitat només 
recapta el 5,3 % dels impostos i els ens 
locals no gaire més.

Aquesta situació ens limita enorme-
ment perquè depenem sempre de la 
discrecionalitat del poder central, que 
ens sotmet a un dèficit crònic, injust i 
limitador del nostre desenvolupament 
econòmic i social, i perquè necessitem 
desenvolupar i potenciar una eina, la 
de la Hisenda Catalana, tan bàsica per al 
nostre futur com a país.

Per això, des de l’ANC estem promo-
cionant i desenvolupant la campanya 
“Jo pago a Catalunya. Fem sobirania 
fiscal”, dins de la campanya més general 
“Eines de país”, que consisteix bàsica-
ment a pagar els nostres impostos a la 
Hisenda Catalana, que és la que els farà 
arribar a la Hisenda central.

És una campanya totalment legal, de 
llarg recorregut, que potenciarà enor-
mement la Hisenda Catalana i que ens 
anirà preparant per a una futura sobira-
nia fiscal. Per això us animem a totes i a 
tots els vicentins i les vicentines que us 
informeu de la campanya i us aneu de-
cidint a participar-hi, perquè a la llarga 
ens beneficiarà a tots.

L’explicació més detallada de la cam-
panya la trobareu al vídeo, que podeu 
veure a Internet, “Fem sobirania fiscal. Jo 
pago a Catalunya”.
ANC – Sant Vicenç dels Horts per la 
Independència

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 
cognoms, dades de contacte 
i número de DNI o passaport

l La revista no comparteix 
necessàriament les opinions 
expressades en els articles 
signats 

l La revista es reserva el dret 
a no publicar els textos que 
no compleixin els requisits 
establerts

SANT
VICENÇ 
DELS 
HORTS

OPINA

Renovación de la Junta de 
la AVV Sant Josep
Queridas vecinas y vecinos del barrio 
de Sant Josep, a la Asociación Vecinal 
de Sant Josep, nos complace anunciar 
que nuestra entidad ha renovado su 
dirección. Por tanto, la nueva junta ve-
cinal del barrio ha cargado motores y 
echa a andar. Sant Josep, desde el inicio, 
ha sido un barrio luchador, fuerte y con 
ganas de mejorar. Esta historia comien-
za de la mano con la Sociedad Cultural 
y Recreativa hasta la actual Asociación 
Vecinal de Sant Josep; por ello, estamos 
orgullosos de nuestra historia.

Esta dirección es un capítulo más en 
la historia del barrio y espera servir a 
nuestros vecinos y vecinas con nuestro 
proyecto, que se enfoca en cuatro obje-
tivos: mejorar el entorno urbano, la di-
namización del barrio, potenciar nuestra 
presencia en el municipio, exigir los ser-
vicios que necesitan nuestras vecinas y 
vecinos y, lo más importante, recuperar 
la ilusión de participar en el desarrollo 
del barrio por parte de la ciudadanía, 
porque esta dirección trabajará sabien-
do que Sant Vicenç es su gente.

Concluimos haciendo un llamamiento 
a la colaboración y a recuperar la ilusión 
de trabajar por un barrio y un municipio 
fuertes; juntos lo lograremos, estamos 
seguros. Felices Fiestas y gracias.

Atentamente: 
Junta de la Asociación de Vecinas y 
Vecinos Sant Josep

AQUEST NADAL ESTRENEM MONEDERSVH! 
COMPRA FÀCIL I RÀPID A TRAVÉS DEL MÒBIL

• Descarrega’t l’app Moneder SVH 
• Entraràs en el sorteig de 6.000 € en vals de compra Moneder 
• Acumularàs descomptes per a properes compres 
• Pots comprar a més de 145 comerços del municipi



Isidre 
Bautista

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

LA VEU DELS GRUPS MUNICIPALS

Después de un año de incertidumbre sobre los recursos presentados por parte de la ciu-

dadanía vicentina, el tributo del AMB, regresa a sus casas por Navidad. 

Nadie sabe qué ha pasado con los recursos presentados, pero ven cómo regresa junto 

al recargo. 

Nuestro partido, dentro del AMB, ha reclamado la devolución de este impuesto metro-
politano; primero, por estar mal calculado, y segundo, por no ser justo ni equitativo.

Una de las bases de cálculo del impuesto es el IBI. Cs pide que, para que sea realmente 

equitativo, equilibrado y solidario, sea sobre la renta, tal y como indican los principios ge-

nerales de actuación de la propia Área Metropolitana. 

Tampoco se han incluido medidas anticovid y eso es algo que también exigimos que se 

incorpore. No es suficiente una congelación de impuestos, es necesario que puedan 
estar exentos del pago del Tributo Metropolitano, para los ejercicios 2020 y 2021, to-
das aquellas empresas, autónomos, desempleados y ERTES que, debido a las medidas 

anticovid, han tenido que cerrar sus locales o han visto disminuidas sus rentas.

Este tributo debe garantizar unos servicios equivalentes en todos los municipios del 

Área Metropolitana de Barcelona, ahora inexistentes, al igual que su tarificación social. 

Ciudadanos trabaja de manera activa en el AMB para que se implementen estas medi-

das, presentando propuestas, alegaciones y mociones al Gobierno.

Vecinos y vecinas de Sant Vicenç, desde Cs les deseamos una feliz Navidad y una pronta 

recuperación económica y social para el 2021.

Vuelve el tributo metropolitano

Antolín
Jiménez

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

El Ple Municipal, en la sessió plenària de novembre, ha aprovat inicialment el Pressupost 
de l’Ajuntament per a l’any 2021, un pressupost ajustat a la situació provocada per la CO-

VID-19 i centrat en cinc grans eixos: la seguretat sanitària, la protecció social, la recons-
trucció econòmica, el suport a les entitats i una gran aposta per les inversions. I tot això, 

mantenint congelats tots els impostos i les taxes municipals durant tot l’any 2021. La 

base per a l’elaboració d’aquest Pressupost ha estat el gran Pacte per a la Reconstrucció 
Social i la Reactivació Econòmica, signat per tots els partits polítics (excepte Junts per SVH 

– ERC), entitats econòmiques, entitats socioeducatives i sindicats, i que s’ha convertit en el 

full de ruta de l’acció del Govern municipal. El nostre objectiu és que ningú es quedi en-
rere, ajudar les persones que més estan patint la crisi provocada per la pandèmia i estar al 
costat del teixit econòmic, especialment del comerç local, amb el qual l’Ajuntament està 

fent un treball d’acompanyament molt intens: s’ha derogat la taxa de les terrasses de bars i 

restaurants; s’ha posat en marxa l’aplicatiu “MonederSVH” per fomentar el consum a les boti-

gues de Sant Vicenç; hem habilitat una partida econòmica extraordinària de més de 160.000 

€ per ajudar els comerços que han patit el tancament de la seva activitat en algun moment 

de l’Estat d’Alarma... I ara, en plena campanya nadalenca, cal recordar que no hauríem de 
comprar fora allò que podem trobar aquí. És el moment d’estar al costat del comerç local. 

acabar, i mirant cap al futur, hem aconseguit la inversió municipal més important dels 
últims deu anys. De la mà de la Diputació de Barcelona i l’AMB, superem els 5 milions d’eu-

ros d’inversió amb l’objectiu d’incidir en els diversos barris de la ciutat per tal de garantir una 

ciutat metropolitana, segura, accessible i mediambientalment sostenible. Seguim!

Avancem!



LA VEU DELS GRUPS MUNICIPALS

Jordi Gil

stvicencencomu@gmail.com 
    @StVicencEnComu    
    StVicencEnComu 
    @stvicencencomu

Els pressupostos són l’eina fonamental per fer política, ja que sense partides econòmiques, 

les polítiques i projectes no es poden dur a terme, i aquesta planificació ha de respondre 
a les necessitats que tingui el municipi en cada moment. Per aquest motiu, els pressu-

postos que presenten el Govern del PSC i Ciutadans no són els que ens mereixem, i, si les 

nostres al·legacions no tiren endavant, seran els pressupostos que s’aprovaran a finals de 

desembre. El pressupost presentat pel Govern municipal és un pressupost molt millorable: 
descens en el pressupost del departament de Feminismes i LGTBI (tot i l’augment de 

casos de violència masclista durant el període de confinament), descens en l’àrea de Medi 
Ambient i Sostenibilitat (tot i haver declarat Sant Vicenç, a principis de l’any 2020, municipi 

en emergència climàtica), desaparició dels pressupostos participatius (tot i ser un símbol 

de transparència i democràcia), descens en Educació i Cultura, i zero inversió en la creació 
d’habitatge de lloguer social, que tothom sabem que és tan necessari a Sant Vicenç. Des 

del grup municipal de Sant Vicenç en Comú - Podem creiem que, ara més que mai, és el 
moment de fer polítiques per a la gent. La crisi sanitària, econòmica i social provocada per 

la COVID-19 ha d’anar acompanyada d’uns pressupostos que millorin la vida de les perso-
nes de forma real i tangible, i que acompanyin el canvi de model econòmic cap a un siste-

ma més sostenible, just i verd. Aquests pressupostos del PSC i Cs ens deixen a segona. 
Els comuns apostem per construir el Sant Vicenç que les vicentines i vicentins ens mereixem: 

un Sant Vicenç de primera. Aprofitem per desitjar-vos un bon Nadal. Respectem les 
mesures sanitàries, cuidem-nos molt i ens retrobem amb més ganes que mai el 2021.

Maite
Aymerich

junts@juntsxsantvicenc.cat
     @JuntsxSVH       
     juntsxsantvicenc

Acabem  l’any amb un regust estrany pels temps que vivim, un temps que ens ha portat 

moltes reflexions, especialment sobre allò que és realment important: les persones i les 
nostres necessitats més vitals. S’acosta Nadal i a moltes llars la pandèmia hi haurà deixat 

alguna cadira buida. També moltes famílies faran un gran esforç per poder fer sentir les 

Festes als més menuts. Aquests esforços haurien d’anar acompanyats de la garantia que 

el Govern municipal farà una aposta decidida per ajudar la gent. Els nous pressupostos 

haurien de reflectir el veritable compromís amb les persones, especialment les més vulne-

rables. En canvi, el Govern ha decidit mantenir l’apujada de l’IBI, que afecta directament 

la butxaca dels vicentins i vicentines, retallar partides socials com les beques menjador o 

pagar mig milió d’euros de més per tenir menys places d’escola bressol: un despropòsit. 

Des de Junts x Sant Vicenç hem fet propostes per remuntar la situació de crisi; per 

exemple, targetes moneder o vals de compra per al comerç local que hauria de fer circular 

l’Ajuntament: una proposta per animar la ciutadania a consumir localment i ajudar així el 

comerç vicentí. L’alcalde diu que ho està estudiant de cara al gener del 2021, però al gener 

potser serà tard.La implementació d’aquesta mesura ara, amb l’arribada de les festes nada-

lenques, seria clau per a la continuïtat de molts comerços. Són molts els municipis que han 

fet aquesta aposta i promouen un canvi d’hàbits de la ciutadania per afavorir l’economia 

de proximitat. 

S’acosta el final d’un any duríssim. Esperem que el vinent sigui molt millor i que porti 

benestar i oportunitats a totes les llars vicentines. Bones Festes!

Ara més que mai, les persones han de ser al centre 
de la política local

No a uns pressupostos de segona, volem un Sant Vicenç 
de primera
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El 25 de desembre, el dia de Nadal, coincideix amb el 
solstici d’hivern, en què el dia comença a allargar-se de 
nou. Són moltes les tradicions i els costums, lligts sovint 
a un origen religiós, que formen part del cicle festiu 
nadalenc: el Caga Tió, l’àpat de Nadal, els Pastorets, els 
pessebres, les nadales, la llufa dels Sants Innocents, 
l’Home dels Nassos, Cap d’Any i la diada dels Reis.

El Dia de Nadal a Sant Vicenç dels Horts

SANT VICENÇ 
DELS HORTS

HISTÒRIA

ROSER CALPE ANDREO
ARXIVERA MUNICIPAL

A més a més, les festes nadalenques també han estat 
un bon escenari per a altres activitats culturals: les entitats 
vicentines aprofitaven per estrenar-hi pel·lícules a les 
sales de cine, espectacles de teatre, concerts o grans balls 
de societat. Una de les activitats que podríem destacar és 
la inauguració del cine sonor a la sala del Centre Catòlic, 
que es va celebrar la diada dels Reis de l’any 1952. l

Pessebre a l’ajuntament, anys 50 
(donació de Carme Gil)

Cartell del Centre Catòlic, 1952 








