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Agents de la Policia Local 
i Protecció Civil han 
homenatjat el personal 
sanitari que aquests dies 
treballa pràcticament sense 
descans per la salut de 
totes i tots nosaltres. Moltes 
gràcies!!
#SantVicençdelsHorts 
#coronavirus #salut 
#homenatge #gràcies

EL MÉS VIST A LES 
XARXES MUNICIPALS

L’Ajuntament, al costat de 
les persones i del teixit 
empresarial. S’han aprovat 
diverses mesures socials i 
econòmiques per fer front 
als efectes del coronavirus.
Us les expliquem 
https://buff.ly/39hiP9x

Ajuntament SVH
@AjuntamentSVH

Atenció! A partir d’avui 
la zona blava de la ciutat 
serà gratuïta per afavorir 
que el veïnat redueixi els 
desplaçaments i es pugui 
quedar a casa. El personal 
municipal col·locarà 
cartells als parquímetres 
perquè tothom se 
n’assabenti.

Del 24 de febrer a l’11 de maig

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
AjuntamentSVH

ajuntamentsvh
@ajuntamentsvh

14
Consulta les eines i 

mesures de reactivació 
econòmica

n Pla de mesures 
municipals per a la 
reactivació econòmica
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La ciutat de Sant Vicenç dels Horts us dona les gràcies. Gràcies 
per haver estat en primera línia, plantant cara a un virus que 
ha posat en guàrdia tot un planeta.

Com a alcalde de la ciutat, vull traslladar públicament 
l’agraïment de tota la societat vicentina al món de la Sanitat, 
Policia Local, Protecció Civil, Serveis Socials, serveis de neteja, 
Brigada Municipal, farmàcies... i a tants altres agents i per-
sones que us heu posat al capdavant d’aquesta lluita, molts 
cops en condicions extremes, amb l’únic objectiu de salvar 
vides i recuperar la normalitat.

En aquesta lluita ha estat clau la solidaritat d’entitats com 
Creu Roja i Càrites, i també la tasca desenvolupada per la xar-
xa de suport Sant Vicenç en Xarxa, on han sumat esforços vo-
luntariat, cosidors i cosidores, associacions veïnals i personal 
municipal per ajudar qui més ho necessita. Gràcies també per 
la vostra ajuda.

Si alguna cosa positiva ens deixa aquesta crisi és l’enfor-
timent de la solidaritat com un dels valors clau que contri-
bueixen al progrés, especialment en moments crítics.

L’any 2020 està sent molt dur, especialment per a aquelles 
famílies que han perdut éssers estimats com a conseqüència 
de la COVID-19. A elles, els trasllado el meu sentit condol i tot 
el meu ànim. També vull enviar-vos un missatge d’esperança, 
fent-vos saber que l’Ajuntament estarà al costat de qui més 
ho necessita i que treballarem conjuntament amb la resta 
d’administracions per superar, entre totes i tots, les dificultats 
d’aquesta nova etapa.

L’Ajuntament ha implementat un primer pla de xoc amb la 
prioritat de contenir el virus i protegir la població més vul-
nerable, alhora que s’ha garantit la continuïtat dels serveis a 
la ciutadania mitjançant la gestió telemàtica. Ara treballem 
en un gran pacte de ciutat, on volem que hi siguin els grups 
municipals i les entitats socials i econòmiques; unitat per tirar 
endavant el rescat social i la reconstrucció de l’economia. 

Tenim una ciutat meravellosa, capaç d’enfrontar-se a les di-
ficultats unida i amb esperit de col·laboració. Amb una ciutat 
com la nostra, vencerem qualsevol obstacle. Ens en sortirem, 
no en tingueu cap mena de dubte.

Miguel Comino 
Alcalde

Gràcies
La ciudad de Sant Vicenç dels Horts os da las gracias. Gracias 
por haber estado en primera línea, haciendo frente a un virus 
que ha puesto en guardia a todo un planeta.

Como alcalde de la ciudad, quiero trasladar públicamente 
el agradecimiento de toda la sociedad vicentina al mundo de 
la Sanidad, Policía Local, Protección Civil, Servicios Sociales, 
servicios de limpieza, Brigada Municipal, farmacias... y a tan-
tos otros agentes y personas que os habéis puesto al frente 
de esta lucha, muchas veces en condiciones extremas, con 
el único objetivo de salvar vidas y recuperar la normalidad.

En esta lucha ha sido clave la solidaridad de entidades 
como Cruz Roja y Cáritas, y también la labor desarrollada por 
la red de apoyo Sant Vicenç en Xarxa, donde han sumado es-
fuerzos voluntariado, costureros y costureras, asociaciones 
vecinales y personal municipal para ayudar a quien más lo 
necesita. Gracias también por vuestra ayuda.

Si algo positivo nos deja esta crisis es el fortalecimiento de 
la solidaridad como uno de los valores clave que contribuyen 
al progreso, especialmente en momentos críticos.

El año 2020 está siendo muy duro, especialmente para 
aquellas familias que han perdido seres queridos como con-
secuencia de la COVID-19. A ellas, les traslado mi más sentido 
pésame y todo mi ánimo. También quiero enviar un mensaje 
de esperanza: el Ayuntamiento estará al lado de quien más lo 
necesita y trabajaremos conjuntamente con el resto de admi-
nistraciones para superar, entre todas y todos, las dificultades 
de esta nueva etapa.

El Ayuntamiento ha implementado un primer plan de 
choque con la prioridad de contener el virus y proteger a la 
población más vulnerable, al tiempo que ha garantizado la 
continuidad de los servicios a la ciudadanía mediante la ges-
tión telemática. Ahora trabajamos en un gran pacto de ciu-
dad, donde queremos que estén los grupos municipales y las 
entidades sociales y económicas; unidad para sacar adelante 
el rescate social y la reconstrucción de la economía.

Tenemos una ciudad maravillosa, capaz de enfrentarse a 
las dificultades unida y con espíritu de colaboración. Con una 
ciudad como la nuestra, venceremos cualquier obstáculo. Va-
mos a salir, no tengáis ninguna duda. 

 
Gracias



AGRADECIMIENTO AL PERSONAL DE 
PRIMERA LÍNEA. El decreto de estado de 
alarma obligó al confinamiento a casi toda 
la población. Pero centenares de personas, 
trabajadoras de servicios esenciales, se 
han expuesto cada día para cuidarnos, 
abastecernos y velar por nuestra seguridad. 
Queremos dar las gracias al personal sanitario, 
personal de las residencias, fuerzas y 
cuerpos de seguridad, servicios municipales, 
voluntariado de Sant Vicenç en Xarxa, a las 
personas que trabajan en el comercio local y a 
todas las que han velado por que el municipio 
siga funcionando en su día a día. Gracias por 
vuestra dedicación y profesionalidad.

Gracias por 
vuestro 
compromiso 
y esfuerzo

PERSONAL EN PRIMERA LÍNEA
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tar los efectos del virus, así como “las que se han sumado 
a la red de voluntariado Sant Vicenç en Xarxa o que, de 
alguna manera u otra, han contribuido de manera altruis-
ta y desinteresada a que nadie quede sin respuesta a sus 
necesidades”. La declaración también acuerda dedicar to-
dos los recursos posibles a garantizar los bienes comunes 
y salir de esta crisis sanitaria y económica. l

Declaración institucional 
en recuerdo de las 
personas fallecidas

El pleno municipal del 16 de abril, el primero telemáti-
co de la historia vicentina, se abrió con una declaración 
institucional en homenaje a las personas fallecidas como 
consecuencia de la COVID-19. La sesión, en la que par-
ticiparon los 21 regidores y regidoras desde sus casas, 
se inició con un primer recuerdo para las “personas de 
la ciudad a las que hemos perdido en este combate de 
vida. Enviamos a sus familias nuestro afecto y solidari-
dad en unos momentos tan tristes y con un sentimiento 
compartido, que os trasladamos en nombre de toda la 
ciudadanía”.

La declaración institucional manifiesta un “firme com-
promiso por garantizar la atención y servicios” a la ciuda-
danía de Sant Vicenç dels Horts, especialmente a la más 
vulnerable.

Reconocimiento a la primera línea 
El Ayuntamiento también destaca la labor de las perso-
nas que han trabajado en primera línea para contrarres-

En el pleno de abril, el primero telemático 
de la historia vicentina, se rindió 
homenaje a las víctimas de la COVID-19

El Ayuntamiento organizará un acto de homenaje a todas 
las personas que han fallecido durante la crisis de la CO-
VID-19 y que, por las restricciones del estado de alarma, 
no pudieron ser despedidas por sus familias. Cuando las 
medidas sanitarias y de seguridad lo permitan, se oficiará 
un acto civil en el que se instalará una placa y que contará 
con todas las confesiones religiosas que lo deseen. l

El Ayuntamiento 
organizará un acto de 
homenaje a las víctimas

Se instalará una placa y participarán todas 
las confesiones religiosas 

La declaración 
institucional puede 
leerse completa en 
www.svh.cat
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Un cop les mesures sanitàries i de seguretat ho perme-
tin, l’Ajuntament organitzarà un acte de benvinguda als 
nens i nenes que han nascut durant el 2020. El consistori 
lliurarà un detall a les famílies i als seus nadons, i es plan-
tarà un arbre com a forma d’expressió del naixement. 
Aquest acte s’institucionalitzarà cada any per rebre els 
nous vicentins i vicentines. 

En mig de la crisi sanitària per la COVID-19, l’alcalde, Mi-
guel Comino, destaca que “aquests nadons simbolitzen 
l’esperança de moltes llars vicentines i de tota la ciutat, 
que posa ja els ulls en el futur com una oportunitat per 
néixer a una nova societat en què es valorin molt més els 
petits tresors del dia a dia i el respecte al nostre planeta”.

En aquest sentit, l’Ajuntament també felicita tots els 
infants pel seu esforç a l’hora de quedar-se a casa les pri-
meres setmanes de confinament. Així, les famílies es po-

den descarregar del web un diploma autoemplenable, 
posar-hi el nom dels nens i les nenes i la data i lliurar-lo 
com a reconeixement. l

Acte de benvinguda als 
nens i nenes que han 
nascut durant el 2020

Es plantarà un arbre com a símbol del 
naixement i es lliurarà un detall a les 
famílies i als seus nadons

Felicitem les nenes 
i els nens pel seu 
esforç durant el 
confinament!

Tots els serveis 
garantits gràcies a la 
gestió telemàtica 

L’Ajuntament ha garantit durant tota la 
crisi els serveis a la ciutadania, ja que els 
dies previs a la declaració d’estat d’alarma 
va habilitar el circuit de treball a distància 
per a la majoria de la plantilla. A més, des 
del consistori també s’ha ofert suport en 
línia a tot el personal per resoldre dubtes 
i errors de funcionament. Dins d’aquest 
pla, l’Ajuntament va comprar 20 portàti-
ls, 16 targetes de dades i una subscripció 
al programa Zoom, a banda de 60 mòdems USB per a 
famílies amb pocs recursos. També s’han dut a terme de 
forma telemàtica el ple i l’audiència pública d’abril, així 
com les juntes de portaveus o les de govern, entre altres 

reunions. Igualment, les eines telemàtiques han estat 
claus per gestionar les trobades virtuals entre l’alcalde i 
els regidors i les regidores de govern amb agents econò-
mics, sanitaris, socials, culturals, etc. l
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Pla municipal de mesures per fer 
front als efectes de la COVID-19

L’Ajuntament destina 1,5 milions d’euros, en dos mesos, a 
contenir el virus i protegir les persones més vulnerables

En dos mesos, des del decret d’estat d’alarma del 14 de 
març, l’Ajuntament ha destinat 1,5 milions d’euros a fer 
front als efectes de la COVID-19. La despesa s’ha centrat 
especialment a contenir el virus i protegir els col·lectius 
més vulnerables. Així, per exemple, els primers dies el 
consistori es va fer càrrec de les beques menjador per-
què, malgrat el tancament dels centres educatius, els 
infants beneficiaris continuessin rebent el seu àpat diari. 
També es va garantir el servei de càtering a les persones 
grans que vivien soles, amb motiu del tancament dels 
centres de dia.

La lluita contra el coronavirus ha estat possible, en gran 
part, gràcies al replantejament dels diversos serveis muni-
cipals contractats, feines que han suposat una despesa to-
tal d’1.161.543 €. Així, d’una banda, s’han pogut mantenir 
els contractes municipals —de manera que 184 persones 

han evitat l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació 
(ERTO)—, i, a més, s’han centrat esforços en les tasques 
més necessàries, com per exemple la desinfecció de la via 
pública a tots els barris i ddiversos edificis municipals. 

Altres serveis que s’han garantit, via telemàtica, per l’evi-
dent urgència i la necessitat de poder-los oferir, són l’aten-
ció psicològica a joves, el Servei d’Informació i Atenció a 
les Dones o la Mediació Ciutadana, entre molts altres. 

Desinfecció de residències 
D’altra banda, s’està destinant un total de 392.086,40 € 
a diverses necessitats com ara desinfectar les residències 
de gent gran (Sophos i Primitiva Barba) i el centre Can 
Pujador.

Dins d’aquesta partida, també s’han assumit els ajuts 
per a les persones que encara no havien cobrat expe-
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dients de regulació, i es compensaran els diners que 
l’Ajuntament deixa d’ingressar per l’exempció de taxes 
als establiments que no han pogut obrir (terrasses, mer-
cat setmanal, mercat de pagès...). 

Acord de ciutat 
Implementat aquest primer pla de xoc, el Govern muni-
cipal treballa per assolir un gran acord de ciutat amb els 
grups municipals i les entitats socials i econòmiques, cen-
trat en el rescat social i en la reconstrucció de l’economia.

Totes les accions del pla de xoc es coordinen telemà-
ticament des del Comitè d’Emergència municipal, en-
capçalat per l’alcalde, Miguel Comino, i format per per-
sonal de diferents departaments, els quals, alhora, estan 
connectats amb entitats, associacions, empreses... que 
viuen el dia a dia de l’emergència. l

Les beques menjador, 
el servei domiciliari o la 
desinfecció de carrers i 

residències, actuacions més 
destacades

El Comitè d’Emergència, 
encapçalat per l’alcalde 

Miguel Comino i amb diferents 
departaments, s’encarrega de 

coordinar les accions 

Durant la crisi sanitària, hem prioritzat la 
protecció de les persones més vulnerables, 
especialment la gent gran i les famílies 
amb pocs recursos. I ho continuarem fent 
per garantir que ningú es quedi enrere. 
També continuarem doblant esforços en 
la neteja de l’espai públic i dels edificis 
municipals.

Mireia Vergés 
Regidora de Serveis Socials, 
Gent Gran, Espai Públic i Serveis 
Municipals
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El Comité de Emergencia municipal acuerda diariamente va-
rias decisiones para ayudar a familias, comercios, empresas y 
demás sectores de la ciudad afectados por la crisis del corona-
virus. Así, se establece un plan de medidas sociales y econó-
micas que recoge ayudas, subvenciones, exenciones fiscales, 
retraso de pagos de impuestos, agilización de trámites, refuer-
zo de los servicios asistenciales y promoción del voluntariado, 
entre otras acciones. De esta manera, el Gobierno municipal 
hace frente al paro provocado por el estado de alarma y adopta 
el compromiso de destinar gran parte del presupuesto a políti-
cas sociales y a la reactivación de la economía. l
Plan completo en www.svh.cat

Desde el primer día del decreto de estado de alarma se 
financió con recursos propios el servicio de atención 
domiciliaria a la gente mayor para las personas usuarias 
del Centro de Día que ya no podían ir (foto). También se 
garantizaron las becas comedor de los niños y niñas que, 
con el cierre de las escuelas, quedaron excluidos de estas 
ayudas para la alimentación. l

Atención a mayores y escolares

La Policía Local redobló esfuerzos para informar a la 
ciudadanía sobre las medidas de prevención, como por 
ejemplo los casos autorizados en los que se podía circular 
y las distancias mínimas necesarias para evitar contagios. 
Intervino y lideró dispositivos de emergencia sanitaria y 
también alegró los cumpleaños de los niños y niñas felici-
tándolos desde la calle, desde donde también agradecie-
ron el civismo al conjunto de vecinos y vecinas. l

Velando por la salud y la seguridad

Se creó la plataforma Sant Vicenç en Xarxa para ayudar a 
vecinos y vecinas afectados por el confinamiento y para 
dar apoyo a los servicios municipales. El consistorio tra-
mitó un seguro para cerca de 60 personas para poder 
realizar tareas con presencia física en la calle (como, por 
ejemplo, hacer la compra a personas mayores). El volun-
tariado también colaboró desde casa; por ejemplo, ela-
borando mascarillas y batas. l

Nace una red de voluntariado

Un plan de 
medidas sociales 

y económicas 
para que nadie se 

quede atrás

El calendario fiscal quedó modificado casi por comple-
to para aliviar las obligaciones de pago de impuestos a 
familias y empresas. En la página 19 puede consultarse 
el nuevo calendario fiscal, que puede estar sujeto a más 
cambios en función de cómo evolucione la situación. 
Más información en: www.svh.cat. l

Aplazamiento de impuestos



  MAIG - JUNY 2020 Sant Vicenç dels Horts   11  

l No se cobrarán las cuotas del CEM y de las 
guarderías municipales hasta su reapertura

l La zona azul quedó sin efecto para facilitar que la 
gente se quedase en casa y no tuviera que circular

Otras medidas del plan de ayudas sociales y económicas

l Se acordó la exención de las tasas comerciales 
de terrazas, mercados semanales y residuos

l El consistorio mantuvo la tramitación del alta en 
la Seguridad Social del alumnado de FP Dual

l Los proveedores del Ayuntamiento pasaron a 
cobrar inmediatamente las facturas pendientes

l Se ofrecerá a empresas y personal autónomo 
ayudas para la reactivación de sus negocios

l Las personas usuarias del carné de bus urbano 
podían ir en autobús sin ningún coste

l Se activó un servicio de asesoramiento laboral 
para personas, empresas y personal autónomo
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El bienestar de 
nuestros mayores: 

prioridad municipal 
durante la crisis 

sanitaria

Refuerzo en la desinfección 
de residencias y casales, 

apoyo psicológico y material y 
seguimiento telefónico, acciones 

del Ayuntamiento durante el 
estado de alarma

Nuestras personas mayores están siendo uno de los co-
lectivos más castigados por la COVID-19. Protegerlas y 
garantizar su bienestar ha sido una de las prioridades del 
Ayuntamiento durante la crisis sanitaria. En este sentido, 
el Gobierno municipal ha reforzado la desinfección de re-
sidencias y casales, ha ofrecido apoyo psicológico y mate-
rial a los profesionales de las residencias y ha garantizado 
el seguimiento de las personas mayores que viven solas.

Limpiezas y desinfecciones semanales 
Durante la crisis sanitaria, se ha intensificado la desinfec-
ción de las residencias Sophos, Primitiva Barba y Can Puja-
dor. Periódicamente, a criterio de los responsables de las 
residencias, una empresa especializada contratada por el 
consistorio realiza trabajos de desinfección y limpieza en 
los tres equipamientos. Asimismo, el Ayuntamiento tam-
bién ha aprovechado que los casales de gente mayor del 
municipio han estado cerrados durante el estado de alar-
ma para limpiar y desinfectar los equipamientos. Además, 
Protección Civil ha repartido 2.000 guantes, 1.524 masca-
rillas y otro material de autoprotección a las tres residen-
cias de Sant Vicenç. Más allá del apoyo material, también 
se ha ofrecido seguimiento y ayuda psicológica al perso-
nal de las residencias y a las familias usuarias a través de 
los profesionales del SIAD y del Servei de Joventut.

Garantizar el acompañamiento 
A través de la coordinación entre diferentes departa-

mentos del Ayuntamiento y la red de apoyo mutuo Sant 
Vicenç en Xarxa, se han creado parejas de conversación 
entre personas mayores que viven solas y vecinos y ve-
cinas de su entorno. Las personas voluntarias han sido 
formadas por el Servicio de Mediación Ciudadana para 
que puedan atender las necesidades de la gente mayor a 
través del teléfono. Los y las voluntarias se ofrecen para ir 
a hacer la compra, para resolver alguna incidencia en casa 
o, sencillamente, para charlar y poder combatir la soledad 
no deseada, un problema social que afecta especialmente 
a nuestras personas mayores y que, en algunos casos, se 
ha agravado durante el confinamiento. l

Se crean parejas de 
conversación entre gente 

mayor y personas voluntarias 
para frenar la soledad
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Gran pacto de 
ciudad para el 
rescate social y 

económico

El Gobierno municipal se 
reúne con partidos, empresas, 

comercios y entidades 
para llegar a un acuerdo de 

consenso

El Ayuntamiento trabaja en conseguir un gran pacto de 
ciudad para el rescate social y económico, una vez su-
perados los dos primeros meses de crisis sanitaria tras 
la declaración del estado de alarma. El Gobierno muni-
cipal se ha reunido estos días con los diferentes grupos 
municipales presentes en el Pleno, así como con agentes 
económicos (entre ellos, Unió de Botiguers, Sant Vicenç 
Suma, Unió d’Empreses y PIMEC Baix Llobregat).

El Gobierno también se ha reunido con varias entidades 
socioeducativas y con entidades y empresas culturales 
para conocer su opinión al respecto y tratar, entre todas y 
todos, de buscar soluciones para seguir protegiendo a las 
personas más vulnerables y reactivar la economía.  

Consejo Económico y por la Ocupación 
Además, para tratar este asunto, el Ayuntamiento tam-
bién ha reunido al Consejo Económico y por la Ocupa-
ción, un órgano consultivo y de participación en el que 
hay partidos, sindicatos, asociaciones vecinales, entidades 
y varios técnicos municipales, entre otros representantes.

Los diferentes agentes están haciendo llegar sus pro-
puestas al Gobierno Municipal, quien espera cerrar un 
documento guía para sellar el pacto con el consenso de 
todas las partes. l
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El web municipal www.svh.cat compta amb un espai que recull i en-
dreça les diverses mesures adoptades per pal·liar els efectes econò-
mics del coronavirus. Es tracta d’una secció adreçada a pimes, co-
merços, pagesia, emprenedoria i persones que han perdut la feina.

Aquest espai s’estructura en tres apartats: l’Oficina Virtual d’Asses-
sorament, un recull d’eines i un recull legislatiu. Els diferents recursos 
estan agrupats per col·lectius: empreses, comerços i personal autò-
nom; personal per compte aliè, i pagesia local. Tot el contingut s’ac-
tualitza quan es produeixen canvis o s’aproven noves mesures.

L’Oficina Virtual d’Assessorament compta amb un formulari des del 
qual les persones usuàries poden traslladar al personal tècnic muni-
cipal els seus dubtes o necessitats laborals.

Ajuts mentre s’espera cobrar l’ERTO o l’ERO 
L’Ajuntament va rebre 65 sol·licituds per cobrar un ajut mentre s’es-
perava el pagament d’un expedient de regulació, temporal o no 
(ERTO o ERO). Aquest nou ajut municipal s’adreçava a persones vul-
nerables i es destina a  cobrir necessitats bàsiques d’alimentació, ne-
teja i vestuari, amb compres fetes al comerç local. 

Les prestacions eren d’entre 200 i 440 euros per família, amb una 
aportació complementària de 50 euros per cada menor de 3 anys. l

Espai especial de mesures 
econòmiques contra la crisi  
al web municipal

Es crea un ajut municipal per a persones que 
esperen el pagament d’un ERTO o un d’ERO

Mesures 
per a la reactivació 
econòmica

n Eines per a la 
reactivació econòmica

n Recull legislatiu 
de normes per a la 
reactivació econòmica

n Pla de mesures 
municipals per a la 
reactivació econòmica

n Oficina Virtual
d’Assessorament

Mesures 
econòmiques 
per pal·liar els 
efectes del 
coronavirus 
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L’Ajuntament posa 
a disposició del 

comerç vicentí una 
plataforma de venda 

en línia

L’Ajuntament ha aprovat la contractació d’una platafor-
ma de venda en línia per al comerç vicentí. La ciutadania 
podrà fer les seves comandes a través d’aquesta eina, 
que es diu “SVH a prop” i que permet fer compres de 
diferents serveis i productes. Per fer l’enviament de les 
comandes, l’empresa que gestiona el lloc web contrac-
tarà vicentins i vicentines que es trobin a l’atur. El repar-
timent es farà amb vehicles elèctrics, respectuosos amb 
el medi ambient.  

Com funciona la plataforma? 
[ La clientela de “SVH a prop” tindrà diverses opcions:

a) Fer la comanda i programar el dia que la vol rebre.
b) Si vol rebre la comanda el mateix dia que la fa, ha 

d’encarregar-la abans de les 14 h. El comerç la prepararà 
abans de les 19 h i el/la transportista la portarà a casa del 
client/a de 19 a 20 h.

c) Per a establiments de restauració, s’obriran dues 
franges horàries, una al migdia i una altra a la nit (per 
exemple, de 13 a 16 h i de 20 a 23 h). En aquests horaris 
només es farà el servei de repartiment de comandes de 
menjar a domicili.

[ Poden comprar a través de la plataforma “SVH a prop” 
els habitants de Sant Vicenç dels Horts.

[ La comanda és única, encara que el/la client/a faci en-
càrrecs a diferents establiments. Per tant, només rebrà 
una comanda i se li cobrarà només una vegada el cost 
de repartiment. Si la comanda supera el mínim per co-
manda que s’estableixi no se li repercutirà cap cost de 
repartiment. 

El consistori està informant aquests dies a tot el teixit 
comercial sobre aquesta eina i ha habilitat l’adreça de 
correu electrònic suportcomercial@svh.cat per resol-
dre dubtes. l

El estado de alarma supuso la suspensión de todos los 
plazos de los trámites administrativos, hecho que provo-
có que no se pudiera resolver definitivamente la convo-
catoria de las subvenciones para pagar el alquiler. Ante 

Se acelera el pago de las 
ayudas al alquiler para 
hacer frente a la COVID-19
Las personas beneficiarias no han tenido 
que esperarse a la resolución definitiva

el riesgo de que varias familias quedaran sin poder reci-
birlas, el Ayuntamiento aprobó que se concedieran con 
urgencia a las personas beneficiarias que obtenían las 
mayores puntuaciones. l
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Preinscripción escolar  
telemática en todos los 
niveles educativos

La preinscripción para el curso 2020-2021 ya está en mar-
cha y se puede hacer de manera telemática para todos 
los niveles escolares en http://queestudiar.gencat.cat. 
Las familias sin acceso a Internet pueden hacer la preins-
cripción presencial, con cita previa, en el centro elegido 
en primera opción. La Oficina Municipal de Escolariza-
ción presta atención telemática a través de educacio@
svh.cat y del 93 656 98 26. 

Después de negociaciones con la Generalitat, se ha 
llegado a un acuerdo para incrementar el número de 
plazas de Necesidades Educativas Específicas (NEE) para 
que el alumnado se reparta por todas las escuelas y ga-
rantizar que tengan acceso a un centro próximo. Este era 
el interés de la comunidad educativa. 

Hay muy pocos municipios en Catalunya que tengan 
este aumento de plazas de NEE. 

Dosieres escolares a domicilio 
Para facilitar el seguimiento del curso escolar desde casa, 
y a la espera de los dispositivos que ha de entregar la 
Generalitat, algunos colegios han elaborado dosieres 
formativos, el Ayuntamiento los ha impreso y el volun-

La tramitación presencial se mantiene 
para familias sin acceso a Internet

L’Ajuntament ha publicat noves guies informatives de 
les dues escoles bressol municipals, L’Alegria i El Petit 
Mamut. La preinscripció al curs vinent és telemàtica a 
www.svh.cat. L’Ajuntament preveu que les famílies sen-
se accés a Internet puguin fer la preinscripció presencial 
del 19 al 22 de maig, amb cita prèvia, a l’Oficina Munici-
pal d’Escolarització (educacio@svh.cat, 93 656 98 26). l

Guies informatives de les 
escoles bressol municipals

L’Alegria i El Petit Mamut preparen 
jornades de portes obertes virtuals

tariado de Sant Vicenç en Xarxa los ha repartido casa por 
casa. Estos dosieres en papel se entregan a alumnado 
sin acceso a dispositivos informáticos ni conexión a In-
ternet. De momento, ya se han entregado 276 dosieres 
y, en algunos casos, también material escolar. 

Paralelamente, el Ayuntamiento ultima la distribución 
de 60 módems USB, que permitirán conectarse a Inter-
net a alumnado que tiene dispositivo informático sin 
conexión. El consistorio insiste en reclamar celeridad al 
Departament d’Educació para facilitar a las familias vul-
nerables los dispositivos y la conexión necesaria para se-
guir el curso desde casa. l



  MAIG - JUNY 2020 Sant Vicenç dels Horts   17  

Arcoíris infantiles 
refuerzan el 
mensaje #JoEm-
QuedoACasa
Las AMPA de Sant Vicenç dels Horts 
han ilustrado la campaña #JoEm-
QuedoACasa #YoMeQuedoEnCa-
sa con dibujos de arcoíris que han 
colgado en ventanas y balcones y 
han compartido en redes sociales. 
Así, en los primeros días de confi-
namiento, se sumaron a la iniciativa 
nacida en Italia para llenar los balco-
nes de arcoíris.

La campaña buscaba mantener 
entretenidos a los niños y niñas de 
manera creativa, a la vez que envia-
ban un mensaje de apoyo y de res-
ponsabilidad a la sociedad. También, 
para ver “colores y alegría” en las po-
cas ocasiones en que se podía salir 
de casa, según explicó a Ràdio Sant 
Vicenç Vanesa Agüera, miembro de 
la AMPA de la Escola Sant Josep y 
una de las impulsoras de la campa-
ña en Sant Vicenç dels Horts. La pro-
puesta se difundió por los grupos 
de Whats-App de las AMPA y rápi-
damente se sumaron las diferentes 
comunidades educativas. l

De l’escenari a la pantalla: 
la Mostra de Teatre 
Escolar s’haurà de viure 
de manera virtual

Enguany, la 32a edició de la Mostra de Teatre Escolar haurà de 
ser virtual. Les escoles vicentines, el director de la Mostra de 
Teatre Escolar i l’Ajuntament adapten el projecte d’educació tea-
tral davant de la incertesa sobre com evolucionarà la crisi per la 
COVID-19. L’objectiu és garantir que els nois i les noies de sisè 
puguin representar les seves obres i visquin, d’alguna manera, 
l’esperit i la màgia de l’estrena després de mesos de dedicació. 
La Mostra serà virtual, i es prepararà un muntatge de vídeo per 
cada obra. L’alumnat de sisè de cada classe en serà el protagonis-
ta i farà una lectura dramatitzada dels textos. Després s’editarà i 
s’acompanyarà de música i efectes audiovisuals. És previst que les 
obres es puguin estrenar durant la primera quinzena de juny. l

L’alumnat de sisè protagonitzarà un vídeo 
amb lectura dramatitzada de les obres
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Canals 
d’atenció 
a la 
ciutadania

Servei Integral 
d’Atenció a la 
Ciutadania 

l siac@svh.cat
l 900 111 656

Servei Integral 
d’Atenció a 
l’Empresa 

l siae@svh.cat
l 638 517 464

Telèfon d’ajuda per fer tràmits telemàtics 

l 93 026 72 25
l De dl. a dv. de 8 a 20 h

Casa de la Vila (plaça de la Vila, 1)
De dl. a dv. de 9 a 14 h i de dl. a dj. de 16.30 a 18 h
Al tancament d’aquesta edició, l’atenció és només 
telemàtica

La plantilla de 
l’Ajuntament torna 

progressivament a la 
feina presencial

S’hi instal·len mampares
i es lliuren mascaretes a 

personal i ciutadania

El 4 de maig l’Ajuntament va iniciar la tornada progressi-
va al treball presencial. Es continua potenciant el treball 
a distància de la majoria del personal públic, però diver-
sos col·lectius es van incorporant físicament a la feina, 
com els serveis de consergeria d’uns quants edificis i de 
les escoles públiques, els serveis de neteja, la Brigada 
Municipal i serveis administratius i tècnics de diversos 
departaments i serveis públics.

Des de l’Ajuntament, es fa una crida a la responsabilitat 
individual, tant del personal públic com de la ciutadania 
que hagi d’accedir als edificis municipals, perquè encara 
s’està en una fase crítica en la qual no es pot abaixar la 
guàrdia.  

Mesures preventives 
L’Ajuntament ha pres les mesures adients per vetllar per 
la seguretat de tothom. Així, per exemple, s’han col·locat 
mampares i altres proteccions en els llocs on es presta 
atenció directa al públic. També es lliuren mascaretes 
quirúrgiques al personal públic i a la ciutadania que no 
en porti, entre altres mesures.

El protocol de tornada a la feina presencial es pot con-
sultar a www.svh.cat. l





SANT
VICENÇ 
DELS 
HORTS

VIDA VICENTINA

TESTIMONIS GRÀFICS D’UNA SITUACIÓ INÈDITA QUE RECORDAREM PER SEMPRE

Les activitats que han fet a casa la Laia, el Llorenç i el Bernat, la pancarta a casa de la Núria, les vistes de la 
finestra de l’Adaia... Gràcies per respondre a la crida de l’Ajuntament i enviar les vostres fotos del confinament!

LA SOCIETAT FA PINYA PER PASSAR MILLOR LES SETMANES DE CONFINAMENT

Els veïns i les veïnes han demostrat la seva solidaritat i empatia amb la donació de sang, reconeixent cada 
vespre la tasca del personal de primera línia amb aplaudiments, i el voluntariat ha treballat per fer arribar 
mascaretes i aliments a qui més ho necessita. Per la seva banda, la Policia Local ha felicitat l’aniversari als 
infants durant el confinament.



ADAPTACIÓ ESGLAONADA A LA QUOTIDIANITAT AMB DISTÀNCIA SOCIAL

En la primera fase del desconfinament els infants van poder sortir en hores determinades i també es va permetre 
fer esport. Els comerços donaven cita prèvia i els restaurants van poder preparar menjar per emportar-se.

LA CULTURA S’OBRE PAS I ARRIBA A TOTES LES CASES A TRAVÉS D’INTERNET

Ajuntament i entitats van preparar activitats que es van fer arribar a la ciutadania via xarxes socials, com 
propostes per Sant Jordi, vídeos de la Setmana Santa o els poemes de la Ciutat en Vers. La programació 
d’El Baix És Cultura incloïa actuacions vicentines amb Fem Dansa, Mala Vida i Marc Gómez via Instagram.

La ciutadania va respondre a la crida de l’Ajuntament per immortalitzar 
amb imatges tot allò viscut durant la pandèmia. Si en teniu més, les 
podeu fer arribar a comunicacio@svh.cat.
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d’Agricultura. Abans de 
fer el salt a la política, va 
ser el president del Club Atlètic Vicentí entre el 1989 i el 
1991. L’Ajuntament trasllada el condol de tota la institu-
ció a la família i amistats. Descansi en pau. l

SANT VICENÇ 
DELS HORTS

A causa de l’aplicació de mesures preventives per la pan-
dèmia de la COVID-19, el Servei Local de Català (SLC) ha 
hagut de suspendre tota la seva activitat presencial. Però 
a fi que la incidència d’aquesta suspensió temporal sigui 
la mínima sobre els seus usuaris, el SLC ha adaptat bona 
part de la seva activitat per oferir-la en línia.

El SLC treballa per oferir recursos virtuals i telemàtics 
per facilitar l’aprenentatge i la pràctica i millora del català. 

Cursos de català per a adults 
Les persones interessades a continuar l’aprenentatge de 
català o a iniciar-s’hi poden fer-ho per mitjà de la plata-
forma d’aprenentatge virtual Parla.cat (www.parla.cat) 
per lliure (modalitat gratuïta) o amb tutor. Durant el mes 
d’abril s’han obert tres períodes d’inscripció a cursos in-
tensius amb tutor per a tots els nivells. El proper període 
de matrícula serà del 14 al 25 de setembre. 

Voluntariat per la Llengua (VxL) 
Es reprèn la formació de noves parelles lingüístiques en 
modalitat virtual. El SLC es posarà en contacte amb les 

El Servei Local de 
Català continua actiu 

persones que abans de l’estat d’alarma es van interessar 
a tenir una parella lingüística per oferir-los aquesta pos-
sibilitat i, per descomptat, acollirà noves sol·licituds de 
participació en el VxL virtual. Per fer-ho, cal disposar de 
qualsevol aplicació de trucades per a veu o amb càmera. 

Assessorament lingüístic 
Es continua oferint el servei de consultes i revisions de tex-
tos breus amb les característiques habituals. Cal enviar el 
text que s’ha de revisar com a document Word a l’adreça 
electrònica svh@cpbl.cat. 

Atenció al públic 
Qualsevol consulta adreçada al SLC s’atén de manera te-
lemàtica a través de l’adreça svh@cpnl.cat i les xarxes 
socials de Facebook i Twitter de què disposa el SLC: ser-
veidecatalaSVH i @serveicatalasvh.

En aquestes xarxes hi ha informació actualitzada de les 
activitats del SLC. l

SERVEI LOCAL 
DE CATALÀ

COLLITA PRÒPIA

A principis d’abril ens va deixar en Marià Ollé Luna, una 
persona molt coneguda a Sant Vicenç dels Horts pel seu 
compromís social i polític amb el municipi. Va ser  regidor 
adscrit a les regidories de Comerç, Indústria i Agricultura 
entre els anys 1991 i 1999, i fins el 2003 va ser regidor 

Adéu a Marià Ollé Luna, exregidor 
d’Agricultura, Comerç i Indústria
L’Ajuntament lamenta la mort d’una figura rellevant de la vida 
política i associativa vicentina
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Numerosos servicios se adaptan a la 
atención ciudadana telemática
l Las medidas de confinamiento han provocado que numerosos servicios públicos hayan adaptado 
a medios telemáticos la atención ciudadana que hasta el momento prestaban de manera presencial. 
La obligación de estar en casa ha podido agravar las necesidades de la ciudadanía que normalmente 
atienden estos servicios, así que los equipos profesionales se adaptaron a la nueva situación lo más 
rápidamente posible para atender a la ciudadanía que los pudiese necesitar. Además, algunos servicios 
psicológicos se han reconvertido para ayudar en el duelo por la pérdida de seres queridos.

SIAC (SERVEI INTEGRAL D’ATENCIÓ 
A LA CIUTADANIA)
930 267 225
www.svh.cat
siac@svh.cat
Tel. de asistencia para trámites telemáticos: 
900 116 56

SIAE (SERVEI INTEGRAL D’ATENCIÓ 
A L’EMPRESA)
638 517 464
www.svh.cat
siae@svh.cat
Tel. de asistencia para trámites telemáticos: 
930 267 225

ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA SIAD 
(Servei d’Informació i Atenció a les Dones)
673 730 782
De lunes a viernes de 9 a 14 h y de 16 a 18 h
atencioaladona@svh.cat

• SIAD del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat: 935 572 420 

• Línea de atención contra la violencia 
machista: 900 900 120
Funciona todos los días en cualquier momento, 
también por WhatsApp

• Emergencias: 112

• Mossos d’Esquadra: 
mossos.atenciovictimes@gencat.cat

• Mossos d’Esquadra de Sant Vicenç dels 
Horts: 935 675 820 

• Servicios Sociales municipales: 936 723 111

SERVICIO DE MEDIACIÓN CIUDADANA
634 527 972
Lunes y miércoles de 10 a 14 h y martes de 16 a 19 h
mediaciociutadana@svh.cat

CDIAP (CENTRE DE DESENVOLUPAMENT 
INFANTIL I ATENCIÓ PRECOÇ)
936 856 272
equip40.cat

LGTBI
• Servei d’Atenció Integral (SAI) del Baix 
Llobregat:
sai@elbaixllobregat.cat

• Centre LGTBI de Barcelona:
info@centrelgtbibcn.org

• Observatori contra l’Homofòbia de 
Catalunya: 699 901 651
De lunes a viernes de 11 a 12 h
coordinacio@och.cat
https://och.cat/denuncia/

• Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) 
de la comissaria de Mossos d’Esquadra de 
Sant Vicenç dels Horts: 935 675 820
Atención todos los días en cualquier 
momento
emergències: 112

ATENCIÓN PSICOLÓGICA A JÓVENES 
Y FAMILIAS
606 918 309
psicologiajove@svh.cat
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L’esport arriba a totes 
les cases vicentines 
gràcies a les xarxes 
socials

Una de les iniciatives 
de resiliència que han 
aflorat durant el confi-
nament derivat de l’estat 
d’alarma és la de practi-
car esport a casa. Molts 
equipaments, clubs es-
portius i entitats han 
mantingut el contacte 
amb els seus afiliats i afi-
liades a través d’internet, 
i també han decidit fer 
classes i tallers en directe 
perquè la ciutadania en general es pugui mantenir 
en forma des de casa. És el cas, per exemple, del CEM 
Sant Vicenç dels Horts, que va posar en marxa la ini-
ciativa “Que res no t’aturi” per oferir a la ciutadania 
sessions dels seus monitors i monitores, propostes 
de treballs manuals per a infants i un concurs de ball 
fent coreografies. Per la seva banda, el Club Espor-
tiu Vigym va anar penjant cada dia al seu Instagram 
publicacions de reptes i l’actualitat de l’entitat. Des 
de l’EFS Jordi Torras, també a través de les xarxes so-
cials, proposaven reptes i activitats a la ciutadania, 
com ara un taller de pancartes. Pel que fa al Club 
Taekwondo Sant Josep, al seu perfil d’Instagram van 
penjar diàriament entrenaments, reptes, informació 
sobre campionats… I, finalment, el Club Excursionis-
ta Sant Vicenç va gravar diverses càpsules formatives 
que oferien a diari a les xarxes socials, amb qüestio-
naris i consells per realitzar excursions, escalades... 
D’aquesta manera la ciutadania de Sant Vicenç dels 
Horts es va poder mantenir activa i en forma sense 
sortir de casa, gràcies a la iniciativa dels serveis mu-
nicipals i el teixit associatiu del municipi. l

Consistorio y entidades 
ofrecen propuestas 
culturales para aliviar el 
confinamiento
La suspensión de actividades fue uno de los aspectos 
más complicados, justo a las puertas de la primavera, 
cuando los actos en el espacio público se empezaban a 
multiplicar. Para dinamizar culturalmente a los vecinos y 
vecinas pero sin salir de casa, los servicios municipales y 
varias entidades prepararon actividades que se hicieron 
llegar a la ciudadanía vía redes sociales. Un ejemplo fue 
el caso de la Biblioteca Municipal Les Voltes, que, coin-
cidiendo con Sant Jordi, animó a que todo el mundo se 
construyera y decorara su propia parada de libros y rosas 
en su casa. Por otro lado, la iniciativa poética Ciutat en 
Vers se pudo vivir en YouTube, donde varias personas se 
filmaron recitando poemas de Joan Margarit y Laia No-
guera, la ganadora del premio Narcís Lunes. Las entida-
des también prepararon propuestas, como es el caso de 
la Colla de Diables, que pidió que se colorearan dibujos 
sobre la leyenda del Mamut Venux, y del Club Amatent, 
que cada sábado organizó juegos en línea. 

También se organizó el festival cultural “El Baix És Cul-
tura”, los días 8, 9 i 10 de mayo, con la participación, entre 
decenas de artistas, de los vicentinos Marc Gómez, la Es-
cola Fem Dansa y el grupo Mala Vida 2.0. l

SANT
VICENÇ 
DELS 
HORTS

ENTITATS

Recopilación de recursos 
culturales vicentinos 
durante las semanas de 
confinamiento

L’esport arriba 
a totes les cases 
vicentines gràcies a 
les xarxes socials! 
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CIUDADANÍA, ENTIDADES Y 
AYUNTAMIENTO SE CONECTAN PARA 

CONSEGUIR RESPUESTAS RÁPIDAS 
PARA EL VECINDARIO

L’EQUIP DE VOLUNTARIAT HA 
COL·LABORAT EN LA LLUITA CONTRA 
LA COVID-19

La comunidad de Sant Vicenç dels Horts, formada por 
entidades, ciudadanía a título individual y Ayuntamien-
to, ha creado una red de apoyo para intentar paliar la 
crisis de la COVID-19 desde la proximidad: “Sant Vicenç 
en Xarxa”. El objetivo es ayudar a las personas más vulne-
rables de nuestro entorno: gente mayor que vive sola, fa-
milias monomarentales, personas afectadas por el virus, 
etc. La red cuenta con más de un centenar de personas 
voluntarias y se han sumado asociaciones vecinales y 
entidades sociales. Además, nos coordinamos con otros 
agentes, como farmacias y ambulatorios, para ampliar 
el alcance de la red y llegar a cubrir las necesidades de 
la ciudadanía desde los barrios. Actuamos como un en-
tramado en que nos organizamos por áreas temáticas 
y por tándems; es decir, una persona voluntaria con un 
trabajador o trabajadora municipal y la coordinación del 
Ayuntamiento. De esta manera, ciudadanía, entidades y 
Administración se conectan para conseguir respuestas 
rápidas a una situación compleja, siguiendo el modelo 
del”Implica’t per Sant Josep”. Algunas de las acciones 
que hemos llevado a cabo han sido hacer entregas do-
miciliarias de alimentos, medicamentos y productos de 
primera necesidad; establecer parejas de conversación 

“SANT VICENÇ EN XARXA”,
UNA RED DE APOYO MUTUO

ASSOCIACIÓ DE BOMBERS VOLUNTARIS DE SVH:
ATENENT EMERGÈNCIES I LLUITANT CONTRA 
EL VIRUS

L’Associació de Bombers Voluntaris de SVH hem anat a 
escoles a buscar menjar per portar-lo a “El Rebost”; hem 
desinfectat tots els carrers de SVH; ens hem sumat a la po-
licia anant al CUAP a aplaudir els sanitaris que s’hi deixen 
la pell, i després sortíem amb les sirenes sonant, en reco-
neixement als ciutadans que respectaven el confinament 
i per felicitar els menors que fessin anys aquells dies.

Tot això, sense deixar d’atendre les emergències: foc 
d’habitatge, recerca, rescat de gat, inundacions, arbres 
caiguts... l
Associació de Bombers Voluntaris de SVH

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

entre personas mayores que viven solas y voluntarias de 
la red para frenar la soledad, o confeccionar y repartir 
mascarillas de uso no profesional. l
Sant Vicenç en Xarxa
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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 
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 
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HORTS

OPINA

Bayt al Thaqafa, al servei 
de la població
La crisi sanitària, social i econòmica pro-
vocada per la pandèmia de la COVID-19 
ha tingut un fort impacte en la nostra en-
titat i en les persones que atenem, per-
sones que, ja en situació de normalitat, 
viuen en condicions precàries. 

A Bayt al Thaqafa ens comprometem 
amb les persones. Per això, no ens hem 
aturat i hem posat en marxa el nos-
tre servei de distribució d’aliments, en 
col·laboració amb el Banc d’Aliments de 
Catalunya, per poder fer arribar a les ca-
ses els aliments que necessiten i garan-
tir així la salut de les persones. Aquesta 
tasca la podem realitzar gràcies a la par-
ticipació de l’Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts i la implicació dels i les nostres 
professionals i la xarxa de col·laboració 
d’entitats. En un inici aquesta tasca es 
realitzava per cobrir les necessitats de 
60 famílies; actualment ens en trobem 
amb més de 80, i cada dia detectem 
més persones i famílies en precarie-
tat alimentària. A la Fundació Bayt al 
Thaqafa, continuarem treballant, es-
forçant-nos perquè ningú quedi fora i 
defensant els drets de tothom.
Fundació Bayt al Thaqafa

Som l’Associació de 
Temps de Lleure de Sant 
Vicenç dels Horts 
L’Associació de Temps de Lleure és una 
associació popular, transversal i solidària 
que vol ser un lloc d’unió per als vicentins 
i les vicentines en el seu temps de lleure, 
un lloc on deixar fora les diferències. La 
nostra vocació és la d’entendre el temps 
d’oci com una oportunitat de gaudir la 
vida fent una passejada per la natura, 
descobrint la memoria històrica, exercint 
la solidaritat i fent pinya. L’activitat princi-
pal que fem són les sortides a la natura, 
les visites culturals i les activitats socials 
de col·laboració.

Al febrer vam organitzar la 5a Camina-
da Solidària per contribuir a la investiga-
ció del càncer infantil amb l’Hospital Sant 
Joan de Déu: tot un èxit de mobilització 
vicentina, la qual cosa agraïm de tot cor. 

A causa del desconfinament progres-
siu i de la nova situació de distanciament 
interpersonal, que es preveu que que-
darà vigent tot el que queda d’any, hem 
decidit cancel·lar temporalment totes 
les activitats i sortides de grans grups de 
persones que teníem previstes. Malau-
radament, aquesta decisió inclou la 13a 
Caminada Nocturna a Montserrat.

Ens agradaria reprendre les nostres ac-
tivitats al més aviat millor. Quan així sigui 
us n’avisarem a les nostres xarxes socials. 
Mentrestant, volem convidar-vos a re-
descobrir el nostre poble i entorn. Sant 
Vicenç dels Horts ens brinda uns espais 
naturals increïbles com són la llera del riu 
Llobregat, les muntanyes de Sant Antoni 
o l’ermita del Remei, entre molts altres.
Associació de Temps de Lleure de 
Sant Vicenç dels Horts

Adéu, Francisca 
El dia 13 de maig ens va deixar la Francisca Pérez, representant de l’ Associació La Lliga 
Reumatològica a la Taula d’Igualtat.

La Paqui va ser una dona valenta i forta perquè la salut l’empenyia a rebel·lar-se, a no 
conformar-se, a ser una dona lluitadora, compromesa i solidària. 

La Taula és un espai de moltes lluites compartides en defensa dels drets de les do-
nes, i durant deu anys la Paqui va ser-ne pionera i referent. Ens deixa coneixements, 
però sobretot molta estima i el seu esperit de lluita per un món més just i solidari. 

Des de la Taula d’Igualtat de Sant Vicenç dels Horts, donem una forta abraçada a 
tota la família.

Seguim caminant, companya...
Taula d’Igualtat



Isidre 
Bautista

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

LA VEU DELS GRUPS MUNICIPALS

En este escenario de pandemia, estado de alarma y desconfinamiento, no queremos entrar 

en debate político, no toca. Desde el equipo de gobierno, ya estamos haciendo todo lo 
posible para que los efectos de la COVID-19 tengan la mínima repercusión negativa 

entre los vicentinos y las vicentinas, y lo estáis siguiendo día a día por las redes sociales. 

Lo que toca en esta crisis sanitaria es, por una parte, estar con las personas, apoyarlas y 

ayudarlas en unos momentos tan duros y tan cambiantes para que se adapten de la mejor 

manera a una nueva realidad y, por otra, estar con los comercios, las pequeñas empresas 
y los autónomos de Sant Vicenç que han tenido que cerrar las puertas de sus negocios y 

que, a día de hoy, la mayoría siguen sin poder funcionar al 100 %. En primer lugar, nuestro 
apoyo a las víctimas y transmitir el más sentido pésame a todas las familias que han sufri-

do en primera persona este infierno. En segundo lugar, nuestro agradecimiento a todos 
los colectivos y voluntarios que han trabajado de forma incansable desde el inicio de 

la pandemia y que han hecho que todos y todas podamos tener cubiertas nuestras nece-

sidades básicas. A todos ellos, gracias. En tercer lugar, un agradecimiento especial a los 
trabajadores municipales por los esfuerzos que están acometiendo y por incorporar el te-

letrabajo a su rutina diaria. Por último, pero no por ello menos importante, GRACIAS A TI, a 

tu esfuerzo durante el confinamiento, por valorar la necesidad y la importancia de quedarte 

en casa y de seguir las recomendaciones y medidas marcadas por las autoridades. Gracias 

por esos aplausos que han inundado Sant Vicenç de esperanza, gracias por usar una panta-

lla para ver a tus familiares y amigos, gracias por ese gran esfuerzo, gracias por quedarte en 

casa. Vamos a ganar esta batalla; estamos obligados a vencer la COVID-19.

Gracias a ti por quedarte en casa

Antolín
Jiménez

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

Nos ha tocado vivir una época complicada y convulsa. Nos hemos quedado responsable-

mente en casa, hemos sido ejemplares y hemos cumplido las normas establecidas por el Go-

bierno de España para luchar contra la pandemia provocada por el coronavirus SARS-CoV-2 

y, pese a todo lo que hemos perdido por el camino, lo estamos consiguiendo. A todos y 

todas: gracias. Gracias por vuestra responsabilidad, por vuestra entereza y por vuestro sacrifi-

cio. En Sant Vicenç dels Horts, desde el primer momento tuvimos claro que la prioridad 
era atender a las personas más vulnerables, especialmente a las personas mayores y a 

los niños y niñas, al tiempo que implantábamos medidas contra la proliferación del virus. 

En este primer plan de choque, el Ayuntamiento ha hecho una inversión de más de 
1,5 millones de euros. En estos momentos nos encontramos en la elaboración del plan de 

medidas que tienen que guiar la acción municipal en las próximas semanas y meses, Un plan 

de medidas pensado para el rescate social de la ciudadanía que lo necesite y para la reacti-
vación económica de Sant Vicenç. Y lo queremos hacer de manera coordinada con los dife-

rentes grupos políticos y con las entidades sociales y económicas del municipio. Queremos 
un gran Pacto de Ciudad que nos permita afrontar el futuro con optimismo y esperan-
za, a pesar de la situación que estamos viviendo. La excepcionalidad de esta crisis nos obli-

ga a asumir de forma corresponsable todos los esfuerzos y el destino de los recursos para 
garantizar la cohesión social y la dignidad. Para acabar, un agradecimiento a todas las 
personas que, de una manera u otra, han colaborado y siguen colaborando de manera 
voluntaria para ayudar a quienes más lo necesitan durante esta crisis sanitaria. Sant Vi-

cenç es un pueblo fuerte que tiene que permanecer unido. Sant Vicenç no deja a nadie atrás.

Unidad frente al coronavirus
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Jordi Gil

stvicencencomu@gmail.com 
    @StVicencEnComu    
    StVicencEnComu 
    @stvicencencomu

Volem començar aquest article d’opinió amb un sentit record a les persones que ens han 

deixat aquestes darreres setmanes, i volem enviar el més sincer escalf i condol a les seves 

famílies i amistats.

Després d’una crisi econòmica que no va rescatar les persones sinó els bancs, la crisi del 

coronavirus ha colpejat la ciutadania que ja es trobava en una situació precària. Ara, per 

sort, la situació és diferent. L’entrada d’Unides Podem al Govern d’Espanya ha estat fona-

mental perquè es destinin els recursos a salvar les persones i no els bancs.

A Sant Vicenç dels Horts necessitem tirar endavant un projecte perquè ningú es quedi 

enrere; per això volem impulsar un Pacte de Ciutat per a la reconstrucció social entre 
els diferents agents socials i econòmics, teixit associatiu local i grups municipals, 
que inclogui un pla de recuperació social i econòmica per garantir, en primer terme, 
que les persones més vulnerables tinguin assegurada l’empara de les administra-
cions públiques.

Ara més que mai, calen polítiques valentes i d’acompanyament a les famílies, com el re-

forç de l’acció social comunitària i educativa per reduir l’impacte educatiu, social i emo-

cial que ha suposat per als infants el confinament; augmentar l’escut social local creant 

Plans d’Ocupació Locals, augmentant les polítiques d’habitatge i reforçant els ser-
veis d’atenció a les dones víctimes de violència de gènere, entre d’altres, i implementar 

mesures de xoc econòmiques per al comerç, pimes, autònoms i sector sociocultural 
per reactivar l’ocupació de qualitat al més aviat possible. Només així podrem pal·liar els 

efectes dramàtics generats per aquesta pandèmia.

Els comuns impulsem un pacte de ciutat social

Maite
Aymerich

junts@juntsxsantvicenc.cat
     @JuntsxSVH       
     juntsxsantvicenc

Abans de res, voldria expressar el suport a totes les persones que han vist com la COVID-19 

se’ls emportava algú proper. Rebeu una abraçada immensa. El confinament que vivim ens ha 

fet repensar què és essencial de veritat en aquesta vida. La família, un plat a taula, tenir feina, 

la relació personal amb els altres, un lloc on dormir, sortir al carrer sense patir, poder abraçar 

qui estimes… són coses importants; són les coses realment importants. I també valorem allò 

que ens fa sentir comunitat: compartir l’escassetat als prestatges buits de les botigues, rebre 

una trucada, fer una videotrucada, facilitar un àpat a qui no en té, donar o rebre una masca-

reta, formar part de les cosidores, aplaudir a les vuit del vespre per agrair la tasca de molta 

gent... Si hi ha res que avui tothom considera essencial són les tasques de cura i atenció a les 

necessitats bàsiques de les persones. Així, doncs, per què han d’estar mal pagades? Només 

s’han de reconèixer amb agraïment? Aquestes tasques essencials recauen majoritàriament 

en les dones, i són precisament elles les que pateixen l’escletxa salarial. Quan les tasques 

essencials siguin les més ben retribuïdes serem congruents com a societat. A Sant Vicenç 

ha estat essencial la generositat i solidaritat de moltes persones; entre elles, moltes dones: 

una prova més que el nostre poble és ric per la seva gent. Gràcies, moltes gràcies a totes les 

xarxes visibles i invisibles. Però, al costat d’aquesta solidaritat, reclamem la responsabilitat 

de l’Ajuntament perquè expliqui què farà per atendre el que és primordial. És hora de passar 

dels comunicats, les simulacions i els anuncis als fets. És hora d’arremangar-se i destinar tots 

els recursos econòmics a les coses essencials que necessitem les vicentines i els vicentins. 

Nosaltres ens devem a la ciutadania, i per això donarem suport al Govern local sempre que  

les seves decisions permetin mirar el futur amb esperança i justícia social.

Ens en sortirem i ens tornarem a abraçar
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L’origen de la plaça de la Vila el trobem l’any 1945, amb la 
compra que va fer l’Ajuntament d’uns terrenys propietat 
de l’Església, l’antiga rectoria, enderrocada durant la 
Guerra Civil, i el seu hort. El preu dels terrenys es va valorar 
en 27.852 ptes., però amb les condicions de la compra 
es pactava també una subvenció de 28.889 ptes. que el 
consistori donaria per reconstruir l’església parroquial, i 
que elevava el cost de la compra del solar a 56.741 ptes. 
El nom que va rebre la nova plaça, el lloc més cèntric del 

La plaça de la Vila fa 
75 anys

municipi, i projectada en ple franquisme, va ser “Plaza del 
Caudillo”; a l’octubre de l’any 1979, el primer Ajuntament 
democràtic el canvià per “Plaça de la Vila”. 

Entre els canvis destacats de la fesomia de la plaça, hi 
ha l’enderroc de les dues cases que hi havia annexades 
a l’edifici de l’ajuntament, propietat de la família 
Casasampere Ferres, dins del projecte d’urbanització de 
la plaça de l’any 1964, i la modificació de l’illa central, de 
l’any 1977, quan s’hi afegeixen les escales laterals per 
acollir el monument a Anselm Clavé. l

FOTO: MAGDA SANRAMA, DE L’ANY 1965
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eBiblio i catàleg Aladí, recursos 
bàsics als vostres dispositius
l Després d’un temps de confinament vindran les fases d’adaptació 
dels serveis de biblioteca, en què caldrà que les persones sol·lici-
tin amb antel·lació els documents que volen endur-se’n en préstec. 
Per poder saber tot el que tenim, recordeu que podeu consultar 
el catàleg Aladí (http://aladi.diba.cat) des del web o bé descarre-
gant-vos l’app “BibliotequesXBM” als dispositius mòbils. També dis-
poseu de llibres, revistes, pel·lícules i música al portal de l’eBiblio, el 
servei de préstec de documents electrònics, amb una app disponi-
ble. Les recomanacions que venen tot seguit les teniu disponibles a 
l’eBiblio amb el vostre carnet de biblioteca.

Voces en el parque 
Anthony Browne (2016)
México, D.F.: Fondo de Cultura 
Económica
Diverses persones visiten el parc; cadascuna 
és única i mira la realitat a la seva manera. 
Amb unes il·lustracions plenes de detalls 
en què aturar-se, aquest àlbum és com un 
passeig per l’exterior un dia ple de llum i color.

Per a infants i famílies, un àlbum il·lustrat:

Les vencedores  
Laetitia Colombani (2020)
Barcelona: Salamandra
Dues dones nascudes amb un segle de diferència 
comparteixen una mateixa lluita a favor de 
la solidaritat i el suport a les dones al Palau 
de la Dona de París. Després de l’èxit de La 
trena, Colombani escriu aquesta història d’una 
profunditat de personatges impactant.

Per a adults, una novel·la:








