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Aquest matí caminem plegats 
en suport a la investigació del 
càncer infantil! Les veïnes i veïns 
han tornat a respondre a una 
nova crida solidària, mostrant 
el compromís de la ciutat per la 
millora de les condicions de vida de tots aquests infants. 
#SantVicençdelsHorts #solidaritat #compromís #càncer 
#cancerinfantil

EL MÉS VIST A LES 
XARXES MUNICIPALS

Atenció: la carretera de 
Sant Boi està TALLADA 
per la caiguda d’arbres a la 
via. Els serveis municipals 
estan treballant per facilitar 
la mobilitat, seguiu les 
indicacions de la Policia 
Local.
@mobilitatSVH 
@emergenciesSVH  

Ajuntament SVH
@AjuntamentSVH

L’Ajuntament convoca 
per a demà dijous un 
minut de silenci en 
memòria de Mariano 
López Salazar, qui va ser 
treballador municipal i 
un ferm defensor dels 
drets socials. Convidem la 
ciutadania a sumar-se a 
aquest minut, a les 12 h a 
la plaça de la Vila.

Del 5 de desembre al 23 de febrer

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
AjuntamentSVH

ajuntamentsvh
@ajuntamentsvh
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Assolir la igualtat real i efectiva entre homes i dones. Aquest 
és l’objectiu que ens marquem com a ciutat i que necessària-
ment ha de comptar amb la implicació de tothom: Ajunta-
ment, entitats, empreses, comerços, ciutadania a títol indivi-
dual... totes i tots hem de treballar en xarxa perquè cap dona 
quedi desatesa davant les injustícies d’una societat patriarcal.

Per aquest motiu, el consistori ha creat la Regidoria de Fe-
minisme, per donar encara més visibilitat i recursos a la ne-
cessitat de continuar lluitant pels drets de totes les dones. 
Així, hem incrementat les subvencions a les entitats feminis-
tes, a les quals agraïm enormement la seva implicació a la 
Taula d’Igualtat, òrgan participatiu en què persones d’ideolo-
gia diversa sumen esforços. 

La nova regidoria també està reforçant el Circuit d’Atenció 
contra la Violència Masclista, eina clau per prevenir i detectar 
casos de maltractament; i també per reparar-los, perquè te-
nim l’obligació de rescabalar els drets d’aquelles dones que, 
pel simple fet de ser-ho, han patit violència. Així, impulsem 
per exemple l’accés de les dones al mercat laboral amb pro-
jectes com el “Valora’t” i amb les subvencions a empreses; així 
generem genealogia femenina per recuperar les contribu-
cions de les dones a l’esdevenir del municipi i la comarca.

Treball en xarxa i empoderament. Aquesta és la fórmula 
per assolir una ciutat més justa i que, sens dubte, passa per 
la sensibilització d’infants i joves. Sant Vicenç destaca per 
l’oferta de tallers que eduquen en la igualtat i en el respecte a 
la diversitat de gèneres i famílies. Continuarem treballant en 
iniciatives així i en l’aposta ferma per l’educació pública i de 
qualitat, defensant al costat dels centres i de les famílies que 
es mantinguin totes les línies de P3 del municipi.

Deixeu-me, finalment, que tingui un últim record per al 
company Mariano López Salazar, que ens va deixar fa unes 
setmanes. Referent dels moviments socials a Sant Vicenç dels 
Horts, va destacar per la seva entrega en la defensa de la jus-
tícia social. També va ser treballador durant molts anys de la 
brigada municipal i era una persona molt estimada per totes 
i tots nosaltres. Que descansi en pau.

Miguel Comino 
Alcalde

Per una igualtat
real i efectiva

Alcanzar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 
Este es el objetivo que nos marcamos como ciudad y que 
necesariamente debe contar con la implicación de todos: 
Ayuntamiento, entidades, empresas, comercios, ciudadanía a 
título individual... todas y todos debemos trabajar en red para 
que ninguna mujer quede desatendida ante las injusticias de 
una sociedad patriarcal.

Por este motivo, el consistorio ha creado la Concejalía de 
Feminismo, para dar aún más visibilidad y recursos a la ne-
cesidad de continuar luchando por los derechos de todas las 
mujeres. Así, hemos incrementado las subvenciones a las en-
tidades feministas, a las que agradecemos enormemente su 
implicación en la Mesa de Igualdad, órgano participativo en 
el que personas de ideología diversa suman esfuerzos.

La nueva concejalía también está reforzando el Circuito de 
Atención contra la Violencia Machista, herramienta clave para 
prevenir y detectar casos de maltrato; y también para repa-
rarlos, porque tenemos la obligación de resarcir los derechos 
de aquellas mujeres que, por el simple hecho de serlo, han 
sufrido violencia. Así, impulsamos por ejemplo el acceso de 
las mujeres al mercado laboral con proyectos como el Valo-
ra’t y con las subvenciones a empresas; y también generamos 
genealogía femenina para recuperar las contribuciones de las 
mujeres al devenir del municipio y la comarca.

Trabajo en red y empoderamiento. Esta es la fórmula para 
lograr una ciudad más justa y que, sin duda, pasa por la sen-
sibilización de infancia y juventud. Sant Vicenç destaca por la 
oferta de talleres que educan en la igualdad y en el respeto 
a la diversidad de géneros y familias. Seguiremos trabajando 
en iniciativas así y en la apuesta firme por la educación públi-
ca y de calidad, defendiendo junto a los centros y las familias 
que se mantengan todas las líneas de P3 del municipio.

Dejadme, finalmente, que tenga un último recuerdo para 
el compañero Mariano López Salazar, que nos dejó hace unas 
semanas. Referente de los movimientos sociales en Sant Vi-
cenç dels Horts, destacó por su entrega en la defensa de la 
justicia social. También fue trabajador durante muchos años 
de la brigada municipal y era una persona muy querida por 
todas y todos nosotros. Descanse en paz.

Por una igualdad
real y efectiva



  4   Sant Vicenç dels Horts GENER - MARÇ 2020

El Ayuntamiento ha reforzado las políticas de feminismo 
para proteger y empoderar a las mujeres, con el objetivo 
de lograr la igualdad real y definitiva de toda la ciudada-
nía. Una de las medidas más destacadas, de hecho, ha 
sido la de desdoblar la antigua Concejalía de Igualdad 
en dos nuevas, la de Feminismo y la de LGTBI. Con este 
cambio se dota de más dinero a cada concejalía y se vi-
sibiliza mejor la necesidad de defender, por un lado, la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 
(Feminismo) y, por otro, la de resarcir los derechos de los 
géneros que más han sufrido la represión a lo largo de la 
historia, como las personas lesbianas, gays, transexuales, 
bisexuales e intersexuales (LGTBI).

Sobre esta base, el Ayuntamiento está desplegando 
un programa para prevenir, resolver y reparar las injusti-
cias contra las mujeres y los diferentes géneros. El obje-
tivo final es empoderar a esta parte de la sociedad para 
lograr una igualdad real y definitiva.

Incremento de 17.000 euros 
Por este motivo, el Ayuntamiento ha incrementado en 
más de 17.000 euros (un 11,44 %) los recursos destina-
dos a este fin. Así, se podrán instalar los conocidos como 
“Puntos Lilas”, carpas destinadas a informar, sensibilizar y 
prevenir actitudes machistas y comportamientos sexistas 
que se produzcan en espacios públicos de ocio y festivos 
(fiestas mayores, festivales, actuaciones musicales...).

Por otro lado, el incremento también repercute en más 
recursos para las entidades feministas, que desarrollan 

Empoderar a la mujer
para lograr una igualdad

real y efectiva

El Ayuntamiento crea
la Concejalía de Feminismo 
para reforzar las políticas 
igualitarias entre hombres

y mujeres

SANT VICENÇ DELS HORTS ÉS FEMINISTA
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un papel clave en la protección y el empoderamiento de 
las mujeres.

Próximamente se presentará el nuevo Protocolo y 
Circuito de Atención contra la Violencia Machista, un 
documento que se ha revisado desde el Ayuntamiento 
y desde los diferentes agentes que lo componen, como 
por ejemplo Mossos y Mosses d’Esquadra o el Área Bási-
ca de Salud, entre otros. El nuevo protocolo servirá para 
fortalecer la cadena de agentes que trabajan en red para 
proteger a la mujer y a sus hijos e hijas, víctimas de esta 
violencia. En este circuito intervienen profesionales de 
la salud, del derecho, de la educación, policías, Servicios 
Sociales, etc., que se coordinan para detectar cualquier 
indicio de violencia y actuar diligentemente.

Pacto estatal 
El Ayuntamiento también ha recibido una subvención 
de 5.000 euros del Pacto de Estado contra la Violencia 
Machista, que se ha destinado a una campaña informa-
tiva sobre el Servicio de Información y Atención a las 
Mujeres (SIAD). Desde diciembre, se ha repartido in-
formación de este servicio así como chapas y vasos de 
temática feminista para concienciar a la ciudadanía de 
esta problemática. El SIAD está formado por un equipo 
de profesionales que ofrecen asesoramiento jurídico y/o 
atención psicológica a las mujeres.

Para mayor información sobre este servicio, hay que 
llamar al teléfono 93 602 92 16 o bien al servicio de aten-
ción permanente: 900 900 120. l

El consistorio y diferentes 
agentes refuerzan el Circuito

de Atención contra la 
Violencia Machista

Se incrementan las 
aportaciones a entidades 
feministas y se crean los 

Puntos Lilas para prevenir 
actitudes sexistas en el 

espacio público

La nueva Concejalía de Feminismo trabaja 
para empoderar a todas las mujeres y 
lograr así la igualdad real y definitiva en 
la sociedad. Por eso hemos incrementado 
los recursos en políticas de igualdad y 
trabajamos en red, con entidades y otros 
agentes locales, para extender la perspectiva 
de género en todo el municipio.

María Peláez 
Regidora de Feminismo
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Tallers de coeducació 
no-sexista en les escoles
Una altra de les mesures del decàleg, la número 6, de-
mana promoure la coeducació no-sexista. En aquest 
curs, s’imparteixen tallers a les escoles, com ara el de 
“Repensant els gèneres”, “Abraçant la diversitat” o “La 
prevenció de l’abús sexual en els infants”. l

Treball transversal feminista: 
CaCo i Generem Igualtat

El feminisme és objectiu compartit per tot l’Ajuntament, 
de manera que diferents departaments treballen con-
juntament en clau de gènere per organitzar proves es-
portives com la CaCo per a dones (31 de maig), la Jorna-
da Empresa i Territori (setembre) o el concurs audiovisual 
Generem Igualtat (novembre). l

L’Ajuntament continua implementant les mesures del 
decàleg feminista que es va aprovar per ple al juny del 
2018. En destaquen els tallers de sensibilització a les es-
coles i l’aprovació del nom de Virgínia Amposta per al 
centre cívic del parc del Mamut Venux, iniciatives que se 
sumen a projectes transversals ja coneguts com el con-
curs Generem Igualtat i la prova esportiva CaCo. l

Mesures del 
decàleg feminista: 

coeducació i 
genealogia femenina

El centre cívic del parc del 
Mamut es dirà Virgínia Amposta
El Ple va aprovar per unanimitat al desembre passat 
posar el nom de Virgínia Amposta al centre cívic que es 
construeix al parc del Mamut Venux. Tots els grups polí-
tics van donar suport a la moció presentada per diversos 
col·lectius i entitats locals, que reivindiquen la memòria 
d’aquesta mestra i sindicalista, que va treballar a Sant Vi-
cenç dels Horts i va morir afusellada pel franquisme al 
Camp de la Bota el 1939.

La mesura lliga amb el punt 8 del decàleg feminis-
ta: comprometre’s a generar genealogia femenina. En 
aquesta línia, el 19 de gener passat també es va presen-
tar la pista Mari Carmen Díaz del Poliesportiu Municipal 
Sant Josep (vegeu la pàg. 25). l

SANT VICENÇ DELS HORTS ÉS FEMINISTA
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Seis mujeres del 
proyecto Valora’t 
encuentran trabajo

El proyecto municipal Valora’t, di-
rigido a mujeres paradas de la ciu-
dad, ha servido para que 6 de las 13 
alumnas encuentren trabajo. La ini-
ciativa combina formación teórica y 
práctica para fomentar el acceso al 
mercado laboral recuperando hábi-
tos y autoestima. Ya se prepara la 4ª 
edición. l

Se avanzan 
las reuniones 
municipales para 
poder conciliar

Desde octubre del 2019, las reunio-
nes municipales se están adecuan-
do a la Iniciativa para la Reforma 
Horaria y no se convocan más tarde 
de las 18.30 h, con una hora y me-
dia como máximo de duración. El 
Gobierno local aprobó esta medi-
da para avanzar en el objetivo de la 
conciliación personal. l

La Taula Sectorial d’Igualtat és un espai de caràcter consultiu, de 
coordinació i de participació en matèria d’igualtat entre gèneres. 
L’objectiu genèric d’aquesta taula és estimular i canalitzar la par-
ticipació ciutadana i de les associacions i entitats en la gestió dels 
assumptes feministes. Aquest òrgan està format per una represen-
tant de cadascuna de les entitats i associacions vinculades a l’Àrea 
d’Igualtat i per una persona de cada partit del Ple municipal.

Cèlia Dorado i Carmina Mendoza, dues de les integrants més vete-
ranes, s’han implicat des de fa molts anys en la lluita pel feminisme. 
Les dues fan una crida a les entitats perquè se sumin a aquesta taula: 
“Que la gent col·labori és molt important, sobretot les entitats que 
treballen a favor de la igualtat”, explica Cèlia, missatge que també 
comparteix Carmina, que destaca a més que “en la taula hi ha un am-
bient molt bo i tothom té l’oportunitat d’expressar-se”.

La Taula d’Igualtat és un òrgan obert i hi participen puntualment 
agents, persones o entitats amb algun projecte o aportació al voltant 
del feminisme o de les temàtiques LGTBI. Per formar-ne part cal co-
municar-ho a les responsables municipals, al 93 602 92 16. La Taula 
es reuneix periòdicament, mínim cada tres mesos, a l’edifici munici-
pal de la Foneria. l

Ajuntament, ciutadania 
i entitats sumen esforços 
a la Taula d’Igualtat

Les vicentines Carmina Medonza i Cèlia Dorado 
són dues de les integrants més veteranes
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l El Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) “A prop teu” està a la Foneria i compta 
amb un servei psicològic de primera acollida, acompanyament psicològic personalitzat, 
assessorament legal i un grup de relaxació i mindfulness.

Quins casos ateneu des del servei 
d’acompanyament psicològic del 
SIAD?
Atenem totes les dones del munici-
pi, no només en casos de violència 
masclista explícita. El SIAD es va crear 
en un moment en què s’engegava 
la protecció a les dones que patien 
violència de gènere en l’àmbit de la 
parella. Però ser dona en una societat 
patriarcal implica moltíssims costos, 
així que atenem diferents casos: an-
sietat, depressió, dols, entre d’altres.

Quines conseqüències té per a les 
dones la violència masclista en 
l’àmbit de la parella?
Si bé és cert que la violència més ex-
trema o la física s’ha anat diluint en 
els últims anys, la violència psicolò-
gica és present i ben greu. Treballem 
perquè les dones puguin identificar 
que estan patint una situació de 
violència i no normalitzar-la. Una de 
les coses més perverses dels casos de 

“Hem de passar de veure les dones que han patit 
violència de víctimes a resilients”

violència masclista és que les dones 
que pateixen violència física han nor-
malitzat tota la violència psicològica 
que reben. Identificar-la és molt im-
portant per a aquestes dones i per a 
tota la societat. No ens oblidem que 
absolutament totes les dones, pel fet 
de ser-ho, estem exposades i rebem 
violència masclista en múltiples for-
mes, i lluitar contra una estructura és 
molt complicat. 

En aquest context estructural de 
violència patriarcal, fins a quin 
punt hi ha marge per treballar 
l’empoderament de les dones?
La nostra tasca és acompanyar des 
de la comprensió per fer veure a les 
dones que la violència, el control, 
els insults... no són amor. Alhora in-
tentem empoderar-les: elles han de 
creure que poden tirar endavant. 
Quan les dones arriben al SIAD, el 
primer pas ja l’han fet elles soles: de-
tectar que estan patint una situació 

OLGA 
LOSCOS 
PSICÒLOGA DEL SIAD

L’ENTREVISTA

de malestar, que hi ha quelcom que 
no els agrada. Nosaltres aprofundim 
en aquest malestar.

I com ho feu?
És un repte. Però s’ha de tenir clar 
que les dones són els seus propis 
agents de canvi. Hem de passar de 
veure les dones que pateixen situa-
cions de violència masclista de vícti-
mes a resilients. Si les etiquetem com 
a víctimes, les dones estan venudes, 
són passives, no han de fer res. Si els 
facilitem eines i elles mateixes po-
den anar comprovant que sí que es 
poden recuperar, llavors passen a ser 
resilients. A més, sembla que ho hagi 
de ser (víctima) per a tota la vida, i no 
és així. l

SIAD
Carrer del Claverol, 6-8
Telf: 93 602 92 00 - 93 602 92 16
igualtat@svh.cat
atencióaladona@svh.cat

SANT VICENÇ DELS HORTS ÉS FEMINISTA
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Prioritats del 2020: 
servei públic, espais 

dignes i policia
de proximitat

El primer pressupost del mandat es va aprovar de manera 
definitiva al ple del desembre de 2019. És un pressupost 
de 31.132.580 euros, equilibrat en ingressos i despeses. 
Els tres objectius prioritaris són: prestació de serveis pú-
blics a la ciutadania, garantir uns espais públics dignes i 

accessibles per a tothom i recuperar el model de policia 
de proximitat.

En relació amb els serveis públics, s’incrementen de 
manera significativa els recursos de Joventut i Infància (+ 
39,25 %), Habitatge (+ 30,85 %), Agricultura (+ 19,44 %), 
Promoció Econòmica (+ 17,39 %), Esports (+ 11,05 %), Ser-
veis Socials (+ 8,30  %) i Educació (+ 5,38 %), entre d’altres.

De cada 100 € del pressupost municipal, 78,44 es des-
tinen a Serveis Públics i Polítiques Socials (40,37 €) i a 
Manteniment de l’Espai Públic i Protecció del Medi Am-
bient (38,07 €).

Per recuperar el model de policia de proximitat, hi ha 
previst un increment pressupostari del 13 % (en total s’hi 
destinen 1.942.410 €) per cobrir la plantilla orgànica de 
la Policia Local. l
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Impulso a la promoción 
económica con nuevas 
subvenciones
El Ayuntamiento presentará el 25 de marzo (14 h, Molí 
dels Frares) varias convocatorias de subvenciones con 
el objetivo de apoyar el comercio local, a las personas 
emprendedoras y las empresas agrarias, y también para 
favorecer que se contrate a personas desempleadas del 
municipio. Toda la información sobre estas convocato-
rias se podrá consultar en el web municipal o bien en el 
Servicio de Información y Atención a las Empresas (SIAE).

En cuanto a la contratación de personas desemplea-
das, las empresas recibirán una ayuda básica de 1.000 
euros, que se irá ampliando según las características de 
la persona contratada (paro de larga duración, ser ma-
yor de 50 años, ser mujer, etc). En cuanto a las personas 
autónomas se subvenciona hasta el 100 % de la cuota 
mensual durante un año y las mujeres pueden recibir 
una ayuda complementaria para gastos de constitución 
de la actividad.

Por otra parte, los comercios locales podrán recibir 
ayudas para modernizar sus instalaciones o bien abrir 
nuevas sedes. Como novedad, este año podrán recibir 
subvención las personas físicas y jurídicas que sean pro-
pietarias de un local y alberguen una nueva actividad 
antes de que pase un año. Por último, se fomentará la 
actividad agraria con ayudas a la nueva agricultura, la 
ampliación de las explotaciones existentes y la produc-
ción ecológica. l

Nous projectes de 
promoció gastronòmica 

El consistori ha obert una convocatòria de subvencions 
per finançar activitats que tinguin com a objectiu la pro-
moció del teixit que formen els comerços de productes 
agroalimentaris i els establiments de restauració, a través 
d’associacions empresarials. D’aquesta manera, es vol do-
nar un impuls a aquest sector i fomentar la participació 
d’aquestes empreses en projectes de ciutat. La quantia de 
la subvenció serà de com a màxim 8.000 euros. l

L’Ajuntament atorgarà ajuts a les associacions 
de comerços o de restaurants locals
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Ayudas para la 
reparación de los 
desperfectos del 
temporal Gloria

El Ayuntamiento apoyará a las familias, entidades y em-
presas que han sufrido desperfectos en su hogar o ins-
talaciones debido al temporal de lluvia y viento Gloria, 
que afectó a gran parte de Cataluña a finales del mes de 
enero. Así, la Junta de Gobierno Local ha aprobado una 
convocatoria de subvenciones para la rehabilitación de 
bienes inmuebles, con el objetivo de cubrir los gastos de 
tramitación de las obras de reparación o restauración de 
instalaciones o construcciones. 

El importe de la convocatoria de subvenciones es de 
20.000 euros, dinero que se destinará a financiar obras 
realizadas durante los próximos seis meses. 

Impacto de 30.000 euros 
El paso del temporal Gloria ha tenido un fuerte impac-
to en la ciudad, que el consistorio cuantifica en más de 

30.000 euros. La mayoría de actuaciones de los servicios 
de mantenimiento están relacionadas con la reposición 
de elementos del alumbrado público, sobre todo por 
culpa de la caída de árboles. Por otro lado, el consistorio 
también ofreció asesoramiento para que la ciudadanía 
afectada por cortes de luz pudiera reclamar a su compa-
ñía eléctrica, poniendo a disposición una guía y al per-
sonal del SIAC para acompañar en el proceso a quien lo 
deseara. l

Las personas, empresas e instituciones 
locales que hayan sufrido incidencias 
en sus inmuebles podrán solicitar 
una subvención al Ayuntamiento

Sant Vicenç dels Horts s’ha posicionat clarament en contra 
de l’actual càlcul que ha fet l’Àrea Metropolitana de Barce-
lona (AMB) per al pagament del Tribut Metropolità. El Ser-
vei Integral d’Atenció a la Ciutadania (SIAC) ha gestionat 
2.000 recursos presentats de la ciutadania, que se sumen 
a les accions fetes per l’Ajuntament per tal que l’AMB recal-
culi l’import i el rebaixi amb caràcter retroactiu. l

El SIAC gestiona un total 
de 2.000 recursos contra 
el Tribut Metropolità

L’Ajuntament reclama a l’Àrea Metropolitana 
que recalculi a la baixa l’impost
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En enero se firmó el pacto de gobierno entre PSC – San 
Vicenç en Positivo y Ciudadanos, por el cual se incorpo-
ran al ejecutivo local el regidor Antolín Jiménez y las re-
gidoras Carmen Soffiati y Lydia Vargas. 

Jiménez es el nuevo responsable de la Concejalía de 
Sistemas de Información y Nuevas Tecnologías y de la de 
Movilidad y Transporte Público. Soffiati es 2ª teniente de 
alcaldía y llevará, por un lado, Secretaría General, Ges-
tión Administrativa y Asesoría Jurídica y, por otro, Autori-
zación y control de Actividades Económicas. Finalmente, 
Vargas es 7ª teniente de alcaldía y se responsabilizará 
del Servicio de Atención a la Ciudadanía y a la Empresa. 
Según el acuerdo de gobernabilidad de inicio del man-
dato, ambos partidos habían acordado también trabajar 
juntos el cartapacio, el Plan de Actuación Municipal, las 
ordenanzas y el presupuesto del 2020. l

Al ple de gener va prendre possessió del càrrec de re-
gidor el senyor Joaquim Simon Aymerich, dins del grup 
municipal de Junts x Sant Vicenç. Simon ocupa el lloc 
que va deixar al desembre l’exregidora Amina Tihami 
Lamrani Alaoui. l

Nueva configuración del 
Gobierno municipal

Simon, nou regidor

Antolín Jiménez, Carmen Soffiati y Lydia 
Vargas se incorporan al ejecutivo
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El SIAE asesora y facilita la gestión 
de múltiples trámites a personas 
emprendedoras, empresas, comercios 
y autónomos/as. Con este servicio 
queremos dar respuesta de forma 
eficaz a sus necesidades, para que estos 
agentes se puedan centrar en su día a día 
y en generar actividad económica en el 
municipio. 

Lydia Vargas
Regidora del SIAE

El SIAE, personal 
especializado al servicio 
de la empresa 
El Ayuntamiento ofrece un circuito que acompaña, ase-
sora y tutoriza la creación de nuevos negocios en el mu-
nicipio. Es el Servicio Integral de Atención a la Empresa 
(SIAE), donde están implicados todos los departamentos 
municipales relacionados con los posibles trámites de 
creación y legalización de la actividad económica. Las 
personas usuarias establecen un primer contacto con el 
SIAE, donde se ofrece un trato eficaz y personalizado y 
se da respuesta a cualquier demanda que pueda ser de 
interés para el sector empresarial. l

01
Información integral 
para la creación 
de empresas

02
Soporte en la 
elaboración del plan 
de empresa

03
Acompañamiento 
en la búsqueda de 
financiación

04
Bolsa de locales 
comerciales y 
de servicios

05
Soporte en los 

trámites de obras

06
Soporte para 

obtener el permiso 
de actividades

07
Soporte en otros trámites 
municipales relacionados 

con empresa

08
Acompañamiento en 

la tramitación de 
las subvenciones

09
Alta en Hacienda y

en la Seguridad
social

Cita previa:
www.svh.cat
93 602 21 50
siae@svh.cat

Asesoramiento integral para la puesta en marcha de nuevas actividades
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El espacio del río se abre cada vez más al uso ciudadano 
con el objetivo de fomentar el conocimiento y el respeto 
del medio natural en un ambiente de ocio. En los últimos 
meses, Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y Ayun-
tamiento se han coordinado para reforzar la señalización 
que informa de los distintos usos de la red de caminos. El 
itinerario más cercano al río está reservado para el paseo 
a pie y, en los diversos miradores, se ha instalado informa-
ción sobre fauna y flora, accesible también para personas 
con discapacidad visual. Coches y bicicletas son desvia-
dos por el vial anexo a las vías del tren. l

En el camino más cercano al río, se han instalado pilonas 
para evitar el acceso de vehículos al vial de uso preferente 
para peatones. l

Coches, motos y bicicletas son desviados hacia el vial que 
transcurre paralelo a las vías del tren. l

En los varios miradores, cerca de la orilla, el Ayuntamiento 
ha instalado información en Braille sobre fauna y flora. l

Nueva 
señalización en el 
río para acercar el 
espacio natural a 

la ciudadanía

Las pinturas viales también indican las zonas de paseo a 
pie en el camino más cercano al río. l
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L’Ajuntament 
demana a la 

Generalitat que
no tanqui cap línia 
de P3 al municipi

El consistori ha sol·licitat
abaixar la ràtio d’alumnes per 

aula i que, a més, es mantinguin 
tots els recursos educatius

L’Ajuntament ha demanat a la Generalitat que no tanqui 
cap línia de P3 a Sant Vicenç dels Horts. Des del Depar-
tament d’Educació s’ha informat al consistori que hi ha 
la intenció d’eliminar un grup de P3 a l’Escola Sant Jo-
sep i un altre a l’Escola Joan Juncadella, de tal manera 
que tots els centres públics vicentins quedarien amb una 
sola línia en aquest nivell educatiu.

Des de l’Ajuntament, s’aposta per mantenir totes les 
línies actuals de P3, una opció que seria possible si es 
reduïssin les ràtios d’alumnes a cada aula. A més, també 
s’ha demanat conservar els recursos actuals, com ara la 
figura del tècnic/a d’educació infantil (TEI) disponible en 
aquests dos centres, ja que són professionals que juguen 
un paper molt important en la qualitat dels projectes 
educatius. En el cas que s’eliminin les línies de P3, aquest 
recurs professional també podria desaparèixer. 

Calendari de preinscripció 
La Generalitat ha publicat ja la previsió del calendari de 
preinscripció per al curs 2020-2021: del 23 de març a 
l’1 d’abril s’obre el termini per a l’educació infantil (P3-
P4-P5), primària i secundària obligatòria. Per conèixer 
millor els centres educatius, aquests es poden visitar du-
rant les jornades de portes obertes, que van començar 
el mes de febrer passat i s’allarguen fins al mes de maig 
amb els estudis postobligatoris (vegeu la pàg. 31).

Sessió informativa 
Com a novetat destacada, l’Oficina Municipal d’Escola-
rització (OME) organitza una sessió informativa per a les 

famílies amb fills o filles que han de fer la preinscripció 
aquest any. Serà el dia 5 de març a les 17.30 h a la biblio-
teca municipal Les Voltes.

Aquesta sessió servirà per resoldre dubtes sobre el ba-
rem de puntuació i orientar les famílies sobre les dife-
rents opcions d’escolarització al municipi. l

L’Ajuntament està al costat dels centres i 
les famílies per defensar els recursos i la 
qualitat de l’educació al nostre municipi. 
Demanem a la Generalitat que abaixi les 
ràtios d’alumnes per, així, no haver de 
tancar cap línia de P3 i que mantingui els 
recursos personals actuals.

Patrícia Higueras
Regidora d’Educació

INFORMEU-VOS DE LES DIFERENTS 
OPCIONS ABANS DE LA TRIA DE CENTRE 

[ Informeu-vos bé de les escoles que hi ha al 
municipi deixant de banda els prejudicis.

[ Apunteu-vos les dates de les jornades de portes 
obertes i visiteu tants centres com pugueu (vegeu 
la pàg. 31).

[ Pregunteu tot allò que vulgueu saber, com per 
exemple el projecte educatiu del centre o les 
metodologies d’aprenentatge.

[ A l’últim, informeu-vos sobre les possibilitats 
d’accedir als centres, tenint en compte, per 
exemple, el nombre de places ofertes i els germans 
que s’hi preinscriuran.
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La ciutadania ja pot gaudir 
dels serveis d’ocupació de 
la xarxa XALOC

L’Ajuntament posa a la disposició dels veïns i les veï-
nes la xarxa XALOC, una eina de la Diputació que ges-
tiona diàriament més de 1.000 ofertes de feina. Per 
accedir-hi cal trucar al 93 680 71 00 o enviar un correu 
a ocupacio@svh.cat. l

18 personas en situación 
de paro encuentran trabajo 
en el Ayuntamiento

El programa Trabajo y Formación ha permitido a 18 per-
sonas desempleadas obtener un contrato de trabajo en 
el Ayuntamiento, de entre 6 y 12 meses. El programa está 
subvencionado por el Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC), responsable del proceso de selección. l

El Pleno Municipal ha aprobado por unanimidad la acep-
tación de un convenio entre la Diputación de Barcelona, 
el Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts y el Ayunta-
miento de Santa Coloma de Cervelló para la redacción de 
un proyecto de reparcelación del barrio de Sant Roc. Se 
trata de un paso importante para poder regularizar la ur-
banización de la zona, en coherencia con el planeamien-
to urbanístico vigente, y que va a incluir una planificación 
moderna y adecuada a la realidad de espacios públicos, 

equipamientos y un estudio de la viabilidad económica. 
El origen de la urbanización de San Roc data de principios 
de los años cincuenta del siglo pasado, con la parcelación 
de un par de grandes fincas rústicas al margen de la le-
galidad urbanística. Hace años que los vecinos y vecinas 
trabajan conjuntamente con el consistorio para mejorar 
los servicios y la accesibilidad del barrio, y ahora, gracias a 
este convenio, se da el paso definitivo para vertebrar uno 
de los barrios de la ciudad con más carácter propio. l

Paso clave para la 
ordenación del barrio 
de Sant Roc

El Ayuntamiento de Sant Vicenç, el 
de Santa Coloma y la Diputación 
firman un convenio para redactar un 
proyecto de urbanización
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El futur de les 
ciutats passa per 
la sostenibilitat 

L’alcalde, Miguel Comino, va assistir 
al IV Fòrum de Ciutats que va orga-
nitzar la Comissió Europea a Porto, 
Portugal. L’esdeveniment va versar 
sobre les futures orientacions del 
desenvolupament urbà marcades 
pels criteris de sostenibilitat i els es-
pais públics de qualitat. l

15.000 euros 
para reponer 
contenedores 
quemados

Los actos de vandalismo contra los 
elementos de la vía pública vuelven 
a suponer un coste elevado para el 
municipio. Se han tenido que re-
poner 25 contenedores que se han 
quemado durante el último año. El 
precio que se deberá satisfacer a la 
empresa concesionaria del servicio 
es de 15.348,88 euros. l

La Junta de Gobierno ha aprobado la concesión de subvenciones al 
impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) y la tasa de residuos a familias 
con escasa capacidad económica para el año 2019. En concreto, se 
han otorgado 685 ayudas, por un importe de 151.117,76 euros. Estas 
ayudas subvencionan entre un 40 y un 50 % la cuota del recibo del 
IBI y de la tasa de residuos de la vivienda habitual, según el nivel 
de ingresos brutos de las personas solicitantes durante el 2018. Para 
formar parte de la convocatoria, la persona solicitante de la ayuda 
debe ser la propietaria de la vivienda, estar empadronada, y no su-
perar unos umbrales de ingresos especificados en la convocatoria. 
Además, los titulares de viviendas que formen parte de la bolsa de 
alquiler municipal o que los ceden temporalmente al Ayuntamiento 
también se benefician de una bonificación del 50 % de la cuota del 
recibo del IBI. 

Consulte las ayudas disponibles en el SIAC o en línea 
El Ayuntamiento publica anualmente una guía con todas las ayudas 
y subvenciones sociales que ofrece a la ciudadanía, desde ayudas a 
la escolarización hasta el pago del alquiler de la vivienda habitual. 
De esta manera las personas que lo necesitan tienen una publica-
ción donde se recoge el apoyo que les puede ofrecer el consistorio. 
En el segundo trimestre, se podrá consultar en el SIAC y en el web 
municipal. l

El Ayuntamiento concede 
685 ayudas para pagar el 
IBI y la tasa de basuras

La ciudadanía con escasa capacidad económica 
ha obtenido una subvención del 50 %



SANT
VICENÇ 
DELS 
HORTS

VIDA VICENTINA

36a MOSTRA COMERCIAL, AGRÍCOLA I GASTRONÒMICA

NIT VICENTINA

A la Nit Vicentina, l’Ajuntament va retre homenatge a la maduixaire Àngela Vila Sampol, la Coral Som Cor 
(25è aniversari), el CEIJ El Quijote (30è aniversari), el Centre Educatiu Els Salesians (50è aniversari), l’Ordre 
Salesiana (125è aniversari) i la Comissió de la Cavalcada (125è aniversari).

CLOENDA

A la Cloenda també es va homenatjar diverses entitats, empreses i personalitats locals; 
entre elles, el mestre pastisser Eugeni Muñoz i al Bonsai Club Sant Vicenç.

PODEU VEURE 
TOTES LES 
FOTOS A: 



COMERÇ

A la 36a Mostra van destacar l’espai de showroom i el de dinamització de la plaça de Lluís Companys, amb 
show cookings i un apartat d’oficis gastronòmics.

36a MOSTRA COMERCIAL, AGRÍCOLA I GASTRONÒMICA

AGRICULTURA

Els vicentins i les vicentines van poder conèixer de 
prop el producte agrícola que ofereix la pagesia 
local, amb una exposició a l’aire lliure.

L’ERA DEL BARÓ

L’Associació de Veïns Vila Vella va recrear 
l’ambient de festa que es devia viure pels 
volts del segle XVIII en la baronia de Cervelló.



36a MOSTRA COMERCIAL, AGRÍCOLA I GASTRONÒMICA

PASTISSERIA

La 3a Mostra Internacional de Pastisseria va portar al municipi professionals de reconegut prestigi que van 
oferir el seus secrets amb sessions de cuina en directe. A més, es va donar a conèixer la llista de les 50 
millors pastisseries de Catalunya.



36a MOSTRA COMERCIAL, AGRÍCOLA I GASTRONÒMICA

PARADETA SOLIDÀRIA

La Gent Gran va recaptar durant la Mostra un total de 437 
euros amb la venda dels articles que han fet al taller de 
manualitats durant tot l’any. 

CORREJOCS

El Club Amatent va oferir el seu tradicional 
espai adreçat especialment al jovent, amb 
realitat virtual, jocs de taula, torneig de 
Carcassone, videojocs i d’altres.

INCLUSIÓ SOCIAL

Una intèrpret de llengua de signes va transmetre totes les sessions de pastisseria, i a les atraccions de fira hi 
va haver franges sense llums ni so en favor de les persones amb hipersensibilitat. A més, un vehicle adaptat va 
transportar la ciutadania amb necessitats especials per la ruta guiada de la història i el comerç.



4a ASSEMBLEA JOVE

El 14 de febrer es va organitzar aquesta trobada 
per començar a decidir en què s’invertiran 
12.000 euros del pressupost municipal.

SOPAR DE LA FAM

L’Esplai Flor de Neu va organitzar, el 15 de febrer, 
aquest tradicional Sopar de la Fam.

CARNESTOLTES

El diumenge 23 de febrer es va viure una gran festa de Carnestoltes a la plaça de la Vila, amb el pregó de la 
família reial, el ball de la Disfressada i la tradicional rua. A la tarda, es va organitzar el ball de la Gent Gran. 
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Nova secció de joves que 
volen practi car esports a 
la muntanya 
CLUB EXCURSIONISTA SANT VICENÇ 

El Club Excursionista Sant Vicenç 
ha engegat, des del passat mes 
de gener, la nova Secció de Jo-
ves. Aquesta nova secció està 
adreçada a nois i noies de més de 
18 anys i menys de 30 que volen 
practicar diferents esports vin-
culats a la muntanya. Molts d’ells 
estan familiaritzats amb l’excur-
sionisme perquè han participat en entitats de lleure de 
la nostra localitat o perquè han gaudit del senderisme en 
família. D’altres tot just s’hi inicien. Tots tenen en comú 
les ganes de fer activitats tècniques com ara l’escalada, 
el descens de barrancs, vies ferrrades o bé sortides hiver-
nals tot fent servir les raquetes de neu o esquís de fons.  

El dia 12 de gener es va fer la primera assemblea per 
tractar de definir l’estratègia de futur de la secció i vam 
poder constatar que l’interès pels esports de muntanya 
entre els joves està ben viu. En menys de dos mesos una 
treintena de joves s’han interessat per formar part del 
Club Excursionista Sant Vicenç. La nova secció està au-
toorganitzada i està dinamitzada per la vocal de Joven-
tut, Mercè Ruiz, i la vocal de Comunicació i Xarxes, Anna 
Boltà, que formen part de la Junta del Club Excursionista. 

Augurem moltes i bones propostes per gaudir de la 
muntanya, dels esports i de la vida saludable en bona 
companyia. Els més veterans del CESV donarem suport 
a les seves iniciatives perquè es puguin dur a terme. l

SANT
VICENÇ 

DELS 
HORTS

ENTITATS

L’Ajuntament millora 
els equipaments de La 
Vicentina i del Centre
La Societat Cultural La Vicentina i el Centre Catòlic ja 
gaudeixen de la renovació dels seus equipaments. 
L’Ajuntament ha fet una inversió de més d’un milió 
d’euros perquè les dues entitats puguin disposar 
d’uns espais dignes, accessibles i actualitzats a la nor-
mativa vigent.

A banda de la programació habitual de La Vicen-
tina i del Centre, en aquests equipaments també 
s’organitzen activitats de la Festa Major d’Hivern i 
d’Estiu, així com la Mostra de Teatre Escolar i actes 
de Gent Gran, de Solidaritat o de Joventut i Infància, 
entre d’altres.

Aquestes entitats disposen d’una programació 
estable que es pot consultar cada mes a l’agenda 
d’activitats que edita l’Ajuntament. La publicació es 
reparteix a les mateixes entitats i a dependències 
municipals, entre altres punts, i es pot consultar tam-
bé al www.svh.cat. l
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L’handbol vicentí triomfa al Campionat 
de Seleccions Autonòmiques
Diverses jugadores i l’equip tècnic del Club d’Handbol Sant Vicenç van 
tornar del Campionat de Seleccions Autonòmiques celebrat al gener a 
Santander amb un munt de medalles: en concret, n’hi van aconseguir 
cinc d’or i una de plata integrant les seves respectives seleccions. L’Ajun-
tament dona l’enhorabona a totes les participants i en especial al club. l

Jordi Marcé, 
campió de la Copa 
del Príncep amb el 
FC Barcelona

El vicentí Jordi Marcé Siñol va procla-
mar-se campió de la 13a edició de la 
Copa del Príncep de voleibol amb el 
FC Barcelona, després de vèncer, en 
la final disputada a la Corunya, el CV 
Sant Pere i Sant Pau de Tarragona 
per tres sets a zero. l

Caminada solidaria contra 
el cáncer infantil 
Cerca de 1.000 personas participaron en la 5ª Caminada Solidaria organi-
zada por la Associació de Temps Lleure el 16 de febrero. Se han recaudado 
8.076,64 euros, que se entregarán al Hospital Sant Joan de Déu para la in-
vestigación del cáncer infantil. Tras un recorrido de 16 km por el entorno 
natural, también se pudo disfrutar de varias actividades lúdicas. l

Aina Ramos, 
campeona de 
Cataluña absoluta 
de jabalina

La atleta vicentina Aina Ramos ha 
conseguido el título de campeona 
de Cataluña absoluta de lanzamien-
to de jabalina, con una mejor marca 
personal de 43,44 metros y, además, 
batiendo el récord del campeonato 
sub-20. Aina superó ampliamente a 
sus competidoras. l
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Se presenta la nueva 
pista Mari Carmen Díaz 
en el barrio de Sant Josep

Un monolito preside esta pista exterior 
del polideportivo municipal Sant Josep 
en homenaje, a título póstumo, a una 
vicentina ilustre

El Ayuntamiento presentó, el 19 de enero, la nueva pis-
ta Mari Carmen Díaz, referente del mundo deportivo y 
educativo en el barrio de Sant Josep. Familia y amistades, 
conjuntamente con una delegación municipal encabeza-
da por el alcalde, Miguel Comino, rindieron homenaje a 
esta educadora, que destacó en los años 90 por su ma-
nera de entender el deporte como herramienta inclusiva 
de aprendizaje. En el transcurso del acto se descubrió un 
monolito en homenaje a título póstumo, donde se pue-
de leer una de sus máximas: “La educación a través del 

deporte es importante, porque jugando aprendemos a 
vivir”. Además, el Club d’Handbol Sant Vicenç, el Club Fút-
bol Sala Jordi Torras y el Club Deportivo Go Dance orga-
nizaron diversas exhibiciones deportivas. El nombre de 
Mari Carmen Díaz se decidió en un proceso participati-
vo del Plan de desarrollo comunitario “Implica’t per Sant 
Josep”, en abril de 2019. Díaz fue una vecina del barrio 
implicada en el mundo deportivo: docente de educación 
física de la escuela, karateka y una de las responsables de 
los primeros programas de salud y deporte en el barrio. l

Apoyo a las entidades 
deportivas con la concesión 
de nuevas subvenciones

El Ayuntamiento destinará 10.000 euros a subven-
cionar las actividades puntuales que los clubes or-
ganizan durante el curso, lo que permite que las en-
tidades sigan adelante con su actividad durante este 
año y, así, apoyar sus proyectos. l

Eusebio Fabregat es fa 
viral gràcies a un arbitratge 
carregat de valors

El treballador del departament d’Esports i àrbitre de fut-
bol formatiu, Eusebio Fabregat, va ser protagonista a les 
xarxes socials gràcies a un vídeo que s’hi va penjar en 
què se’l veia gestionar, reflexionant i conversant, una pi-
cabaralla entre infants durant un partit. l
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VOLEU DONAR A 
CONÈIXER LES VOSTRES 
OPINIONS SOBRE TEMES 
D’INTERÈS LOCAL? 

l Podeu enviar un escrit que 
no superi els 1.500 caràcters 
a comunicacio@svh.cat

l Aquest ha d’anar 
acompanyat del nom i dels 
cognoms, dades de contacte 
i número de DNI o passaport

l La revista no comparteix 
necessàriament les opinions 
expressades als articles 
signats 

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

SANT
VICENÇ 
DELS 
HORTS

OPINA

Recollida de tiretes infantils al Joan Juncadella
Fa uns dies, a l’escola va arribar una capsa folrada amb moltes lluentors, que crida molt 
l’atenció. Però el que més ens va agradar va ser la frase: “Una tireta, un somriure”.

Una tireta amb dibuixos de superherois, o de dibuixos senzills infantils, pot fer que un 
infant que pateix ens miri als ulls i tregui un somriure sincer.

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) de l’Escola, molt sensible en aquests 
temes, va engegar una crida perquè les famílies, mestres i alumnes col·laboréssim por-
tant una capsa de tiretes, que per màgia es convertirien en molts somriures.

Les capses de tiretes aniran a l’Hospital de la Vall d’Hebron, on hi ha una nena, la Da-
niela, i la seva mare, Rosi, que esperen moltes tiretes per aconseguir milers de somriures. 
AMPA de l’Escola Joan Juncadella

No tenim ni un planeta B ni 
un Sant Vicenç B
En el ple del mes de desembre es va apro-
var la declaració d’emergència climàtica. 
Aquesta declaració de caràcter polític 
marca els objectius generals a complir 
i situa l’emergència climàtica com un 
dels eixos centrals en les polítiques mu-
nicipals. Un dels principals acords de la 
declaració és la constitució de la Taula 
de Transició Ecològica, un espai de par-
ticipació on tots els agents implicats 
(ciutadania, negocis i indústria, escoles 
i instituts, associacions...) podrem sumar 
les nostres propostes i coordinar accions.

Volem que la Taula comenci a treballar 
sobre els següents grans eixos: transició 
energètica, mobilitat, transició alimen-
tària, residu zero, infraestructura verda, 
biodiversitat i qualitat de l’aire. A més 
creiem que la Taula ha de treballar més 
profundament les següents normatives:

· Pla d’Acció per l’Energia Sostenible 
i el Clima (PAESC): aquest document 
contemplarà les accions concretes que 
l’Ajuntament ha de dur a terme per su-
perar els objectius establerts per la Unió 
Europea per al 2030.

· Ordenança per la promoció de l’au-
toconsum solar, aprovada inicialment: 
aquest text presenta moltes mancances 
en l’àmbit tècnic i legal.

· Pla d’actuació per a la millora de la 
qualitat de l’aire, aprovat inicialment.

Perquè hi hagi una transformació ha 
de haver primer una adaptació, per això 
és imprescindible que l’actual equip de 
govern complexi la seva paraula i doti de 
partida pressupostària tots els plans i ac-
cions que s’acordin a la Taula.
Jennifer Peinado i Lluís Cusí
Coordinadors de Fridays for Future 
SVH

El riu Llobregat al seu pas 
per Sant Vicenç dels Horts 
Mai vaig pensar que vindria a viure per 
aquestes contrades, on només creia que 
els espais verds eren mínims d’allà on ve-
nia. Tot preguntant a la gent del poble, 
em van indicar que es podia fer una via 
verda tot travessant el riu Llobregat. L’en-
demà, amb un sol que queia de ple, vaig 
decidir d’anar-hi i la veritat és que la sor-
presa va ser més que agradable.

Amb un munt de punts d’informació 
que et descriuen la quantitat d’aus que 
podem trobar-hi , vaig quedar bocabada-
da. A part, estan en Braille, un gran detall 
per a totes aquelles persones que també 
tenen dret a gaudir de la natura a través 
de la seva agudesa auditiva.

Vaig veure que hi havia diferents re-
correguts. D’una banda, et trobes amb 
hortes en les quals et pots adonar del lloc 
privilegiat on es troben, amb tota mena 
de fruiters i verdures que creixen ufano-
ses pel lloc on estan i pel treball dels seus 
pagesos, amb qui acabes empatitzant 
i fas petar la xerrada sense sorolls estri-
dents. El recorregut està ple de diversitat 
d’arbres, ànecs, cormorans, martinets..., 
amb niuades a les canyes que el riu ha 
arrossegat o per platgetes artificials crea-
des per les crescudes i arrossegaments 
d’aquest. La gent passa amunt i avall i 
veus qui, amb els seus llargavistes, busca 
entremig de tota aquella vegetació quel-
com difícil de veure.

Per a mi és un lloc especial, un lloc on 
desconnecto i al qual vaig diàriament a 
caminar i després paro en una de les tau-
les i bancs que hi ha durant el recorregut, 
m’hi assec per llegir, descansar mentre 
sento com el sol m’acarona, escolto i em 
perdo en aquest lloc de pensament...
Ariadna Roca Dalmau



Isidre 
Bautista

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

LA VEU DELS GRUPS MUNICIPALS

Maite
Aymerich

junts@juntsxsantvicenc.cat
     @JuntsxSVH       
     juntsxsantvicenc

El Govern municipal, liderat pel PSC, treballa per resoldre els problemes del dia a 
dia dels vicentins i vicentines, i per mostra un botó: hem posat fil a l’agulla per resoldre 

el problema que tenia el barri de Sant Roc signant el conveni amb la Diputació de Bar-

celona per a l’elaboració d’un projecte de reparcel·lació i urbanització, assolint els com-

promisos necessaris per a aquesta fita. Alhora, treballem en la millora de l’espai públic de 

tot el municipi, així com en l’arranjament de parcs i jardins (abandonats fins ara) i fent 

el seguiment exhaustiu de les obres dels futurs edificis municipals, com el centre cívic 

Virgínia Amposta, el centre cívic de La Guàrdia i la celeritat per aconseguir construir la 

futura escola bressol municipal a Vila Vella, que ocupen gran part de l’agenda actual 

d’aquest govern. 

 També ho fan les polítiques feministes, tot preparant un altre 8 de març reivindicatiu i 
de mobilització de totes aquelles persones que lluiten per la igualtat real i efectiva entre 

homes i dones. Aquest govern creu fermament que el feminisme millora les nostres vides 

i lluita contra la desigualtat i les injustícies. Per això, aquest 8 de març ens mobilitzarem 

per acabar d’una vegada per totes amb la bretxa de gènere, amb la violència de gènere i 

perquè les dones tinguin la plenitud de drets en la societat. 

 

Visca el 8 de Març!

Treballem per a tu

L’habitatge és sens dubte l’àmbit prioritari per lluitar contra les desigualtats i generar 

oportunitats per a tothom. Al nostre municipi l’oferta de lloguer és escassa i cara per a la 

majoria. Si volem garantir el dret a un habitatge digne, a Sant Vicenç necessitem un pla 

ambiciós: el parc públic d’habitatge de lloguer que mai hem tingut. En el mandat anterior 

vam començar a fer-ho, plantejant projectes d’habitatge públic en diferents barris del 
municipi.

Un d’aquests projectes consistia a reformular l’illa de cases que hi ha entre la plaça de 

la Vila i el carrer Barcelona, que es compon de finques grans, majoritàriament degradades 

i poc habitades. Aquest estudi obria la possibilitat d’eixamplar la plaça de la Vila i alhora 

disposar de pisos públics de lloguer assequible per a joves i famílies. Per això vam adquirir 
la primera finca, preparant el terreny per a una actuació que impulsés Vila Vella i la 

revitalitzés amb noves llars.

Malauradament, el Govern del PSC-PSOE i Cs no ha previst cap inversió en habi-
tatge públic i ha deixat aquest projecte (com molts altres) al calaix. Ara, a la finca ja 

adquirida per l’Ajuntament tenen la intenció de construir-hi la nova Llar d’Infants El Petit 

Mamut, endarrerint-ne la construcció i perdent dues aules respecte de la ubicació que es-

tava prevista. Els errors de visió i planificació ja ens han sortit molt cars en el passat. Exigim 

al Govern municipal que aposti pels bons projectes pel municipi, encara que no siguin els 

seus; que siguin ambiciosos, i que no condemnin el nostre poble a més anys d’un estanca-

ment que ja havíem superat.

Necessitem habitatge públic de lloguer



LA VEU DELS GRUPS MUNICIPALS

Jordi Gil

stvicencencomu@gmail.com 
    @StVicencEnComu    
    StVicencEnComu 
    @stvicencencomu

La història de Sant Vicenç dels Horts i del Baix Llobregat no s’entén sense la força i les lluites 

de les dones; un municipi i una comarca amb un llegat fortament feminista i reivindicatiu, 

on moltes de les conquestes s’han traduït en polítiques reals i transformades als nostres 

pobles i ciutats. I el 8 de març és el dia per celebrar aquests drets conquistats.

La data del 8 de març és nostra, és internacional i és reivindicativa. Les nostres identitats 

són múltiples. Som diverses, i també som les que no hi són, som les assassinades, som les 

preses, som les que es van quedar al mar, som les que es van quedar a les fronteres. Som 

TOTES.

Davant aquesta marea de força, pensament i canvi que omple les places i els carrers, 

les institucions hem d’estar a l’altura exercint les nostres competències. Hem d’incorporar 

canvis, sense dilacions, sense excuses, amb compromís polític i pressupostari. Cal destinar 

energies i recursos per generar polítiques transformades, feministes i interseccionals.

Les companyes i els companys de Sant Vicenç en Comú - Podem, com a espai referent en 

feminisme, ecologisme i justícia social, volem feminitzar la política i fer que totes les iden-

titats de gènere estiguin incorporades i representades, que estiguin al centre de la presa 

de decisions i en la construcció d’una societat on els drets de les dones estiguin garantits. 

I, com fem des de fa ja 24 anys, el 7 de març la secció de dones dels comuns de Sant 

Vicenç organitzen un sopar obert a tothom. Entre totes, tot! Feliç i reivindicatiu 8 de març!

Sense les dones no hi haurà futur

Antolín
Jiménez

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

Ha pasado poco más de un mes desde la entrada en gobierno de Ciutadans y nos hemos 

puesto en marcha con la gestión de nuestras concejalías, áreas poco populistas y de poca 

visibilidad a nivel vecinal, pero que requieren de una buena gestión para su buen funcio-

namiento. A día de hoy Cs llevará: Secretaría y Gestión Administrativa, Autorización 
y Control de Actividades Económicas, Carmen Soffiati; Servicio de Información Inte-
gral al Ciudadano (SIAC), Servicio de Información y Atención a la Empresa (SIAE), Ly-

dia Vargas; Movilidad y Transporte y Sistemas de Información y Nuevas Tecnologías, 

Antolín Jiménez. Además de 2ª y 7ª teniente alcalde Carmen y Lydia, respectivamente. 

Nuestro objetivo es trabajar para l@s vicentin@s y mejorar la calidad de vida de l@s ve-

cin@s. Estamos trabajando día a día con los técnicos de departamento, para ir poniendo 

en marcha los proyectos y expedientes atascados de la legislatura anterior. Podemos de-

cir con orgullo que en nuestro primer mes de gobierno, hemos conseguido un acuerdo 
de Pleno para salir de la AMI. La etiqueta de municipio independentista ya no está, 

ahora no hay bandos enfrentados sino gestión para todos, independientemente de las 

ideas políticas de cada uno.

Paralelamente, entramos en una nueva etapa para Ciudadanos de democratización in-

terna y liderazgo, que se consolidará el próximo 15 de marzo con los votos de tod@s l@s 

afiliad@s.

Agradecemos la confianza depositada en Cs para la gestión municipal y nos ponemos 

a disposición de tod@s l@s vecin@s que lo requieran para intentar resolver sus dudas.

Primeras impresiones tras la entrada al gobierno de Cs
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vimiento social apartidista y 
laico Dignidad. Fue miembro 
fundador de la Asamblea de 
Parados de Sant Vicenç, uno 
de los primeros colectivos 
de estas características en 
Cataluña. Formó parte del 
equipo fundador del Quijote, donde fue monitor, y en-
trenador de fútbol con equipos de los barrios de San 
José y La Guardia. Descanse en paz. l
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HISTÒRIA

ROSER CALPE ANDREO
ARXIVERA MUNICIPAL

Les festes de Carnaval, relacionades amb la disbauxa, 
l’alliberament de tota mena de repressions i fins i tot 
amb la crítica a les classes dirigents,  es van prohibir  per  
una Ordre del  Ministeri de la Governació el 12 de gener 
del 1940. 

Aquesta prohibició és una mostra de la repressió 
que la dictadura franquista va aplicar a molts àmbits, 
imposant a tota la societat una estricta moral catòlica, 
amb el suport de l’Església. El franquisme s’apoderà de 
l’espai públic, celebrant misses, processons i altres festes 

Festes de Carnaval

religioses, alhora que controlava, censurava o prohibia 
les activitats d’oci.

Les festes de Carnaval, són una demostració de  la 
recuperació de l’ús de l’espai públic per la ciutadania 
i de les llibertats individuals arran de l’arribada de la 
democràcia. A Sant Vicenç dels Horts, es comença a 
celebrar pels volts de l’any 1987, i des de la dècada dels 
noranta la rua de carnestoltes és una de les festes amb 
més participació ciutadana. l

FOTO: GRUP DE DANSAIRES DE LA DISFRESSADA, ANYS 20. DONACIÓ D’ANTONI PASTOR MAYOR.

Sant Vicenç dels Horts 
da su último adiós a 
Mariano López Salazar
Mariano López Salazar nos dejó el pasado 19 de febrero, 
víctima de un cáncer. Quien fuera trabajador de la bri-
gada municipal y referente de los movimientos sociales, 
recibió un último y multitudinario adiós por parte de 
familia y amistades, muchas venidas expresamente de 
diferentes puntos de España para asistir a su funeral, que 
tuvo lugar el 21 de febrero en el tanatorio de Sant Vicenç 
dels Horts.

Pocos días antes de su muerte, los vecinos y vecinas 
le habían rendido un homenaje pintando un mural en 
el puente de la calle Rafael Casanova. Él no pudo asistir 
para verlo personalmente, pero un centenar de personas 
se congregó ante el balcón de su casa para hacerle llegar 
muestras de cariño y respeto.

En los últimos tiempos, Mariano López Salazar dedicaba 
su solidaridad a la Marea Básica y era miembro de la coor-
dinadora estatal de esta marea, además de coordinador 
catalán. También era el coordinador en Cataluña del mo-
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SERÀ NOTÍCIA
Per a més informació sobre les activitats, 
consulteu el web www.svh.cat i les xarxes 
socials municipals:

ajuntamentsvh

@AjuntamentSVH

AjuntamentSVH

8 de març
Dia Internacional 
de les Dones
Vegeu-ne el programa a www.svh.cat 
i a la contra d’aquesta revista.

15 de març, de 10 
a 13 h
Jornada 
d’orientació 
familiar
Curses lúdiques per a totes les edats.
Parc del Pi Gros 
Inscripcions fins al 13 de març a les 13 h, al web 
del Consell Esportiu del Baix Llobregat (escanegeu 
el codi QR). També es podrà fer el mateix dia a les 
9.30 h. Preu: 3 €. Els ingressos de l’activitat seran 
destinats a la Fundació Iris

Del 9 al 27 de març, a les 10 h
Aula Dial, 11a edició
Els informatius escolars s’emetran en directe a Ràdio 
Sant Vicenç 90.2 FM, www.radiosvh.info i app

Del 27 de febrer al 9 d’abril  
Receptes de Quaresma
Degustació als establiments Cal Mora, Cal 
Sagristà – Taller 24, Peixateria Sol, La Yaya Ana, 
El Faro, La Cuina d’en Toni, La Taska, Matrioshka 
Cultura Eslava i Crepediem. A més, al Mercat 
de Pagès dels dissabtes (p. Narcís Lunes), del 
29 de febrer al 4 d’abril, aquests establiments 
elaboraran en directe les seves receptes.

Del 28 de febrer 
al 12 de juny  

Cinefòrum solidari
Lloc: Cinemes La Vailet
Consulta tot el programa a www.svh.cat

15 de març
Dia d’Andalusia 
Actuacions amb ball i música en directe
D’11.30 a 14.30 h, p. Narcís Lunes 
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TELÈFONS D’INTERÈS

AJUNTAMENT: INFORMACIÓ GENERAL
SIAC                                                                       900 111 656
CASA DE LA VILA                                              93 602 21 50
LA FONERIA                                                       93 602 92 00
SERVEIS SOCIALS                                              93 672 31 11
MOLÍ DELS FRARES                                          93 680 71 00
CAN COMAMALA                                             93 656 98 26
RÀDIO SANT VICENÇ                                       93 676 93 77 
                                                                                                
CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA
CAP SERRAL                                                       93 672 48 59
CAP VILA VELLA                                                93 672 45 69
PROGRAMACIÓ DE VISITES                            902 111 444
                                                                                       
SEGURETAT I EMERGÈNCIES
ATENCIÓ A LES DONES        900 900 120 / 906 029 216
BOMBERS                                                                             112
EMERGÈNCIES GENERALS    112
EMERGÈNCIES MÈDIQUES    061
GUÀRDIA CIVIL                                                                   062
MOSSOS D’ESQUADRA    112
POLICIA LOCAL                                      93 656 61 61 / 112

SERVEIS GENERALS
DEIXALLERIA CAL BOTER                                93 676 99 76 
CORREUS I TELÈGRAFS                                    93 656 22 56 
ENLLUMENAT PÚBLIC                                       900 131 326 
FECSA/ENDESA (avaries 24 h)                        800 760 706 
GAS NATURAL                                                     900 750 750 
JUTJAT DE PAU                                                  93 656 60 03 
MOBILIARI URBÀ I JOCS INFANTILS                                   
(avaries 24 h)                                                     93 676 86 34
OFICINA LLEI DE BARRIS                                93 656 96 67
ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA                               
(recaptació municipal)                                   93 472 91 83
OFICINA LIQUIDADORA DE LA                                        
GENERALITAT                                                    93 656 55 29 
RECOLLIDA DE PODA I MOBLES                    900 707 171 
REGISTRE DE LA PROPIETAT                          93 656 41 55 
SOC                                                                       93 656 60 11 
TANATORI I CEMENTIRI MUNICIPAL            93 656 44 60 
UTE AIGÜES SANT VICENÇ                                              
(avaries 24 h)                                                       900 304 070 

TRANSPORTS
BUS URBÀ                                                          93 632 51 33
BUS INTERURBÀ                                              93 632 51 33
FCC                                                                       93 205 15 15
TAXI                                            639 825 155 / 619 793 916          

21 de març, a les 19.30 h 
Dia Mundial de la Poesia 
Lloc: Pati de Can Comamala
Més informació al web www.svh.cat

23 de març, a les 18.30 h
Taula de la Transició Ecològica
Adreçat a entitats, empreses, comunitat educativa, 
ciutadania... per assolir objectius relacionats amb 
l’emergència climàtica.
Lloc: Casa de la Vila 

25 de març, a les 14 h
Presentació de les 
subvencions d’emprenedoria, 
comerç, empresa i agricultura
Lloc: Molí dels Frares

3 d’abril, 19.30 h
Presentació de la 
Setmana Santa
A la plaça de la Vila
En cas de pluja es farà a La Vicentina

Tot el mes de març
Jornades de portes obertes

[ Escola Sant Josep: 13 de març
[ Escola La Immaculada: 15 de març
[ Escola Sant Antoni: 16 de març
[ Escola La Guàrdia: 17 de març
[ Escola La Vinyala: 18 de març
[ Escola Sant Jordi: 19 de març
[ Escola Joan Juncadella: 20 de març
[ Escola Sant Vicenç: 21 de març

Consulteu el calendari sencer a www.svh.cat




