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Sant Vicenç dels H  rts
L’Ajuntament engega un pla per millorar 

els carrers i places de la ciutat
La creació d’una brigada per al manteniment del mobiliari urbà

i una nova campanya de civisme, actuacions destacades
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L’actor vicentí @marcgomezd 
s’incorpora a l’elenc 
d’intèrprets d’un dels musicals 
més exitosos de Madrid: 
@ReyLeonMusical! Moltíssimes 
felicitats!! 
#ElReyLeón #elreyleónmusical

EL MÉS VIST A LES 
XARXES MUNICIPALS

Els @HermanosTorres, els 
presidents de @FundacioAlicia, 
@la_boqueria i de @
RestauracioBCN debaten sobre 
l’estat de la cuina tradicional 
catalana amb Josep Lladonosa 
a la taula rodona: “Avui dia és 
més fàcil trobar on menjar un 
bon sushi que un bon fricandó?” 

Ajuntament SVH
@AjuntamentSVH

Mireu com han quedat les intervencions de Contorno 
Urbano als carrers Girona i Antoni Mampel! Espectacular! 
https://buff.ly/2JOaoYO

Del 4 de juliol al 7 d’octubre

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
AjuntamentSVH

ajuntamentsvh
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Les places, els parcs, els carrers... són espais que ens con-
necten, que conviden a la interrelació ciutadana. Per això 
és tan important garantir el manteniment i la neteja de 
l’espai públic, amb uns serveis municipals que vetllin pel 
seu estat òptim tots els dies de l’any i en totes les franges 
horàries. En aquesta línia, una de les primeres decisions 
del Govern ha estat municipalitzar el servei de manteni-
ment del mobiliari urbà i dels jocs infantils. Pensem que 
és la millor manera de garantir la seguretat, la neteja i el 
correcte funcionament dels elements de la via pública. 

Però amb això no n’hi ha prou: necessitem la col·labo-
ració ciutadana per tenir cura del nostre entorn. Des de 
l’Ajuntament, aplaudim el civisme de la immensa majoria 
de vicentines i vicentins que s’estimen la seva ciutat, alho-
ra que fem una crida a denunciar qualsevol actitud que 
jugui en contra del bé comú. L’acció d’una minoria té un 
cost molt alt per a tota la població. Igualment, us animem 
a fer-nos arribar tants suggeriments i idees com conside-
reu oportunes per, entre totes i tots, aconseguir el Sant Vi-
cenç dels Horts que volem: un poble net, amb espais vius 
i agradables.

Amb aquest esperit, aviat engegarem el projecte de 
peatonalització de Vila Vella, tancant a la circulació de ve-
hicles diversos carrers del centre. Volem assolir un doble 
objectiu: reduir els gasos contaminants i guanyar espais 
per a l’ús i el gaudi dels vianants. Serà l’inici d’un gran pro-
jecte municipal per crear en altres punts de la ciutat dife-
rents espais reservats al passeig, llocs de trobada i cohesió, 
sense perdre de vista l’ambiciós projecte de fer un muni-
cipi 100 % accessible, sense barreres arquitectòniques. Tot 
plegat ha de contribuir no només a guanyar espais per a la 
interrelació ciutadana, sinó també a dinamitzar el nostre 
teixit comercial i associatiu.

Miguel Comino 
Alcalde

L’espai públic és de 
tothom; cuidem-lo

Las plazas, los parques, las calles... son espacios que nos 
conectan, que invitan a la interrelación ciudadana. Por eso 
es tan importante garantizar el mantenimiento y la lim-
pieza del espacio público, con unos servicios municipales 
que velen por su estado óptimo todos los días del año y en 
todas las franjas horarias. En esta línea, una de las primeras 
decisiones del Gobierno ha sido municipalizar el servicio 
de mantenimiento del mobiliario urbano y los juegos in-
fantiles. Pensamos que es la mejor manera de garantizar la 
seguridad, la limpieza y el correcto funcionamiento de los 
elementos de la vía pública.

Pero con esto no es suficiente: necesitamos de la cola-
boración ciudadana para cuidar nuestro entorno. Desde 
el Ayuntamiento, aplaudimos el civismo de la inmensa 
mayoría de vicentinas y vicentinos que aman su ciudad, al 
tiempo que llamamos a denunciar cualquier actitud que 
juegue en contra del bien común. La acción de una mino-
ría tiene un coste muy alto para toda la población. Igual-
mente, os animamos a hacernos llegar tantas sugerencias 
e ideas como consideréis oportunas para, entre todas y 
todos, conseguir el Sant Vicenç dels Horts que queremos: 
un pueblo limpio, con espacios vivos y agradables.

Con este espíritu, pronto pondremos en marcha el pro-
yecto de peatonalización de Vila Vella, cerrando a la cir-
culación de vehículos varias calles del centro. Queremos 
alcanzar un doble objetivo: reducir los gases contaminan-
tes y ganar espacios para uso y disfrute de los peatones. 
Será el inicio de un gran proyecto municipal para crear en 
otros puntos de la ciudad diferentes espacios reservados 
al paseo, lugares de encuentro y cohesión, sin perder de 
vista el ambicioso proyecto de hacer un municipio 100 % 
accesible, sin barreras arquitectónicas. Todo ello debe con-
tribuir no solo a ganar espacios para la interrelación ciuda-
dana, sino también a dinamizar nuestro tejido comercial y 
asociativo.

El espacio público es 
de todos; cuidémoslo
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Plan de choque para una ciudad más 
limpia, ordenada e inclusiva

El Ayuntamiento pone en marcha diversas acciones para 
reforzar los servicios municipales y mejorar la vía pública

Una de las prioridades del nuevo gobierno es hacer que la 
ciudad sea más accesible para todas las personas, a través 
de la mejora del mantenimiento de los espacios públicos 
y realizando los cambios necesarios en los servicios muni-
cipales. Así, una de las primeras decisiones fue municipali-
zar el servicio del mantenimiento del mobiliario urbano y 
de los juegos infantiles.

Con la renuncia de la empresa que tenía adjudicado por 
concurso este servicio, en lugar de volver a licitar las tareas 
de mantenimiento, el equipo de gobierno decidió iniciar 
las gestiones pertinentes para asumir el servicio desde el 
propio consistorio, con personal de la brigada.

De esta manera se quiere garantizar una mejor cobertu-
ra del mantenimiento del mobiliario urbano y de los jue-
gos infantiles, velando por la seguridad, por la limpieza y 

por el correcto funcionamiento de los diferentes elemen-
tos de la vía pública.

De hecho, la municipalización ya ha empezado a dar sus 
frutos, y gracias a esta decisión se han podido iniciar diver-
sas obras de mejora, por ejemplo, en las plazas de Narcís 
Lunes, Tomás y Valiente, Doctor Lagunilla y Miquel Julià.

La limpieza y gestión de los residuos también es una de 
las prioridades de este mandato. El Ayuntamiento ha re-
forzado la campaña “Sant Vicenç dels Horts me gusta lim-
pio”, que insiste en los diferentes servicios de recogida de 
residuos a disposición de la ciudadanía y las actitudes cí-
vicas para garantizar una buena convivencia entre vecinas 
y vecinos. Próximamente, se iniciará una nueva campaña 
con el eslogan “El incivismo sale caro”, que hace un repaso 
de las normativas de la ciudad y las sanciones que supone 
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no recoger los excrementos de los animales o causar des-
perfectos en el mobiliario urbano, por ejemplo.

La campaña también repasa la separación correcta de 
residuos, con el uso adecuado de la red de contenedores 
de la calle, y la prevención de vertido de trastos y muebles 
viejos a la calle, y da a conocer los servicios de la recogida 
puerta a puerta, el punto de limpieza fijo y el móvil.

Por último, con el objetivo de reducir las molestias al 
conjunto de vecinos y vecinas y contribuir a la reducción 
de la contaminación atmosférica, el servicio de jardinería 
ha renovado varias herramientas de trabajo sustituyéndo-
las por aparatos eléctricos. En concreto, los operarios ya 
están trabajando con una nueva desbrozadora y ventila-
dores eléctricos, maquinaria mucho menos ruidosa y que 
no contamina el aire con gases y partículas. l

Gracias a la municipalización 
del servicio de 

mantenimiento se han 
podido iniciar las obras de 
mejora en diversas plazas

La campaña de civismo 
repasa las normativas 

de la ciudad y las 
sanciones que supone su 

incumplimiento

Con la municipalización, queremos 
garantizar una mejor cobertura del 
mantenimiento del mobiliario urbano y 
de los juegos infantiles, velando por la 
seguridad, por la limpieza y por el correcto 
funcionamiento de los diferentes elementos 
de la vía pública.

Mireia Vergés
Regidora de Espacio Público y 
Servicios Municipales

PLA MUNICIPAL PER MILLORAR L’ESPAI PÚBLIC
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Els infants gaudeixen dels nous jocs a 
la plaça Narcís Lunes
Els serveis de manteniment han enllestit l’actuació de millora en aquesta 
plaça, on han realitzat tasques de neteja, han aplicat nova pintura i han 
reposat peces malmeses del mobiliari urbà i dels jocs infantils. Per exem-
ple, els gronxadors s’han renovat amb la substitució de les velles cadenes 
i dels seients. A més, s’ha renovat la font, que ara és d’un material que 
n’evita el rovellat. l

Nous bancs més 
resistents a 
Doctor Lagunillaet
El mobiliari urbà d’aquesta plaça s’ha 
renovat per complet amb bancs fa-
bricats amb polímer, que és un mate-
rial més resistent i que no requereix 
tant de manteniment com els bancs 
de fusta, i es tracta d’un material reci-
clat. També s’hi han repintat les fonts 
i se n’ha comprovat el correcte fun-
cionament i drenatge. l

Neteja dels parcs d’infants 
i de gent gran de la plaça 
Miquel Julià
El personal municipal ha repintat els dos parcs infan-
tils, on hi havia diversos guixots i pintades, i també 
el mobiliari del parc de la gent gran. A més, també 
se n’ha iniciat la renovació de les tanques, amb mate-
rials més resistents i pintures de colors vius. l

Eliminació de pintades i grafits 
de la plaça Tomás y Valiente

Els serveis de manteniment realitzen periòdicament tas-
ques de neteja de grafits; l’última, a la plaça Tomás y Va-
liente. El consistori fa una crida al civisme per evitar les 
pintades que es produeixen de manera reiterada. l
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L’Ajuntament ha enllestit diversos treballs de neteja i re-
forç de la seguretat del gual inundable del riu Llobregat, 
que uneix la població amb els municipis de Molins de 
Rei i Sant Feliu de Llobregat. Ateses les darreres tempes-
tes que van tenir-hi lloc a finals d’agost i principis de se-
tembre, s’hi havien acumulat força canyes, fang i pedres. 
Amb el suport de maquinària especialitzada, se n’han 
retirat tots aquests materials, amb especial cura als rocs 
de sota el gual, una tasca complicada per la força amb 
què baixa l’aigua. l

L’Ajuntament realitza 
diversos treballs de 
neteja i seguretat del 
gual del riu

Els serveis han tret totes les pedres 
que s’havien acumulat a sota del pas

PLA MUNICIPAL PER MILLORAR L’ESPAI PÚBLIC
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Vila Vella es convertirà
en una gran zona de vianants

El centre de la ciutat es tancarà al trànsit per reduir-hi 
la contaminació i crear espais de passeig

El barri de Vila Vella es convertirà en una gran zona de 
vianants a partir del desembre gràcies a un projecte con-
junt de l’Ajuntament i l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(AMB). El procés de peatonalització es realitzarà en dues 
fases i servirà per delimitar el centre de la ciutat com una 
Zona de Baixa Emissió, la qual cosa permetrà reduir-hi el 
volum de gasos contaminants. A més, s’hi guanyarà un 
gran espai de passeig i es dinamitzarà la zona amb una 
programació estable d’activitats al llarg de tot l’any. 

En una primera fase, que començarà al mes de desem-
bre, es tancaran al trànsit els carrers de Mossèn Josep 

Duran, Francesc Moragas, Nou, Nadal, Ribot i Doctor Fle-
ming, així com les places de Catalunya i Sant Jordi (ve-
geu el mapa). Més endavant, i ja en una segona fase, es 
tancaran al trànsit la plaça de la Vila i els carrers de Joan 
Bosco, Rafael Casanova, Jacint Verdaguer i Ramon Poch.

Gran festa ciutadana 
L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts organitzarà una 
gran festa ciutadana per inaugurar la primera fase del 
procés. Durant tot el dia hi haurà activitats lúdiques per 
gaudir en família i amb les amistats. l

Fase 1. Carrers de Mossèn 
Josep Duran, Francesc Moragas, 
Nou, Nadal, Ribot i Doctor 
Fleming i les places de Catalunya 
i Sant Jordi. També canviarà de 
sentit el carrer Antoni Gaudí 
per tal que sigui de sortida a la 
carretera de Sant Boi.
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Quins vehicles podran circular 
per aquesta zona?

[ Residents, les 24 hores

[ Transport públic, serveis municipals i serveis 
d’emergència, les 24 hores

[ Vehicles de càrrega i descàrrega, de 
9.30 a 11.30 h

Cal autoritzar-s’hi?

[ No caldrà en el cas de residents, transport 
públic, serveis municipals i d’emergències. Una 
càmera detectarà automàticament la matrícula 
del vehicle.

[ En el cas de càrrega i descàrrega s’haurà 
de comunicar a l’Ajuntament a través del 
Servei Integral d’Atenció Ciutadana 
(plaça de la Vila, 1)

S’hi perdran places 
d’aparcament?

[ No, ja que actualment no n’existeixen en 
aquesta zona

Què és una Zona de Baixa 
Emissió i per a què serveix?

[ Són zones urbanes d’atmosfera protegida, 
establertes per l’Àrea Metropolitana i 
l’Ajuntament per reduir la contaminació. 
Excedir els límits de gasos establerts per llei 
provoca més de 3.000 morts prematures a l’any 
a l’entorn metropolità.

[ A tot Europa hi ha més de 200 zones d’aquest 
tipus des de fa més de 20 anys. A l’entorn de 
Barcelona ja existeixen o estan en tràmit de 
crear-se les de Sant Boi, Sant Just, Sant Joan 
Despí, l’Hospitalet, Santa Coloma de Gramenet, 
Badalona, Ripollet i Sant Cugat.
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La celebració ha esdevingut referent en el calendari vicentí

Festa Adiscap per la diversitat funcional

La festa Adiscap per la diversitat funcional es va celebrar 
el dissabte 14 de setembre, de 15 a 23 h, a la plaça de Nar-
cís Lunes. La festa va comptar amb una exhibició de ball, 

tallers, passejades amb handbikes, actuacions musicals i 
animació infantil: una gran festa per posar en valor la tas-
ca de l’associació i reivindicar una ciutat més inclusiva. l

Des de l’Ajuntament, felicitem públicament l’ADISCAP, entitat que treballa per normalitzar la vida de les persones 
amb diversitat funcional. La vostra tasca ens ajuda a construir un municipi per a tothom. Consistori, entitats i 
ciutadania sumarem esforços per garantir un espai públic adaptat a les necessitats de tota la població. És per això 
que hem creat una regidoria específica que atengui les necessitats de les persones amb mobilitat reduïda, per tenir 
un municipi sense barreres arquitectòniques. També crearem una comissió de seguiment perquè totes les obres 
que es facin a Sant Vicenç dels Horts incorporin la visió de les persones amb mobilitat reduïda. Entre totes i tots, 
aconseguirem una ciutat 100 % accessible, que satisfaci les necessitats de tothom.

Juan Ramón Torres 
Regidor d’Accessibilitat 
Universal 

Treballem per un espai públic que sigui 
accessible per a tothom
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El Ayuntamiento 
se desvincula 
de la AMI
El Ayuntamiento de Sant Vicenç dels 
Horts ha notificado a la Asociación 
de Municipios por la Independen-
cia (AMI) que da por finalizadas las 
relaciones con su entidad. Desde el 
consistorio, el alcalde Miguel Comi-
no ha asegurado que, además de 
hacerlo por voluntad política, quie-
re «priorizar los gastos en el ámbito 
municipal» y recordó además que 
hay una sentencia judicial que «hace 
absolutamente imposible» cumplir 
con el pago de las cuotas de la AMI.

El consistorio aprobó su adhesión 
a la AMI en septiembre de 2012. En 
el mandato de 2015 hasta 2019 se 
previó en el presupuesto municipal 
una aportación económica de 2.231 
euros anuales para pagar la cuota 
a esta asociación. Los pagos de las 
facturas, sin embargo, nunca se han 
hecho efectivos.

La actual configuración del Ayun-
tamiento, gobernado por PSC – Sant 
Vicenç en Positiu, es desfavorable a 
los principios de la AMI y por este 
motivo no se reservará ninguna par-
tida al pago de la cuota. l

Más efectivos policiales, 
tema destacado de la 
Junta de Seguridad

El alcalde, Miguel Comino, solicita mejoras 
en la comisaría de Mossos d’Esquadra

El alcalde de Sant Vicenç dels Horts, Miguel Comino, y el subde-
legado del Gobierno de España en Barcelona, Carlos Prieto, pre-
sidieron en septiembre la primera Junta Local de Seguridad del 
mandato, donde se habló de medidas para mejorar la seguridad 
del municipio; en concreto, del incremento de efectivos policia-
les. En este sentido, el alcalde indicó la necesidad de que haya 
más agentes de los Mossos d’Esquadra en la ciudad, y también 
de que se realicen mejoras en la comisaría autonómica, especial-
mente para que se habiliten espacios para personas detenidas. 
De esta manera, la patrulla de la Policía Local no se tendría que 
desplazar a Sant Feliu de Llobregat.

«Sant Vicenç dels Horts es un pueblo seguro», afirmó el alcal-
de, que explicó que la media de los hechos delictivos está «muy 
por debajo» de la provincia de Barcelona, de la Región Metropo-
litana Sur y de toda Catalunya. La Junta de Seguridad se celebra-
rá cada tres meses y algunas reuniones contarán con participa-
ción ciudadana.

Comino también recordó que el Ayuntamiento está trabajan-
do desde el primer día de mandato para ampliar la plantilla de la 
Policia Local y recuperar así el modelo de proximidad, con más 
patrullas a pie de calle. El 26 de julio se incorporaron 10 agentes 
locales y además el consistorio ha hecho una modificación de la 
oferta pública para poder convocar 12 nuevas plazas (nueve de 
agente y tres de cabo) antes de que acabe 2019. l
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Rechazo a la compañía 
Endesa por la amenaza a 
las familias vulnerables

El Pleno Municipal ha aprobado por unanimidad dar una 
respuesta unitaria a Endesa ante la amenaza de la em-
presa de cortar la luz a familias vulnerables si el Ayunta-
miento no paga la mitad de la deuda de estos hogares. 
La moción pide a Endesa que retire la amenaza y defien-
de una acción institucional conjunta y coordinada para 
responder a la problemática de la pobreza energética. La 
moción también insta a la Generalitat a crear un espa-
cio estable de trabajo entre instituciones catalanas para 
crear un protocolo y reglamento que desarrolle la ley de 
medidas contra la pobreza energética y dejar claro cómo 
se gestiona la deuda acumulada por las familias.

La Ley 24/2015 impide los cortes eléctricos  
La Ley 24/2015 establece que no se puede cortar la luz a 
familias vulnerables acreditadas por los Servicios Sociales 
municipales y que las empresas suministradoras deben 
asumir parte de las facturas impagadas, pero ninguna 
compañía eléctrica firmó el convenio. Este agosto, Ende-

sa anunció en un comunicado que financiaría la mitad 
de las facturas impagadas de familias vulnerables y que 
pasaría la otra mitad a las administraciones. Pocos días 
después, el Ayuntamiento recibió una carta de la eléctri-
ca donde reclamaba la mitad de la deuda, con la amena-
za de cortar la luz a partir del 1 de octubre a las familias 
afectadas. La deuda de familias vicentinas con Endesa es 
de 26.267 euros. l

La eléctrica quiere cortar la luz a estos 
hogares si el Ayuntamiento no asume 
parte de la deuda

A l’Àrea Metropolitana, l’alcalde, Miguel Comino, i el 
regidor d’Economia i Hisenda, Xavier Gómez, formen 
part del Ple d’aquest ens. Al Consell Comarcal, el regidor 
d’ECG, Jordi Gil, és el vicepresident segon i responsable 
d’Educació, Cultura i Memorial Democràtic. A més, les re-
gidores Mireia Vergés (PSC) i Maite Aymerich (ERC) han 
estat designades conselleres i formen part del Ple. l

Membres del Ple 
representen Sant Vicenç 
dels Horts en altres ens

Diversos regidors i regidores hi defensen 
els interessos de la ciutadania
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El alcalde renuncia al 
tratamiento protocolario

El alcalde, Miguel Comino, renuncia al tratamiento de 
“Ilustrísimo Señor” que establece el artículo 18 del Regla-
mento Orgánico Municipal. Se han iniciado los trámites 
oportunos para incluir en este reglamento la posibilidad 
de no hacer uso de esta distinción, “más propia de otra 
época que del siglo XXI”, ha explicado Comino. “Somos 
gente normal y no creo que los vecinos tengan que dirigir-
se a nosotros utilizando el título de Ilustrísimo”, subraya. l

El ple municipal ordinari del mes de setembre va comp-
tar amb l’acceptació de l’acta de dues noves regidores. Es 
tracta d’Amina Tihami, que substitueix Juan Carlos Ávila 
al grup municipal de Junts per Sant Vicenç, i Lydia Vargas, 
que ocupa el lloc que va deixar lliure Carlos Gómez al grup 
municipal de Ciutadans. Ambdues van ser felicitades pel 
conjunt de l’assemblea. D’aquesta manera, el Ple Munici-
pal passa a estar format per 12 regidores i 9 regidors. l

Dues noves regidores 
al Ple Municipal

Miguel Comino decide no usar el 
tratamiento de “Ilustrísimo Señor”

Entren al consistori Amina Tihami (Junts 
per Sant Vicenç) i Lydia Vargas (Ciutadans)
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Obertes les inscripcions 
per als cursos gratuïts de 
formació ocupacional

Les persones que estiguin buscant feina disposen 
d’una àmplia oferta de cursos per millorar els seus 
coneixements i el seu currículum, amb formació 
d’atenció al públic, de monitor/a de lleure o de ma-
nipulació d’aliments. Podeu inscriure-us-hi al portal 
web santvicençactiu.cat. l

Nova formació professional 
per a la inclusió escolar

L’Institut Gabriela Mistral acull un nou Itinerari Forma-
tiu Específic (IFE) de “Manteniment d’espais verds i cura 
de petits animals”, amb 8 alumnes. Els IFE són ensenya-
ments professionals adreçats a alumnes d’entre 16 i 20 
anys amb discapacitat intel·lectual lleu o moderada. l

El passat 5 d’octubre va tenir lloc al nostre municipi la pri-
mera Jornada de Cuina Tradicional Catalana, que porta 
el nom del mestre cuiner lleidatà Josep Lladonosa. L’ob-
jectiu de la jornada va ser promocionar la cuina tradicio-
nal a través de demostracions en directe i reflexionar so-
bre el seu futur. L’acte va comptar amb la participació de 
14 restaurants de la comarca —entre ells, els vicentins 
Casa Mora, La Cuina del Toni, Sagristà i La Botigueta— i 
10 pastisseries i fleques de tot Catalunya —entre elles, 
diverses de la ciutat, com la Pastisseria Muñoz, L’Artesà 

de Pa, Cafeteria Julian’s i Finestra Gaudí—. La plaça de 
la Vila va ser l’escenari d’aquesta exitosa jornada, que va 
començar al matí amb la inauguració oficial i un repàs al 
llegat del cuiner Josep Lladonosa, que es troba recollit i 
classificat a la biblioteca municipal Les Voltes i a l’arxiu 
municipal. Durant tot el dia hi va haver una degustació 
de receptes del mestre Lladonosa i de plats tradicionals. 
Els showcookings dels germans Torres, d’Eugeni Muñoz i 
dels xefs del grup Cubat van ser la “cirereta del pastís” de 
la jornada. l

La ciutat esdevé la 
capital de la cuina 
tradicional catalana

Sant Vicenç dels Horts acull una 
exitosa jornada que posa en valor la 
tasca del mestre Josep Lladonosa
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Sant Vicenç dels Horts se 
suma a las movilizaciones 
de la Noche Violeta

Después de un verano terrible respecto a la violencia machista, va-
rios colectivos feministas de todo el Estado se unieron en la Plata-
forma de Emergencia Feminista 20S, impulsada por la Plataforma 
Feminista de Alicante. En Sant Vicenç dels Horts se celebró una Mesa 
de Igualdad extraordinaria y el Ayuntamiento y una decena de enti-
dades locales convocaron la Noche Violeta el 20 de septiembre, una 
marcha nocturna para alzar la voz y visibilizar el compromiso colecti-
vo contra la violencia patriarcal. 

Centenares de vecinos y vecinas participaron en la marcha, que 
empezó a las 20.30 h en la plaza de Narcís Lunes y recorrió las ca-
lles del centro de la ciudad hasta la plaza de la Vila, donde se leyó 
un manifiesto en el que se señalaba que la situación es de extrema 
gravedad y se declaraba el Estado de Emergencia Feminista. La con-
centración terminó con un minuto de silencio en memoria de todas 
las víctimas de la violencia machista.

La cifra de feminicidios ha ascendido los últimos meses, y ya son 
45 las mujeres asesinadas en lo que llevamos de 2019, además de 
multitud de agresiones sexuales que son invisibilizadas por los me-
dios de comunicación. El movimiento feminista alerta también sobre 
el peligro de los mensajes de negación de la violencia patriarcal por 
parte de algunas administraciones públicas. l

Centenares de vecinos y vecinas se manifiestan 
contra la violencia machista

Tres habitatges 
nous per a 
emergències socials

L’Ajuntament reformarà tres habitat-
ges per acollir famílies que han per-
dut casa seva. Les persones que es 
troben en una situació d’emergèn-
cia s’han de posar en contacte amb 
els Serveis Socials, que derivaran el 
cas a la Mesa de Valoració d’Emer-
gències. Aquesta mesa pot procedir 
a atorgar una nova llar temporal per 
a les persones que ho necessiten. l

Compromiso con 
la emergencia 
climática

El Pleno votó unánimemente una 
moción promovida por la entidad 
Fridays For Future de Sant Vicenç 
dels Horts por la que el consistorio 
se compromete a abrir antes de final 
de año un espacio de participación 
ciudadana para recoger propuestas 
y que el Ayuntamiento desarrolle 
acciones más sostenibles y de cui-
dado del medio ambiente. l
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Prop de 4.000 
alumnes inicien 
el nou curs amb 

millores a les escoles

La ciutat participa en una prova 
pilot de la Generalitat per 

ampliar l’acompanyament de 
l’alumnat dels 0 als 20 anys

El nou curs escolar a Sant Vicenç dels Horts s’ha iniciat 
amb 757 alumnes de 2n cicle d’educació infantil (P3, P4 
i P5), 1.687 nens i nenes en cursos de primària i 1.272 
alumnes d’ESO. Les escoles bressol han començat el curs 
gairebé en plena ocupació, amb 35 alumnes a l’Escola 
Bressol El Petit Mamut i 71 a l’Escola Bressol Municipal 
L’Alegria. En total, prop de 4.000 alumnes.

Aquest estiu l’Ajuntament ha dut a terme diferents 
actuacions de manteniment i millora en alguns centres. 
S’hi han fet treballs de manteniment de la lluminària, la-
vabos i aixetes a les escoles de Sant Antoni, La Guàrdia, 
Sant Josep i La Vinyala. A més, a l’escola Sant Antoni, s’ha 
canviat el vidre de la porta d’entrada i s’han reposat al-
gunes rajoles de parvulari. A l’escola La Guàrdia, també 
s’han instal·lat polsadors a les dutxes del gimnàs, s’han 
millorat les porteries del pati i s’ha pintat el menjador. 
A l’escola Sant Josep s’ha canviat la porta d’alumini de 
l’antic edifici i s’han canviat alguns vidres de finestres de 
la planta baixa.

A més, aquest curs Sant Vicenç participarà en una pro-
va pilot de la Generalitat per reforçar i ampliar els pro-
grames d’acompanyament i orientació de l’alumnat dels 
0 als 20 anys, en el marc dels Plans Educatius d’Entorn. 
Així, per exemple, es posaran en marxa diversos tallers 
de reforç escolar. 

Salvador Alsius inaugura el curs 
L’Ajuntament i el Centre de Recursos Pedagògics van 
realitzar un acte d’inauguració del curs al Molí dels Fra-
res, que va comptar amb la conferència del doctor en 
periodisme i vicepresident del Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya, Salvador Alsius. L’expert va reflexionar so-

bre la necessitat d’introduir “l’educació mediàtica” a les 
escoles, atès que les nenes i els nens catalans passen una 
mitjana de cinc hores al dia davant les pantalles (tant 
televisor com tauleta electrònica), fet que els exposa a 
perills informatius com ara les notícies falses. També va 
destacar el projecte Aula Dial de Ràdio Sant Vicenç com 
a cas de bones pràctiques, a través del qual l’alumnat de 
cinquè de primària elabora un informatiu radiofònic. l
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SANT
VICENÇ 

DELS 
HORTS

VIDA VICENTINA

ACOLLIDA D’INFANTS SAHRAUÍS

Un any més, Sant Vicenç dels Horts ha esdevingut 
ciutat d’acollida de diversos infants sahrauís, 
que han passat l’estiu a casa nostra lluny de les 
temperatures a què s’arriba al desert.

FI DE LA TEMPORADA D’ESTIU A LA BLAVA

La tardor posa punt i final a La Blava, en una 
temporada en què ha obert de franc per als 
col·lectius vulnerables durant les onades de calor.

CELEBRACIÓ DELS 100 ANYS

L’alcalde, Miguel Comino, i la regidora Mireia Vergés 
van lliurar a la Concepción Vázquez Porto 
la  Medalla Centenària de la Generalitat.

COMMEMORACIÓ DE L’ONZE DE SETEMBRE

L’acte institucional va comptar amb la participació de l’Orfeó Vicentí i Som Cor, del Centre Catòlic, i de la Coral 
El Llessamí, de la Societat Cultural La Vicentina. També van participar-hi la Colla de Grallers i Geganters de 
Sant Vicenç dels Horts i la Colla de Diables Àngels Diabòlics.



PORTES OBERTES A CAN COMAMALA

L’11 de setembre, desenes de veïns i veïnes van visitar Can Comamala després de la seva rehabilitació. Aquest 
equipament, construït a principi del segle XX, és un dels elements patrimonials més interessants del municipi.

DIA MUNDIAL DE L’ALZHEIMER

La ciutat va acollir diverses xerrades per donar a conèixer 
i trencar tòpics sobre aquesta malaltia, a la biblioteca 
Les Voltes i al casal de la gent gran de Can Ros.

JORNADA EMPRESA I TERRITORI

Les empreses Ametller Origen i Abacus van 
explicar l’èxit que els ha suposat implementar 
projectes que vinculen els negocis amb el seu 
entorn.



CONCENTRACIÓ PER L’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA

L’entitat Fridays For Future SVH va organitzar un acte reivindicatiu per denunciar la desatenció de les 
administracions respecte del medi ambient i les polítiques de foment de la sostenibilitat.

16a BAIXCICLETADA

La popular marxa amb bicicleta per diverses ciutats del Baix Llobregat va aplegar centenars de veïnes i veïns i 
posà el punt i final als actes de la Setmana Europea de la Mobilitat.

DIA INTERNACIONAL DE LA GENT GRAN

Una caminada popular per la llera del riu Llobregat i l’homenatge a les persones que celebren les Noces d’Or 
han estat alguns dels actes que han tingut la gent gran de la ciutat com a protagonistes.



FIRAESTOC I FIRATAPES I PREMI TAPES I CANYES

En el marc de la Firaestoc i la Firatapes es van lliurar els premis Tapes i Canyes. El Far ha estat el gran 
guanyador, ja que s’ha endut el primer premi de la categoria del vot popular i el premis professional. La 
Quimeta va aconseguir el segon lloc de la categoria del vot popular.



ELS I LES PROTAGONISTES DE LA QUINZENA DE LA SOLIDARITAT 

Quatre activistes pels drets humans han visitat Sant Vicenç dels Horts durant la Quinzena de la Solidaritat. 
Es tracta de la periodista mexicana Yanely Fuentes, el raper colombià Leonard Rentería, la periodista sahrauí 
Hayat Rguibi i l’advocat brasiler Danilo Chammas. 
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RECONOCIMIENTO ESPECIAL – PREMIO 
ESPECIAL SOLIDARIO
[ Fundació Johan Cruyff

RECONOCIMIENTO 
ESPECIAL – 25 ANIVERSARIO
[ Club Petanca Sant Vicenç – La Guàrdia

MUJER Y DEPORTE 
[ Angelina Martorell, Elena Ferreiro, Loida Torres, 
Maria Rosa Guardia y María Rosa Sáez

PREMIO ESPECIAL SELECCIONES
[ Aina Ramos López
[ Marta Siñol Llorens
[ Sara Molés López

INDIVIDUAL POR LOS MÉRITOS DEPORTIVOS
[ Roger Font Ribas
[ Ester López
[ Cristian Chamizo Bellido
[ Tony Vázquez Baluenga
[ Ivan Barrios López
[ Francesc Pérez Casas
[ Xavier Ramos González
[ Zaid Ziati El Bakkali
[ José Blanco Molina y Sara Ziati
[ El Bakkali Anira Noguera, Carolina Martínez y 
Lucía Martínez
[ Ruth Pozuelo, María Buciu, Sonia Cuadrado, Erika 
Garcia i Nicole Sofía Nunes

[ Maria Bellido, Paula Masrden, Jana Virgili, Irene 
Carmona, Ainhoa Campoy y Paula Herrador
[ Irene Muñoz, Lara Claverias y Yoana Campoy
[ María Buciu, Ariadna Villar y Andrea Arcos
[ Jana Barreras, Naiara del Estal, Paula Bosch, Ariana 
González, Carla Rodríguez, Naiara López, y Ilenia Lara
[ Sara Blanco Tevar
[ Núria Galán Tevar
[ Alba Galán Tevar
[ Lucía Blanco Tevar
[ Blanca Prieto Torras
[ Carla Armengol Joaniquet
[ María Gómez Gómez
[ Jon Luna Gabalda
[ Eric Zárate Lindes
[ Jesús Nazaret, José Antonio Fernández y 
Sergio Lozano

PREMIO ESPECIAL POR EL ASCENSO DE 
CATEGORÍA
[ Cadete masculino del Club Bàsquet Joventut 
Sant Vicenç
[ Cadete femenino del Club Handbol Sant Vicenç
[ Sènior masculino B del Club Handbol Sant Vicenç
[ Club de Ball Esportiu Pure Rhythm
[ Senior femenino B del CFS Jordi Torras Sant Vicenç
[ Alevín A del CFS Jordi Torras Sant Vicenç
[ Alevín B del CFS Jordi Torras Sant Vicenç 
[ Juvenil del AF Sant Vicenç 2014
[ Infantil del AF Sant Vicenç 2014
[ Amateur de la Penya Barcelonista Sant Vicenç

Sant Vicenç dels Horts
homenajea a sus deportistas

La Blava acogió, el 28 de septiembre, la gran fiesta del deporte de Sant Vicenç
dels Horts, en la que se reconoció a los deportistas por el gran esfuerzo que realizan y

los éxitos que consiguen. ¡Una gala fantástica!
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Pure Rhythm, campions 
d’Espanya de dansa 
coreogràfica

El conjunt va aconseguir el primer lloc en la prova ce-
lebrada el 28 i 29 de juny a Guadalajara. L’equip va es-
tar format per Damaris González, Cristian González, 
Marta García, Míriam García, Iris Pizarro, Belén Ricart, 
Fernando Martín, Èric Jiménez i Carlos Gómez. l

Francesc Pérez continua 
amb pas ferm al campionat 
d’Espanya de Super Sport 300 

El pilot vicentí va aconseguir el segon lloc al circuit de 
MotorLand Aragó, en la quarta prova del campionat Su-
per Sport 300, celebrada del 23 al 28 de juliol. El passat 14 
d’abril el pilot ja havia quedat primer a la cursa de Jerez 
d’aquest campionat. l

Les persones amb discapacitat de Sant Vicenç dels Horts 
podran fer natació al seu municipi. El Complex Esportiu 
Municipal (CEM) – Piscina Montserrat Canals ofereix dos 
cursets els dissabtes, després que la Regidoria d’Esports 
atengués la demanda de l’associació ADISCAP, que sol·li-
citava poder realitzar aquesta activitat al municipi.

La Regidoria d’Esports va mantenir diverses reunions 
amb aquesta entitat a fi d’atendre’n les necessitats i, final-
ment, el CEM els ofereix aquesta tardor. Per dur-los a ter-
me, l’equipament es proveirà de material necessari com 

ara arnesos, lliteres elevadores i grues amb braços articu-
lats. Tot plegat suposa una despesa de 10.559,37 €, que es 
finançarà en part gràcies a un ajut de la Fundació Bancària 
La Caixa, amb una subvenció de 8.445 € (el 80 %). 

L’Ajuntament i l’empresa gestora també han aplicat un 
canvi en l’horari d’obertura de les instal·lacions del cen-
tre durant el mes d’octubre: concretament, el CEM de 
Sant Vicenç dels Horts obre les seves portes els dissabtes 
a partir de les 8 h, és a dir, una hora abans del que era 
habitual. l

Les persones 
discapacitades poden 
fer natació al CEM

El Complex Esportiu Municipal ha 
adquirit material especialitzat per 
oferir cursets de natació a partir 
d’aquesta tardor
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Ester López guanya el 
Campionat Europeu 
Universitari d’Handbol Platja

L’esportista vicentina Ester López va proclamar-se campio-
na al I Campionat Europeu Universitari d’Handbol Platja, 
celebrat a Zagreb (Croàcia) el passat 27 de juliol, amb el 
sènior femení de la Universitat de Barcelona. López és ju-
gadora del sènior femení de l’Handbol Sant Vicenç, que 
competeix a la Divisió d’Honor Plata femenina. l

Medalla d’or per a Tony 
Vázquez a la prova de marxa 
nòrdica celebrada a Perpinyà

Tony Vázquez (a l’esquerra) continua aconseguint èxits 
i, en aquesta ocasió, s’ha proclamat campió de marxa 
nòrdica en la prova celebrada a Perpinyà el passat 15 de 
setembre. Vázquez va quedar-hi primer en la modalitat 
de 21 quilòmetres, amb un temps de dues hores i divuit 
minuts. La prova s’emmarca en el circuit del Campionat 
Mundial de Marxa Nòrdica. l

Andreu Simon s’endú la plata 
a la Ultra Trail del Mont Blanc
El corredor vicentí Andreu Simon va quedar segon a la 
cursa Ultra Trail del Mont Blanc, una cita de referència 
mundial de les curses de muntanya. Simon va creuar la 
meta emocionat després de córrer-ne els 55 km, amb 
3.500 metres de desnivell positiu, en 5h 20m 46s. El vi-
centí va quedar segon a només un minut del noruec 
Stian Angermund-Vik, que va aconseguir l’or. l

Triplet per al tècnic Roger Font 
amb el FC Barcelona d’Handbol
El vicentí Roger Font Ribas ja ha aconseguit tres títols amb 
el FC Barcelona d’Handbol aquesta temporada que acaba 
de començar: el primer va ser la Super Globe, celebrada a 
principis d’agost contra el THK Kiel; el segon va ser la Su-
percopa de Catalunya, on es va imposar al BM Granollers, i 
el darrer ha estat la Supercopa Asobal, on es va imposar al 
Liberbank Cuenca. l
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ESPAI COORDINAT 
PER LA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL LES 
VOLTES

CONTACTE
Telèfon 
93 656 06 63
a/e:
lesvoltes@svh.cat 

HORARI D’HIVERN
Matí
Dimecres i dissabtes, 
de 10 a 13 h
Tarda
De dilluns a divendres, 
de 15.30 a 20.30 h

SANT
VICENÇ 

DELS 
HORTS

VA DE
VOLTES

Enganxats a la lectura
l La veu dels que han gaudit llegint un llibre és la que multiplica les ga-
nes de llegir. A partir d’aquesta escolta hi ha moltes possibilitats que nei-
xin els enganxats a la lectura, que comencen i no poden parar. D’entre els 
llibres nous i els no tan nous de les prestatgeries de la biblioteca n’hem 
escollit tres que s’han convertit en passió per a algunes persones. Potser 
també es convertiran en la vostra. Els uneix la força femenina dels seus 
personatges. Veniu a buscar-los?

DAVID VANN

L’aquari
Caitlin, amb dotze anys i unes hores diàries sortint d’esco-
la a l’aquari de la ciutat, es converteix en una  especialista 
biomarina. No té amics amb qui compartir el seu temps de 
solitud i els seus coneixements, malgrat morir-se’n de ganes. 
En aquestes hores d’espera abans no arriba la mare de treba-
llar, la nena comença a parlar de tot aquest univers marí que 
li apassiona amb un senyor gran. Tot plegat derivarà en un 
cataclisme familiar, desgranant conflictes familiars narrats 
amb una sensibilitat extrema. l

NAJAT EL HACHMI

Mare de llet i mel
Ser dona a terres rifenyes és néixer amb una marca d’estran-
geria decisiva. Fatima ho és, viu aquest no sentir-se plena-
ment d’enlloc ja de ben petita, un cop deslletada, més tard 
donada en matrimoni i abandonada. Però la seva força vital 
és exemplar, i treballa de valent, i emigra i, malgrat no saber 
llegir ni escriure, se’n surt de totes. Amb un do per a la cuina i 
prenent la feina com un refugi sanador, la protagonista s’aixe-
ca de cada batzegada vital. En aquesta novel·la Fatima explica 
la seva vida de forma emotiva i colpidora. l

AMÉLIE NOTHOMB

Pica’t al cor
Marie viu enamorada de si mateixa, experimenta un plaer 
malaltís a l’hora de provocar l’enveja als altres. Després d’un 
embaràs sobtat amb un casament organitzat a corre-cuita, 
deixa de ser el centre d’atenció i veu traslladat el punt d’atrac-
ció a la seva filla Diane. Viurà amb ella una de les relacions més 
fredes i cruels que pot haver-hi entre mare i filla. Aquesta és 
una novel·la sobre la ferida en els vincles maternals, l’aferrissa-
da i crua lluita per la fama i l’èxit i les conseqüències vitals que 
se’n deriven. Amb un llenguatge fresc i dinàmic, una agilitat 
en la trama i una estructura argumental poèticament perfec-
ta, Nothomb torna a ser una autora imperdible. l
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SANT
VICENÇ 
DELS 
HORTS

COLLITA PRÒPIA ESPAI COORDINAT PEL SERVEI LOCAL 
DE CATALÀ

El Servei Local de Català, del Consorci per a la Normalit-
zació Lingüística, incrementa l’oferta de cursos de nivell 
oral. En total, ofereix 6 cursos en horaris de matí, tarda i 
vespre destinats a millorar el nivell de comprensió i ex-
pressió oral en català. 

L’oferta es concreta en un curs del nivell Inicial, que 
es duu a terme per primera vegada a Sant Vicenç dels 
Horts, destinat a persones no-alfabetitzades o amb 
poc bagatge acadèmic o no-alfabetitzades en llengües 
romàniques (és a dir, que no coneixen el nostre alfabet). 
L’objectiu del curs és entendre i començar a parlar català.

També s’ofereixen 4 cursos del nivell Bàsic, per a per-
sones alfabetitzades en alguna llengua romànica, que 
poden entendre el català però no s’atreveixen a parlar-lo 
o que ni l’entenen ni el parlen. 

I per a les persones que ja el parlen i volen millorar-ne 
l’expressió i la fluïdesa, hi ha el curs del nivell Elemental.

L’objectiu de l’increment de l’oferta és atendre les ne-
cessitats de la població adulta (i també del col·lectiu de 

Curs del nivell Inicial, novetat de l’àmplia oferta 
de cursos orals

joves de 16-17 anys que no han fet l’escolarització obli-
gatòria a Catalunya) interessada a començar a aprendre 
català. 

Inscriure’s en un d’aquests cursos i assistir-ne a les clas-
ses —de dues hores dos dies a la setmana— és la via for-
mal i oficial que facilita l’aprenentatge oral de la nostra 
llengua i que reconeix, com en el cas dels cursos presen-
cials i en línia de nivell escrit, l’assoliment de continguts 
amb el lliurament del certificat oficial corresponent.

A més, les acreditacions d’assistència i assoliment dels 
cursos dels nivells Inicial i Bàsic són vàlides per obtenir 
el Certificat de Primera Acollida. Tots els certificats, tant 
els dels cursos de nivell oral com els dels cursos de nivell 
escrit (Intermedi, Suficiència i Superior), són homologats 
per la Generalitat de Catalunya en correspondència amb 
el Marc europeu comú de referència.

Per a més informació sobre els cursos cal posar-se en 
contacte amb el Servei Local de Català: 93 676 81 91, 
svh@cpnl.cat, c. Barcelona, 16-18, 2n pis. l

SERVEI LOCAL 
DE CATALÀ
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Fomentant la pràctica 
esportiva entre els infants 
CLUB BÀSQUET JOVENTUT SANT VICENÇ

Benvolguts, benvolgudes,
al Club Bàsquet Joventut Sant Vicenç volem continuar 
amb la promoció de la pràctica esportiva. És molt impor-
tant que des de ben petits els nens i les nenes aprenguin 
que la vida activa és més divertida i, sobretot, saludable.

Per això, durant la temporada 2019-2020, tots els infants 
de primer i segon de primària podran jugar a bàsquet 
GRATIS al nostre poble.

Per comptar amb una infància activa, no t’ho pensis i 
apunta’t al Bàsquet Joventut Sant Vicenç. Vine, aprèn, 
juga, fes amics i passa-ho bé!

Per a més informació, us podeu adreçar al Poliesportiu 
de Sant Josep els dimecres i divendres, per correu (santvi-
basquet@gmail.com) o per telèfon (651 417 477).

Fem entre totes i tots un Sant Vicenç ACTIU! l
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Raíces andaluzas en Sant 
Vicenç dels Horts  
CASA DE ANDALUCÍA

Desde la Casa de Andalucía llevamos casi 50 años 
promoviendo la cultura en Sant Vicenç dels Horts, 
desde nuestros inicios en la calle de Jacint Verdaguer, 
en el antiguo Frankfurt Josep, muy cerca de la plaza 
Onze de Setembre, hasta la actualidad en el local del 
pasaje Pau Vila. Ahora, además, lo hacemos con un 
patio andaluz renovado gracias al trabajo de la bri-
gada municipal, que ha igualado el pavimento y ha 
instalado unos moldes que semejan el color del al-
bero, además de vestir las paredes con adoquines de 
colores. 

Cada mes organizamos una actuación de cante y 
baile, y a lo largo del año celebramos fiestas señala-
das como la Navidad, con un festival de villancicos, 
que será el 13 de diciembre; Sant Jordi, con el espec-
táculo Versos andalusos, o el día de la Cruz, el primer 
domingo de mayo. También organizamos encuen-
tros gastronómicos de potaje, salmorejo, migas... y se 
imparten clases de guitarra y de flamenco y sevilla-
nas. Si queréis formar parte de la entidad o impartir 
clases sobre alguna materia, no dudéis en llamarnos. 
La Casa de Andalucía os abre sus puertas. l
Datos de contacto:
Dirección: pasaje Pau Vila, 7 / moreno-rodriguez@hotmail.es / 
627 456 534
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VOLEU DONAR A 
CONÈIXER LES VOSTRES 
OPINIONS SOBRE TEMES 
D’INTERÈS LOCAL? 

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

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

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

l La revista es reserva el dret 
a no publicar els textos que 
no compleixin els requisits 
establerts
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Emergencia climática
Soy Thais Castellano y estudié Ciencias Ambientales. Quiero lanzar un mensaje a los 
ciudadanos de Sant Vicenç: armaos de valor y levantaos de la silla, salid ahí fuera a 
luchar, a poner freno a la emergencia climática que estamos viviendo. Me he cansado 
de escuchar las mismas excusas mientras leo estudios y noticias que me confirman lo 
que ya sabía: no hay tiempo. Por el lince ibérico, por nuestro río, nuestro hogar, por El 
Gran Arrecife de Coral. Por este hermoso lugar que hemos sido afortunados de here-
dar, tenemos que actuar. Dejemos de cerrar los ojos, esto no es cuestión de debates ni 
opiniones. Es un hecho: hay que actuar. Actualmente se conoce que un millón de es-
pecies están en peligro de extinción, que si alcanzamos el aumento de 2°C será insos-
tenible para nosotros y habrá muchas muertes debido a la contaminación y sequías, y 
las olas de calor cada vez serán más frecuentes. Por ello, tenemos que actuar y pido al 
Ayuntamiento que declare al pueblo en emergencia climática ya. 
Thais Castellano Moyano

Pequeña crónica de un 
gran concierto solidario
El pasado sábado día 28 de septiembre, 
se celebró en el Auditori de Sant Vicenç 
dels Horts un concierto solidario orga-
nizado por Pepe Tejada, vecino de dicha 
localidad. La finalidad de este recital era 
ni más ni menos que para recaudar fon-
dos y, así, poder editar un libro solidario 
en el cual hemos participado varios es-
critores —Unas alas para vivir (ese es su 
título)— con el fin de concienciar a la 
gente sobre las donaciones de órganos y 
los trasplantes en general. Esta iniciativa 
de crear ese libro ha sido idea de Pepe 
Tejada juntamente con Granadal San-
doval, expresidenta del Círculo Artístico 
y Literario EL SEMILLERO AZUL, de Cor-
nellà de Llobregat. El concierto fue todo 
un éxito, la sala se llenó por completo; 
muchísima gente vino, y no solo de Sant 
Vicenç, sino de otras localidades cerca-
nas, a apoyar esta iniciativa y ayudar con 
una entrada mínima a que este proyecto 
del libro pueda ver la luz. Dicho concier-
to contó con un buen número de artistas 
amigos incondicionales de Pepe Tejada, 
que de manera desinteresada participa-
ron en el acto haciendo entre todos una 
gran tarde de copla y canción españo-
la. Cómo no, agradecer la presencia del 
señor alcalde, que tuvo unas palabras 
de elogio hacia el acto y hacia al propio 
Pepe Tejada, y también a muchos miem-
bros de varias emisoras de radio que allí 
estuvieron presentes.
Antonia Pilar Villaescusa Rius

L’engany del tribut 
metropolità i el transport 
públic
En primer lloc, em presentaré: em dic 
Jordi Tudela i soc discapacitat. Utilitzo el 
transport públic a diari per anar a treba-
llar. El meu estalvi és d’1,40 € setmanals. 
En un article del número del mes de juliol 
d’aquesta revista diu (i cito textualment): 
“ahorro importante para los usuarios del 
transporte que se trasladan por la zona 
metropolitana”. Algú em pot dir on és el 
meu estalvi important? El més difícil de 
comprendre és per què un ciutadà de 
Sant Boi en la mateixa situació que jo, pot 
viatjar gratuïtament per tota la zona 1. La 
resposta que m’han donat des dels FGC 
és que realment no és la zona 1, sinó que 
continuem a la zona 2. Espero que aquest 
govern del 155, la porra i la repressió tin-
gui un brot de sentit comú i recordi que 
és un partit d’esquerres i que en aquests 
nuclis familiars apliqui excepcions imagi-
natives. Recordo a tothom que una disca-
pacitat no s’escull. Moltes vegades tinc la 
sensació que, com que he nascut en un 
grup d’individus en què no tots tenim les 
mateixes capacitats, sempre ens intenten 
prendre el pèl; total, mai tindrem una 
manifestació de discapacitats tallant la 
Diagonal a les 6 del matí.

Possiblement algú que m’estigui llegint 
digui si jo no agafo el tren i pagaré la pu-
jada igual de l’IBI. Doncs la meva respos-
ta és simple: només que l’agafis un dia 
puntual estalviaràs el 50 %. Per finalitzar, 
recordar que en la discapacitat ens queda 
com a societat un llarguíssim camí per re-
córrer cap a la igualtat d’oportunitats.
Jordi Tudela



Isidre 
Bautista

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

LA VEU DELS GRUPS MUNICIPALS

Maite
Aymerich

junts@juntsxsantvicenc.cat
     @JuntsxSVH       
     juntsxsantvicenc

Somos un pueblo seguro, lo dicen las estadísticas. Estamos por debajo de la media del 
índice delictivo respecto a Catalunya y al Baix Llobregat.

Cuando llegamos al gobierno este mes de junio pasado nos encontramos con una poli-

cía local en cuadro. A Sant Vicenç le faltaban 13 agentes para completar la plantilla.  

Conocemos perfectamente la ciudad, sabemos que en términos generales es un muni-

cipio seguro, pero también sabemos que desde hace unos años hay zonas con situacio-

nes más complejas y por eso trabajamos desde el primer día para solucionarlas.

La seguridad es una prioridad para el gobierno de Sant Vicenç y prueba de ello es que 

en 4 meses hemos incorporado a 10 agentes de policía local y que antes de finalizar 
el año incorporaremos 6 personas más, entre agentes y cabos. Además, para el año 

que viene hemos presupuestado 5 agentes más completando así una plantilla que du-

rante el 2020 estará a pleno rendimiento. 

Por otro lado, el pasado 25 de setiembre se celebró la primera reunión de la Junta de 

Seguridad de este mandato (cabe recordar que el anterior gobierno estuvo dos años sin 

convocar ninguna), que fue presidida por el subdelegado del Gobierno español en Bar-

celona. En esta Junta de Seguridad, el alcalde de Sant Vicenç, Miguel Comino, reclamó 
mejoras en la comisaría de Mossos d’Esquadra así como la dotación de más efecti-
vos para poder ofrecer el servicio en óptimas condiciones. 

Más seguridad para Sant Vicenç dels Horts

El passat 16 de setembre es van complir 100 dies des que el nou alcalde Miguel Comino va 

ser investit amb els vots dels regidors del PSC-PSOE i de Ciudadanos. És hora de començar 

a fer balanç de com ha començat aquest mandat. En primer lloc, constatem que no hi ha 
hagut cap canvi en les polítiques engegades pel govern de Junts x Sant Vicenç. Allò que 

abans els socialistes criticaven des de l’oposició, ara no només no és tan negatiu, sinó que 

se li dona continuïtat. Això sí, amb una gran gesticulació del suposat estat “desastrós”en el 

qual s’han trobat l’Ajuntament. 

Ens trobem amb un govern caracteritzat per la manca d’acció acompanyada de molts 
gestos de cara a la galeria i d’un ús marcadament partidista de la comunicació institucio-

nal. Durant aquest estiu han passat moltes coses a Sant Vicenç dels Horts que sembla que 

no han merescut l’atenció del govern: fets delictius greus, malgrat que al finalitzar l’ante-

rior mandat vam deixar llesta la contractació de 10 nous agents, acumulació de deixalles 

i de mobles a la via pública com mai s’havia vist, desperfectes en equipaments esportius 

que no es resolen, etc. Per cert, algunes portes d’emergència del pavelló de Sant Josep han 

estat espatllades i bloquejades amb cadenes durant un mes i mig. Ens sembla molt greu 

que aquestes situacions es permetin. On és el govern municipal? Cada vegada és més clar 

que el PSC-PSOE no pretenia ni canviar ni sumar a Sant Vicenç dels Horts. La veritat és 

que només els movia l’ànsia de poder i les ganes de fer fora el republicanisme del govern 

municipal. Un cop han ocupat la cadira, intentaran viure de les rendes del govern anterior 

fins les properes eleccions. Nosaltres hi serem perquè Sant Vicenç avanci de veritat.
 

100 dies d’un govern absent



LA VEU DELS GRUPS MUNICIPALS

Jordi Gil

stvicencencomu@gmail.com 
    @StVicencEnComu    
    StVicencEnComu 
    @stvicencencomu

La tardor ha arribat, però la calor no ha marxat. Estem davant d’una alerta d’emergència 
climàtica i ambiental i les més joves estan liderant les importants i necessàries protestes 

que ens alerten que, si seguim així, la pèrdua de biodiversitat, l’escalfament global o el de-

teriorament de molts dels ecosistemes marítims i terrestres no es podran aturar.

Davant aquesta emergència, les institucions públiques hem de donar una resposta res-

ponsable, coordinada i global. I Sant Vicenç dels Horts no se’n pot quedar al marge. Des 

de Sant Vicenç en Comú proposem activar tots els mecanismes al nostre abast: rebaixar 

les emissions dels equipaments municipals, implementar bonificacions a les veïnes i veïns 

que promoguin inversions del mateix tipus i instaurar un nou model de recollida de residus.

Finalment, el proper 10 de novembre tornarem a tenir una cita amb les urnes per decidir 

qui governarà l’Estat espanyol, una convocatòria fruit de la incapacitat del PSOE d’arribar 

a un acord amb Unidas Podemos, l’únic partit que pot garantir un govern progressista, 

compromès amb la igualtat de gènere, la transformació ecològica i la justícia social i que 

pot donar una solució política al conflicte amb Catalunya.

Nou curs polític, nous reptes

Antolín
Jiménez

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

La política municipal no es fácil. A pesar de que los ciudadanos nos han elegido de-

mocráticamente, tenemos que aguantar etiquetas fuera del consistorio y descalificacio-

nes dentro de él. Nos parece inadmisible que En Comú Podem y Junts x SVH afirmen 
abiertamente que no nos votarán a favor ninguna moción social, sea para ayudar al 

colectivo de discapacitados o para cualquier otra medida que lleve nuestra firma. ¿Tene-

mos que recordarles que nuestro deber es hacer política para todos? ¿Estará En Comú 
Podem enfadado porque hemos obtenido más votos que ellos? Y sobre Junts, ¿qui-
zás no son conscientes de que ya no gobiernan? ¿Quizás forma parte de una estrategia 

de minuto de gloria de los que ya carecen? Com diuen els companys de Podem, som 
llops amb pell de xai. Amb aquestes paraules, es pensen que estan per sobre de nosal-

tres i que ens fereixen, que trist! La veritat és que no ens afecta, més bé, sembla que ens 
tinguin una mica de por. Com a llops defensem amb urpes els nostres projectes i com a 

xais no ens fa vergonya reconèixer amb humilitat el que fan bé els altres, ni aprovar les po-

lítiques que són bones per a SVH, vinguin del partit que vinguin. Amb aquesta dinàmica, 

ens ho passarem molt bé als plens, però si allò que busquen és baralla personal amb 
nosaltres no ens hi trobaran.

A raíz de la falta de acuerdo y del bloqueo que ha paralizado España, los dirigentes 
nacionales están obligados a entenderse. Volveremos a votar el 10 de noviembre. 

¡España, en marcha! ¡Vamos, Ciudadanos!

No tot és el que sembla



  SETEMBRE - OCTUBRE 2019 Sant Vicenç dels Horts   31  

FOTO DELS ALBERGS DONACIÓ DE DOLORES MALDONADO SAEZ 
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ROSER CALPE ANDREO
ARXIVERA MUNICIPAL

Volem agrair, des d’aquest article, la donació de Dolores 
Maldonado Sáez de 20 fotografies familiars dels anys en 
què van viure als Albergs Provisionals i que ens ajuden a 
conèixer una part de la història vicentina.

Arran dels aiguats del dia 29 de setembre del 1962, 
que van afectar les comarques del Vallès Occidental, 
Barcelonès i Baix Llobregat, a Sant Vicenç dels Horts es 
van construir 120 habitatges prefabricats, per l’Obra 
Sindical del Hogar i Arquitectura. 

Coneguts com “els albergues“,  els barracons van acollir 
les famílies damnificades per uns aiguats que van ser 
calamitosos, amb pèrdues humanes i materials.

A Sant Vicenç els danys només van ser materials; es 
van quantificar en 15 milions de pessetes les pèrdues 
en l’agricultura i en 2.700.000 en la indústria, i unes 20 
famílies van perdre casa seva.

S’edificaren en el lloc on actualment es troba l’antiga 
caserna de la Guàrdia Civil, amb aportacions de terrenys 
dels senyors Monteys i Boloix. l

Els Albergs Provisionals

No tot és el que sembla

VISTA DELS ALBERGS PROVISIONALS. FOTO: MAGDA SANRAMA

ESTAT DE LA RIERA DE TORRELLES DESPRÉS DE LES INUNDACIONS. FOTO: MAGDA SANRAMA
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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

24 d’octubre
Acte de constitució 
de la Comissió de 
Participació Ciutadana
A les 19 h, a la sala de plens

28 d’octubre  
Dona el millor de tu, 
dona sang
De 10 a 14 h i de 17 a 21 h, a la plaça de la Vila

Fins al 27 d’octubre  
Setmana Bio per 
l’alimentació ecològica
Més informació a www.svh.cat 

25 de novembre
Dia Internacional contra 
la Violència envers les 
Dones
Més informació a www.svh.cat  

Fins al 29 de novembre  

Inscripcions obertes a formació ocupacional 
adreçada a dones aturades de la ciutat, 
preferentment de més de 40 anys. Es poden fer al 
SIAC (plaça de la Vila, 1). 

Més informació a emprenedoria@svh.cat; 
93 680 71 00, i al Molí dels Frares.
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TELÈFONS D’INTERÈS

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

SERVEIS GENERALS
DEIXALLERIA CAL BOTER                                93 676 99 76 
CORREUS I TELÈGRAFS                                    93 656 22 56 
ENLLUMENAT PÚBLIC                                       900 131 326 
FECSA/ENDESA (avaries 24 h)                        800 760 706 
GAS NATURAL                                                     900 750 750 
JUTJAT DE PAU                                                  93 656 60 03 
MOBILIARI URBÀ I JOCS INFANTILS                                   
(avaries 24 h)                                                       902 010 068
OFICINA LLEI DE BARRIS                                93 656 96 67
ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA                               
(recaptació municipal)                                   93 472 91 83
OFICINA LIQUIDADORA DE LA                                        
GENERALITAT                                                    93 656 55 29 
RECOLLIDA DE PODA I MOBLES                    900 707 171 
REGISTRE DE LA PROPIETAT                          93 656 41 55 
SOC                                                                       93 656 60 11 
TANATORI I CEMENTIRI MUNICIPAL            93 656 44 60 
UTE AIGÜES SANT VICENÇ                                              
(avaries 24 h)                                                       900 304 070 

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

Novembre
VI Generem Igualtat

Desembre  
Cap infant 
sense 
joguina
Del 2 al 29 de 
desembre, recollida 
de joguines a botigues 
i edificis municipals. 

14 de desembre, marató de 10 hores

A  càrrec de Ràdio Sant Vicenç, Creu Roja i 
Ajuntament. Més informació al web www.svh.cat i 
Ràdio Sant Vicenç
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La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 28 de desembre del 2018, va aprovar inicialment el projecte 
d’implantació de carril bici en el nucli urbà i carrers de la zona A1 de Sant Vicenç dels Horts.

Que aquest acord es va publicar al diari Ara el 17 de gener del 2019, al BOPB el 23 de gener del 2019 i al lloc 
web municipal el 23 de gener del 2019, durant el termini establert.

Que no s’ha presentat cap al·legació durant el termini establert i, de conformitat amb el que disposa 
l’apartat 2n de l’acord de la Junta de Govern Local, en data 7 de març del 2019 va quedar aprovat 
definitivament el projecte d’implantació de carril bici en el nucli urbà i carrers de la zona A1 
de Sant Vicenç dels Horts.

Sant Vicenç dels Horts,

El segon tinent d’alcaldia, 
Isidre Bautista Compte

EDICTE

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 22 de febrer del 2019, va aprovar inicialment els projectes de reforma 
de tres habitatges per a emergències socials*.

Que aquest acord es va publicar al diari Ara el dia 6 de març del 2019, al BOPB el dia 4 de març del 2019, al DOGC 
el dia 5 de març del 2019 i al lloc web municipal el dia 4 de març del 2019, durant el termini establert.

Que no s’ha presentat cap al·legació durant el termini establert i de conformitat amb el que disposa 
l’apartat 2n de l’acord de la Junta de Govern Local, en data 28 de març del 2019, van quedar aprovat 
definitivament els projectes de reforma de tres habitatges per a emergències socials.

Sant Vicenç dels Horts,

El segon tinent d’alcaldia
Isidre Bautista Compte 

* Més informació a l’Oficina d’Habitatge

EDICTE
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La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 4 de gener del 2019, va aprovar inicialment el projecte d’urbanització 
de l’avinguda de la Mare de Déu de la Mercè de Sant Vicenç dels Horts.

Que aquest acord es va publicar al diari Ara el dia 18 de gener del 2019, al BOPB el dia 31 de gener del 2019 i al lloc 
web municipal el dia 3 de febrer del 2019, durant el termini establert.

Que no s’ha presentat cap al·legació durant el termini establert i, de conformitat amb el que disposa 
l’apartat 2n de l’acord de la Junta de Govern Local, en data 18 de març del 2019, va quedar aprovat 
definitivament el projecte d’urbanització de l’avinguda de la Mare de Déu de la Mercè de 
Sant Vicenç dels Horts.

Sant Vicenç dels Horts, 14 d’agost del 2019.

El segon tinent d’alcaldia, 
Isidre Bautista Compte

EDICTE

En compliment del que disposa l’article 44.2 del Reial decret 2568/1986, del 28 de novembre, del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es fa públic que, part de l’alcaldia-presidència d’aquest ajuntament, 
s’ha dictat la següent resolució:
 
Decret 2019LLDR001342, del 13 de setembre, d’aprovació de la modificació de l’estructura política 
municipal i sistema de delegacions de l’alcalde en favor de les tinentes i tinents d’alcaldia.
 
* Document sencer publicat al BOPB del 25-9-2019 CVE 2019031654 i al 
web municipal, www.svh.cat 

ANUNCI* 




