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Sant Vicenç dels H  rts
El comerç de Sant Vicenç dels Horts

mira al futur
L’Ajuntament realitza una enquesta amb mitjans propis per 

detectar noves possibilitats de creixement i millora
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L’Ajuntament incrementarà el nombre 
de policies locals fins completar la 
totalitat de la plantilla del cos.
L’alcalde, @miguelcomino, s’està 
reunint amb representats d’entitats 
i del veïnat per trobar una solució 
conjunta als incidents de Can Ros.
Trobareu el comunicat al web municipal
#SantVicençdelsHorts #seguretat #policialocal 
#seguretatciutadana

EL MÉS VIST A LES 
XARXES MUNICIPALS

Comunicat de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts en 
relació amb la sentència emesa avui pel Tribunal Suprem:
https://buff.ly/32aIJJk   

Ajuntament SVH
@AjuntamentSVH

Es crea a Sant Vicenç dels Horts el primer equip de futbol 
adaptat de Catalunya!
8 jugadors amb discapacitat física conformen aquesta 
secció de l’Associació de Futbol Sant Vicenç 2014, que 
busquen sumar més esportistes al projecte.
Més detalls: https://buff.ly/2IIQyyb

Del 10 d’octubre al 4 de desembre

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
AjuntamentSVH

ajuntamentsvh
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Sant Vicenç dels Horts viu aquests dies una gran activitat lú-
dica i comercial, emmarcada en la campanya de Nadal que 
hem treballat des de l’Ajuntament, la Unió de Botiguers, el 
teixit comercial vicentí i diverses entitats. Ofertes, sortejos, 
un concurs d’aparadors, activitats per gaudir en família... són 
algunes de les propostes per animar-nos a omplir de vida els 
carrers, engalanats amb els tradicionals llums i arbres nada-
lencs. Una oferta que té com a principal objectiu la dinamit-
zació del comerç local i que es complementa amb el Festival 
de la Infància, la festa de Cap d’Any i la tan esperada Cavalca-
da de Reis, entre altres activitats.

Com a alcalde de Sant Vicenç dels Horts, vull posar en valor 
la gran qualitat del nostre comerç, amb una atenció propera 
i productes i serveis de primera qualitat. I vull agrair públi-
cament la tasca dels botiguers i les botigueres que cada dia 
aixequen la persiana per oferir-nos el bo i millor del seu ca-
tàleg. L’Ajuntament treballa per acompanyar-vos en l’objectiu 
comú d’enfortir el teixit comercial del municipi, element clau 
per activar l’economia i garantir la cohesió social.

Per aquest motiu, ja hem començat a posar els ciments del 
futur Pla Local del Comerç, que ens indicarà quines són les 
campanyes comercials que s’han de realitzar, definir-ne correc-
tament els objectius i quines han de ser les mesures que cal im-
plementar a cadascun dels barris. Un primer pas ha consistit en 
l’elaboració d’una enquesta de consum, amb recursos propis, 
que ens ajudarà a detectar noves oportunitats de negoci i pos-
sibilitats de millora. També hem de celebrar que recentment 
han obert una quinzena d’establiments, en gran part gràcies 
als ajuts que gestiona el consistori conjuntament amb d’altres 
que han servit per modernitzar més de 40 botigues. 

Abans de tancar aquest escrit, voldria tenir un últim record 
per a les víctimes de violència masclista i les seves famílies. 
L’Ajuntament i tot el municipi refermem el nostre compromís 
en la lluita contra aquesta xacra que hem d’erradicar. Tant de 
bo 2020 sigui un any ple de conquestes en aquest sentit. 

Bon Nadal i bon any nou a tothom.

Miguel Comino 
Alcalde

Enfortim
el comerç local

Sant Vicenç dels Horts vive estos días una gran actividad lúdi-
ca y comercial, enmarcada en la campaña de Navidad que he-
mos trabajado desde el Ayuntamiento, la Unió de Botiguers, 
el tejido comercial vicentino y diversas entidades. Ofertas, 
sorteos, un concurso de escaparates, actividades para disfru-
tar en familia... son algunas de las propuestas para animar a 
llenar de vida las calles, engalanadas con las tradicionales lu-
ces y árboles navideños. Una oferta que tiene como principal 
objetivo la dinamización del comercio local y que se comple-
menta con el Festival de la Infancia, la fiesta de Año Nuevo y 
la tan esperada Cabalgata de Reyes, entre otras actividades.

Como alcalde de Sant Vicenç dels Horts, quiero poner en 
valor la gran calidad de nuestro comercio, con una atención 
cercana y productos y servicios de primera calidad. Y quiero 
agradecer públicamente la labor de los/las comerciantes que 
cada día levantan la persiana para ofrecernos lo mejor de su 
catálogo. El Ayuntamiento trabaja para acompañaros en el 
objetivo común de fortalecer el tejido comercial del munici-
pio, elemento clave para activar la economía y garantizar la 
cohesión social.

Por este motivo, ya hemos empezado a poner los cimientos 
del futuro Plan Local de Comercio, que nos indicará cuáles 
son las campañas comerciales que se han de realizar, definir 
correctamente sus objetivos y cuáles han de ser las medidas 
a implementar en cada uno de los barrios. Un primer paso 
ha consistido en la elaboración de una encuesta de consu-
mo, con recursos propios, que nos ayudará a detectar nuevas 
oportunidades de negocio y posibilidades de mejora. Tam-
bién hay que celebrar que recientemente han abierto una 
quincena de establecimientos, en gran parte gracias a las 
ayudas que gestiona el consistorio conjuntamente con otras 
que han servido para modernizar más de 40 tiendas.

Antes de cerrar este escrito, quisiera tener un último re-
cuerdo para las víctimas de violencia machista y para sus 
familias. El Ayuntamiento y todo el municipio reafirmamos 
nuestro compromiso en la lucha contra esta lacra que debe-
mos erradicar. Ojalá 2020 sea un año lleno de conquistas en 
este sentido.

Feliz Navidad y feliz año a todas y todos.

Fortalecemos
el comercio local
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Desde el mes de septiembre, el Ayuntamiento está po-
niendo las bases para configurar el nuevo Plan Local de 
Comercio, hoja de ruta que habrá de guiar las acciones 
en esta materia a medio y largo plazo. Un primer paso 
en esta dirección ha sido una encuesta de consumo rea-
lizada con medios municipales y criterios estadísticos, 
con una muestra de cerca de 400 personas encuestadas 
en diferentes zonas comerciales del municipio, en varios 
días de la semana y por segmentación de sexo y edad.

La encuesta, que se dará a conocer de manera deta-
llada en febrero, permitirá estudiar futuras oportunida-
des de negocio. Por ejemplo, muchas de las personas 
encuestadas echan en falta más oferta de ocio para la 
juventud y también más librerías. También destaca que 
más de la mitad compran diariamente en el municipio. 
Además, una gran parte de las personas encuestadas 
valoran positivamente el consumo de frutas y verduras 
de proximidad y de temporada, que compran preferen-
temente en comercios o fruterías del barrio (75 %) y, en 
segundo término, en el Mercat de Pagès de los sábados 
(10 %) o directamente del productor/a local (8 %). Solo 
el 7 % ve la necesidad de marchar fuera a comprar este 
producto.

El documento se estudiará a fondo con el tejido co-
mercial del municipio y otros agentes del territorio y 
servirá para realizar acciones conjuntas para revitalizar 
el comercio. 

Convenio con el tejido empresarial 
Por otro lado, el 10 de diciembre el consistorio, la Unió 

Nuevas oportunidades
para el comercio local en
Sant Vicenç dels Horts

El consistorio realiza una 
encuesta con medios propios 
para detectar posibilidades 

de negocio y de mejora
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d’Empreses y PIMEC firmaron un convenio para mejorar 
en el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas 
así como del trabajo de forma autónoma. A partir de 
ahora, las tres instituciones compartirán información de 
promoción económica y trabajarán conjuntamente el 
diseño y la ejecución de proyectos.

Uno de los destacados, por ejemplo, será el de “apoyo 
a la empresa familiar”, para asegurar la continuidad de 
esta tipología de empresa. También se impartirán cursos 
entre la población activa para consolidar la cultura de la 
formación continuada a lo largo de la vida profesional. 

Formación continuada 
En este sentido, Ayuntamiento y Diputación continúan 
el programa de formación dirigido a personas empren-
dedoras, muchas del sector comercial. Un total de 62 
vicentinos y vicentinas han accedido a cursos gratuitos 
para impulsar sus proyectos. Este otoño se han imparti-
do los cursos de “Exprime al máximo Instagram y Twitter 
en tu negocio”, “Cómo implementar un marketing de in-
fluencers” y “Cómo abrir una franquicia”. l

Además se ha firmado 
un convenio con la Unió 

d’Empreses y PIMEC para 
generar actividad y ocupación

Primeros pasos para el Plan 
Local de Comercio, que 

indicará las medidas a aplicar 
a medio y largo plazo

A Sant Vicenç es pot trobar de tot i, a 
més, amb una atenció propera i productes 
i serveis d’un alt nivell de qualitat. Des de 
l’Ajuntament estem treballant per enfortir 
el comerç de proximitat, perquè ens ajuda 
a activar l’economia i també és garantia de 
cohesió social.

Xavi Gómez  
Regidor de Comerç



  6   Sant Vicenç dels Horts NOVEMBRE - DESEMBRE 2019

El Ayuntamiento ha activado un plan de incentivos eco-
nómicos para ayudar a abrir nuevos comercios y moder-

«Aquesta ajuda és molt positiva per dinamitzar el comerç 
del poble, a nosaltres ens ha anat molt bé per recuperar 
una mica la gran inversió que hem fet». l

“Matrioshka Cultura Eslava”, botiga de menjar 
eslau, c. Barcelona, 54

Incentivos para 
abrir nuevos 
comercios

«He luchado mucho para conseguir mi gran ilusión, que 
era abrir este local, y ahora he podido hacerlo. Y por suer-
te viene mucha gente de Sant Vicenç y de alrededores». l

“La festa dels teus somnis”, local de celebracions, 
trav. de Barcelona, 6-8

«Tots els inicis són durs, per aquest motiu l’ajuda que 
hem rebut per part del nostre ajuntament ens ha caigut 
com aigua de maig, quan més la necessitàvem». l

“Wosh”, bugaderia i tintoreria amb lliurament a 
domicili, c. Ribot, 11

«Nos sentimos bien acogidos y esto nos motiva a seguir 
trabajando, formando a nuevos colaboradores y profesio-
nales y creando nuevos lazos con personas y entidades». l

“Sentiment”, centre de teràpia psicològica,
c. Barcelona, 92

nizar los ya existentes. Se han presentado solicitudes por 
un importe cercano a los 90.000 euros, con los que se ha 
ayudado a levantar la persiana a una quincena de esta-
blecimientos, como una lavandería, un establecimiento 
de nutrición deportiva, una peluquería, una sala de fies-
tas infantiles, un bar, o un centro de tratamiento psico-
lógico. Estas ayudas municipales también han servido 
para que 30 comercios hayan mejorado sus instalacio-
nes y servicios. l
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Dinamització 
comercial al 
barri de Vila 
Vella
El passat 30 de novembre es va do-
nar el tret de sortida al gran projec-
te de vianalització del barri de Vila 
Vella, que ja ha limitat el trànsit de 
vehicles als carrers de Mossèn Jo-
sep Duran, Francesc Moragas, Nou i 
Nadal, així com a les places de Cata-
lunya i Sant Jordi. S’hi va organitzar 
una festa adreçada al públic infantil 
i familiar amb música, tallers i jocs 
diversos. A més, al llarg del mes de 
desembre, cada dissabte s’hi han or-
ganitzat activitats de dinamització 
comercial.

El fet que Vila Vella tingui limitada 
la circulació de vehicles possibilitarà 
que a mitjà termini augmenti el flux 
de persones que s’hi desplaçarà per 
comprar, consumir als establiments 
de restauració i relacionar-s’hi amb 
el veïnat. A més, també es reduirà 
el volum de gasos contaminants en 
un espai catalogat ja com a Zona de 
Baixa Emissió per l’Àrea Metropolita-
na de Barcelona. l

La campanya de Nadal 
del comerç repartirà 
3.000 euros en premis

La campanya de Nadal de la Unió de Botiguers i del comerç lo-
cal repartirà 3.000 euros en premis. Del 30 de novembre al 5 de 
gener, els establiments participants repartiran butlletes a la seva 
clientela per a un sorteig d’1 premi de 500 euros i 25 premis de 
100 euros en vals de compra. 

Enguany també s’organitza un concurs d’aparadors nadalencs. 
Les tres millors botigues guanyaran campanyes de publicitat 
gratuïta als busos locals. Tant els premis dels vals com els dels 
aparadors es lliuraran a la 36a Mostra, el 26 de gener. 

Encesa de llums 
El 29 de novembre es va donar el tret de sortida a la campanya 
amb el tradicional acte d’encesa de llums, que va tenir lloc a la 
plaça de la Vila. Enguany s’il·luminen els principals carrers i places 
de la ciutat i també les entrades de tots els barris.

A més, també hi ha arbres de llum a deu punts del municipi, 
com ara la plaça de la Vila, la plaça de Narcís Lunes i la rambla 
Llobregat. A la plaça de Sant Jordi s’ha instal·lat un avet natural. l

Enguany la Unió de Botiguers també 
organitza un concurs d’aparadors nadalencs 

ACTIVEM EL COMERÇ
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La 36a Mostra omplirà 
els carrers de Vila Vella 
el 25 i 26 de gener
La 36a Mostra Comercial, Agrícola i Gastronòmica tornarà 
a omplir Vila Vella. Enguany, la cita serà el 25 i 26 de ge-
ner. Una dels plats forts és la 3a Mostra Internacional de 
Pastisseria, amb sessions de pastisseria en directe a càrrec 
de professionals de reconegut prestigi com Maurici Cot, 
Stephanie Vastel, Ricard Martínez i Carla Rodrigues, entre 
d’altres. A més, s’hi donarà a conèixer la llista de les 50 
millors pastisseries de tot Catalunya.

Precisament, el cartell de la 36a Mostra se centra en el 
món de la pastisseria, amb un dels elements emblemàtics 
d’aquest sector: la fava de cacau amb què s’obté la xoco-
lata. Aquest motiu simbolitza també el producte de quali-
tat que caracteritza, en general, tota la Mostra Comercial, 
Agrícola i Gastronòmica.

Pel que fa al comerç i la gastronomia, en destaquen el 
showroom i l’exposició del concurs d’aparadors, al carrer 
de Mn. Josep Duran, i l’espai de dinamització de la plaça 
de Lluís Companys, amb show cookings i un apartat d’ofi-
cis gastronòmics per ensenyar com tallar la carn o com fer 
pasta fresca i pa. Els dies previs, diversos restaurants obri-
ran les seves cuines per fer-hi receptes amb la ciutadania.

Quant a la branca d’agricultura, s’hi podrà conèixer la 
Borsa de Terres, un servei d’intermediació entre persones 
propietàries de finques abandonades o en desús i per-
sones, associacions o cooperatives que necessiten terra 
per treballar. També s’informarà de l’Espai Test Agrari per 
testar nous projectes en un entorn favorable abans d’en-
gegar un negoci. l
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S’inicien les 
obres del nou 
centre cívic de 
la Guàrdia 
El barri de la Guàrdia viurà en els 
propers mesos la transformació de 
la plaça de la Pau per tal d’acollir-hi 
el nou equipament que en serà re-
ferència: el centre cívic de la Guàr-
dia. Les obres, que van començar al 
novembre, s’han adjudicat a l’em-
presa CPM Construcciones, Pintura y 
Mantenimiento, amb un pressupost 
d’1,2 milions d’euros (IVA inclòs). 

El nou equipament es construirà 
a la part central de la plaça, davant 
del parc, en dos edificis de sostre es-
glaonat amb una entrada de llum al 
mig. Així, hi haurà un aulari a la part 
frontal per gaudir de l’ambient del 
parc i una part posterior amb una 
sala polivalent i uns usos més priva-
tius. Des del passadís, i anant cap a 
l’edifici que donarà al parc, hi haurà 
les aules. A la part posterior hi haurà 
els serveis públics, uns despatxos, 
un dispensari i un magatzem, entre 
altres espais. La superfície construï-
da serà de 556,65 m2. l

Ayudas municipales para 
hacer frente al tributo 
metropolitano 

El Ayuntamiento ayudará a todos los vecinos y vecinas que de-
ban pagar el tributo metropolitano, creado y gestionado por el 
Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Para hacerlo, se reduci-
rá el incremento previsto del IBI y, además, se creará una partida 
específica para subvencionar a familias vulnerables el pago del 
tributo. Las ayudas serán retroactivas: durante el 2020 se sub-
vencionará el pago del impuesto de 2019.

El impuesto se creó a raíz de un acuerdo hecho público el 16 
de octubre del 2018 entre el AMB y los alcaldes y alcaldesas de 18 
poblaciones, entre ellas Sant Vicenç dels Horts, a través del cual 
el 1 de enero del 2019 se incorporaban a la zona 1 de transpor-
te. El tributo permite financiar las actuaciones necesarias para 
conseguir un territorio metropolitano más ordenado en materia 
de movilidad, con un sistema tarifario integrado, y de medio am-
biente, con actuaciones de recuperación del río Llobregat y con 
el mantenimiento integral de la red de 51 parques metropolita-
nos, entre ellos el del Pi Gros.

Desde el Gobierno municipal, se es consciente de que muchas 
familias tienen pocos recursos y deben satisfacer un impuesto 
alto, ya que disponen de una superficie muy grande y tener 
patrimonio no es sinónimo de tener una renta alta. Aunque el 
tributo ahora no se puede modificar, el Ayuntamiento pedirá al 
AMB una revisión de los importes para el 2020. l

El Ayuntamiento crea una partida específica 
de subvenciones para familias vulnerables 
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Mejoras en la Font de Sant Josep y 
las calles Manresa y Francesc Macià
La brigada ha cubierto los zocos del camino de la Font de Sant Josep y, al 
principio de la calle, en la parte que está asfaltada, se adecuaron los arce-
nes para crear más espacios de aparcamiento. También se han arreglado 
los arcenes de las calles Francesc Macià y Manresa, y en esta última se 
prevé que próximamente se arreglen los baches que hay en el asfalto. l

Renovación de 
varios elementos 
en el parque del 
Mamut Venux
En primer lugar se retiró una de las 
piedras de hormigón que se sitúan 
en el perímetro para evitar que los 
vehículos accedan al parque, ya que 
estaba rota, y se ha colocado una 
nueva. Por otro lado se han renova-
do tres listones de madera de uno 
de los juegos infantiles, que tam-
bién estaba dañado. l

El parque de la Foneria 
estrena un nuevo tobogán
Además del parque del Mamut Venux, los niños y ni-
ñas ya pueden disfrutar del nuevo tobogán que se ha 
instalado en el parque de la Foneria. El personal de la 
Brigada ha sustituido el antiguo juego infantil, que 
debido al uso y al paso del tiempo se había dañado. l

Mejoras en las instalaciones 
de la escuela Sant Josep

En la escuela Sant Josep se han realizado actuaciones en 
las zonas de recreo y en el exterior del centro. Se ha colo-
cado una barandilla con palos de madera y cuerdas para 
dividir el patio con el talud que hay, y se ha repuesto la 
valla de madera vieja que había en la zona de la pista de 
hormigón. l

La brigada municipal continúa realizando obras de 
mejora del espacio público y, en concreto, las últimas 
semanas ha actuado en varias calles y parques 
infantiles, y también en la escuela Sant Josep.
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El Ayuntamiento aprobó en noviembre las bases para 
otorgar las ayudas que facilitan el acceso y la permanen-
cia en viviendas de alquiler. El objetivo es luchar contra el 
riesgo de exclusión residencial y hacer más accesibles las 
viviendas en este régimen a través de dos líneas de sub-
vención: financiando los gastos de acceso y financiando 
parte de las mensualidades. El equipo de gobierno ha 
ampliado el presupuesto de esta convocatoria, de los 
20.000 a los 30.000 euros. Para más información sobre vi-
vienda, se puede solicitar cita previa en el 900 111 656. l

El Ayuntamiento 
incrementa hasta 
30.000 euros las 
ayudas para alquiler 
de vivienda

Se subvenciona la fianza inicial o bien 
el pago de parte de las mensualidades
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Nueva edición de los Patios Abiertos 
y del Taller de Estudio Asistido
Ya se han puesto en marcha los proyectos socioeducativos de Patios 
Abiertos y los Talleres de Estudio Asistido. El primero tiene como finali-
dad promover el deporte y tiempo de convivencia familiar en los centros 
escolares en un horario no lectivo. El segundo se lleva a cabo en horario 
extraescolar para ayudar al alumnado a adquirir hábitos y técnicas de 
organización y de estudio. l

Jóvenes sin 
graduado en ESO 
se reincorporan al 
sistema educativo

El Ayuntamiento subvenciona parte 
del curso del PFI (Programa de For-
mación e Inserción) que cada año 
los Salesianos ofrecen a los jóvenes 
menores de 30 años que no han 
obtenido el graduado en ESO. De 
este modo estos jóvenes tienen una 
nueva oportunidad de incorporarse 
al sistema educativo reglado y tener 
más oportunidades laborales. l

Wifi gratuito de alta 
capacidad en varios 
espacios públicos
La Comisión Europea ha designado Sant Vicenç dels 
Horts, junto a otros 14 municipios catalanes, como 
beneficiario del programa WIFI4EU para crear redes 
wifi gratuitas en espacios públicos. El Ayuntamiento 
recibirá una subvención por valor de 15.000 euros. l

Subvencions per ajudar 
l’alumnat i les seves famílies

El Govern ha aprovat dues convocatòries d’ajuts als es-
tudis postobligatoris: una per a les entitats socioeducati-
ves que duguin a terme programes d’orientació i acom-
panyament a joves vulnerables; i l’altra per a estudiants, 
destinada al finançament de diverses despeses. l
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El PSC, la força més votada 
a Sant Vicenç dels Horts en 
les eleccions generals 

La formació socialista va aconseguir el 25,94 % dels 
vots (3.863), seguida d’ERC-Sobiranistes (22,38 %, 
3.333 vots), En Comú Podem – Guanyem (16,64 
%, 2.478), VOX (9,61 %, 1.431), Ciutadans (7,76 %, 
1.156) i el PP (6,74 %, 1.004). La participació va ser 
del 70,79 %. l

En el mes de enero se prevé 
la entrada de Ciudadanos en 
el Gobierno municipal

Según el acuerdo de gobernabilidad de inicio del man-
dato, en enero se prevé la entrada de Cs en el Gobierno 
municipal, liderado por PSC- Sant Vicenç en Positiu. Am-
bos grupos acordaron también trabajar juntos el carta-
pacio, el Plan de Actuación, las ordenanzas y el presu-
puesto del 2020. l

La gent gran disposa, des del 28 novembre, d’un nou 
espai al centre socioeducatiu del Rocío. Aquest nou 
equipament ha estat possible gràcies al Projecte per al 
Foment de l’Envelliment Actiu, que han impulsat tots els 
agents presents a l’”Implica’t per Sant Josep” (entitats, 
veïnat, Ajuntament i Generalitat), i també a la ciutada-
nia que ha participat en el procés participatiu del Rocío. 
El consistori ha dedicat recursos a equipar aquesta sala, 
i el Grup de Manualitats de l’”Implica’t per Sant Josep” 
l’ha decorat. Per tal de desenvolupar el Projecte d’Enve-

lliment Actiu, l’Ajuntament i l’Obra Social de la Caixa han 
signat un conveni de col·laboració perquè la gent gran 
pugui accedir a una programació d’activitats, tallers i 
projectes encaminats a promoure’n al màxim l’autono-
mia i el benestar. Les activitats seran de promoció de la 
salut, d’aprenentatge de les noves tecnologies; i d’im-
puls de la participació social i el voluntariat.

A més d’accedir a aquest catàleg de serveis, el conveni 
amb la Caixa també possibilita acollir-se a una convoca-
tòria de subvencions per a projectes singulars que pro-
moguin l’envelliment actiu i que permetrien desenvolu-
par les accions recollides al Pla en el marc de l’”Implica’t 
per Sant Josep”. l

La gent gran ja disposa 
d’un nou espai al centre 
socioeducatiu del Rocío

L’Ajuntament i l’Obra Social de la 
Caixa signen un conveni per oferir 
desenes d’activitats i tallers en aquest 
equipament del barri de Sant Josep

3.863 vots – 25,94 % 

3.333 vots – 22,38 %

2.478 vots – 16,64 %

1.431 vots – 9,61 %

1.156 vots – 7,76 %

1.004 vots – 6,74 %

573 vots – 3,85 %

450 vots – 3,02 %
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Millora de la inserció 
laboral de les víctimes 
de violència masclista 

L’Ajuntament i el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) 
han signat un conveni per impulsar la millora de la inser-
ció laboral de les dones víctimes de violència masclista. 
S’establirà un dispositiu de coordinació i derivació bidi-
reccional entre l’oficina del SOC i el Servei d’Informació i 
Atenció a les Dones (SIAD) de l’Ajuntament. 

El nou dispositiu estableix com es coordinaran els dos 
serveis, quines dades seran d’ús compartit, les persones 
que tutoritzaran els casos i en faran el corresponent se-
guiment. Aquest dispositiu és del tot necessari per se-
guir acompanyant les dones en la seva recuperació; tam-
bé en la cerca de feina, un moment que pot resultar molt 
complicat. Així, es garantirà que els dos serveis actuïn 
coordinadament i ofereixin l’atenció especial necessària 
a les dones que ho necessiten. 

Fins ara l’oficina del SOC de Sant Vicenç dels Horts dis-
posava d’un dispositiu específic per a la inserció i tracta-

ment de dades de les dones víctimes de violència mas-
clista en situació d’especial vulnerabilitat. Amb aquest 
acord, s’estableix que el servei municipal del SIAD es 
coordini amb l’oficina de Treball, comparteixin les dades 
i puguin oferir una atenció a les dones per fomentar la 
seva ocupabilitat d’una manera més efectiva. l

L’Ajuntament i el Servei d’Ocupació 
de Catalunya estableixen un dispositiu 
conjunt per oferir una atenció 
personalitzada a aquestes dones
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Nuevo proyecto para la convivencia 
en el barrio de Can Ros

Se creará un espacio de trabajo
entre Ayuntamiento, entidades y ciudadanía

En el marco del Plan de convivencia y civismo del barrio 
de Can Ros y El Serral, el Ayuntamiento de Sant Vicenç 
dels Horts ha dado luz verde a un nuevo proyecto de in-
tervención directa en la rambla Llobregat, un proyecto 
en el que ciudadanía y Administración trabajarán con-
juntamente para identificar qué dificultades se están 
dando, cuáles son sus causas y qué posibles soluciones 
se les puede dar. 

Los objetivos son reconducir determinadas situa-
ciones de tensión, reforzar el papel de la rambla como 
espacio de dinamización vecinal, prevenir discursos y 
rumores falsos y favorecer la corresponsabilidad de en-
tidades, vecindario y Administración en la convivencia. 
Se trata de un trabajo transversal y en red, en el que dis-
poner de diferentes miradas facilita la intervención des-
de diferentes puntos. La convivencia es multifactorial.

Ya se ha iniciado la recogida de información para ela-
borar una diagnosis y, a partir de aquí, se creará un espa-
cio de trabajo entre Ayuntamiento, entidades y ciudada-

nía, que se podría denominar “Espai Rambla”. Se aborda 
así la mejora del civismo en Can Ros de manera transver-
sal, implicando al máximo de agentes del barrio.  

Avanza el Plan de convivencia  
Esta intervención se suma a los proyectos que el Ayun-
tamiento ya está desarrollando en este barrio. Uno de 
ellos es el Plan de convivencia y civismo en Can Ros y El 
Serral, a través del cual se valorará contratar a educado-
res y educadoras cívicos o de calle y se creará el Espacio 
por la Convivencia. 

Por otro lado, también se continúa trabajando con un 
grupo de intervención en el espacio público, un proyec-
to coordinado por el Departamento de Participación y 
Convivencia y en el que participan los cuerpos de segu-
ridad y servicios municipales como el Servicio de Acom-
pañamiento Joven y el de Mediación Ciudadana para 
actuar en zonas concretas como la plaza Sant Jordi, la 
rambla Llobregat o la plaza Miquel Julià, entre otras. l
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Seleccionadas las personas 
que representarán a la 
ciudadanía en la Comisión 
de Participación

Josefa Ortega, Lluís Cusí i Lidia Carrillo son las tres personas que re-
presentarán a la ciudadanía en la Comisión de Participación. En total, 
se presentaron 11 candidaturas, de entre las cuales se escogieron a 
las tres representantes mediante sorteo público en la sala de plenos 
del ayuntamiento, el pasado 24 de octubre. 

La Comisión de Participación Ciudadana es un órgano que vela 
por la calidad, la transparencia y el cumplimiento de los procesos 
participativos que se llevan a cabo a lo largo del año en el municipio. 
Este órgano está formado por el alcalde, la regidora de Participación 
Ciudadana, partidos con más del 3 % de representación, personas 
que representan a las entidades y las tres personas que representan 
a la ciudadanía. La Comisión de Participación se reúne trimestral-
mente para validar la forma y el contenido de cada acción partici-
pativa prevista, así como hacer el seguimiento de los procesos y el 
cumplimiento de los compromisos.

Plan de Actuación Municipal 
Uno de los procesos participativos destacados es el que acabará de 
definir el Plan de Actuación Municipal (PAM), documento que verte-
brará las acciones del Ayuntamiento del 2019 al 2023. Para hacerlo 
la ciudadanía deberá rellenar el formulario que encontrará en el plie-
gue central de esta revista y depositarlo en alguna de las urnas que 
encontrará en los edificios municipales, hasta el 26 de enero. l

Josefa Ortega, Lluís Cusí i Lidia Carrillo fueron las 
escogidas tras sorteo público el 24 de octubre

Suport a les 
entitats de 
Sant Vicenç

Amb l’objectiu de promoure les ac-
tivitats culturals i l’associacionisme, 
l’Ajuntament ha atorgat subven-
cions a les entitats de la ciutat. En to-
tal, el consistori ha destinat 124.000 
euros a donar suport a les nombro-
ses activitats que realitzen les asso-
ciacions del municipi cada any. l

L’Ajuntament 
avança en la 
conciliació personal 

El consistori adoptarà progressi-
vament horaris més racionals en 
les convocatòries de reunions per 
avançar en l’objectiu de conciliació 
personal. A partir d’ara, les reunions 
que convoqui l’Ajuntament no co-
mençaran més tard de les 18.30 h i 
acabaran abans de les 20 h. Aquesta 
mesura, però, no afectarà els plens 
municipals l



PAMSVH
PROCÉS PARTICIPATIU DEL PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL
2019-2023

Respon
aquest qüestionari 
i diposita-ho a les 
urnes habilitades 
als equipaments 

municipals



Els principals problemes de la humanitat es resolen també 
des del món local. Per gran que sigui la magnitud del repte, 
qualsevol persona ha de poder ajudar a trobar una solució. A 
Sant Vicenç dels Horts ho tenim clar, i per això el proper Pla 
d’Actuació Municipal (2019-2023) vetllarà per la sostenibilitat 
de la vida de les persones des d’una perspectiva social, cultu-
ral, econòmica i ambiental.

Totes les actuacions que l’Ajuntament faci han d’estar ali-
neades amb els objectius de desenvolupament sostenible 
marcats a l’Agenda 2030, aprovada per l’Assemblea General 
de les Nacions Unides el 2015; els podeu identificar a través 
de les icones de colors que trobareu en aquest formulari. Fi 
de la pobresa, fam zero, educació de qualitat, igualtat de gè-
nere, energia neta i assequible... són algunes de les 17 fites 
d’aquesta agenda.

I en aquest camí comptem amb la implicació de tothom. 
Per aquest motiu, obrim un procés de participació ciutadana 
perquè ens ajudeu a prioritzar l’acció de govern escollint les 
20 actuacions que considereu més importants.

Animeu-vos a participar-hi. Si salvem el planeta ho 
salvem tot.

AMB LES PERSONES

Universalitzar els serveis socials com a dret per a tothom 
Universalizar los servicios sociales como derecho para todos

Garantir la igualtat d’oportunitats per a tothom 
Garantizar la igualdad de oportunidades para todos

Protegir els drets de la infància i erradicar la pobresa infantil.
Proteger los derechos de la infancia y erradicar la pobreza infantil

Fomentar els hàbits saludables i una alimentació correcta de tota la ciutadania
Fomentar los hábitos saludables y una alimentación correcta de toda la ciudadanía

Promoure un envelliment actiu i construir la residència i el centre de dia per a la gent gran
Promover un envejecimiento activo y construir la residencia y el centro de día para las personas mayores

Reivindicar més especialistes i els serveis perduts a l’ambulatori
Reivindicar más especialistas y los servicios perdidos en el ambulatorio

Treballar la prevenció de malalties i l’educació sexual amb la gent jove
Trabajar la prevención de enfermedades y la educación sexual con la gente joven

Garantir les activitats esportives per a persones amb discapacitat i donar una atenció especial als esports 
minoritaris i de base i a l’esport femení
Garantizar las actividades deportivas para personas con discapacidad y prestar especial atención a los 
deportes minoritarios y de base y al deporte femenino

Defensar l’educació pública i de qualitat i potenciar la formació complementària
Defender la educación pública y de calidad y potenciar la formación complementaria

Millorar els ajuts econòmics als/les estudiants i fer un pla de millora de l’èxit educatiu
Mejorar las ayudas económicas a los/las estudiantes y hacer un plan de mejora del éxito educativo

Millorar l’oferta cultural i d’oci juvenil, alternatiu i saludable
Mejorar la oferta cultural y de ocio juvenil, alternativo y saludable

Treballar a favor de la igualtat, contra la violència masclista i contra l’LGTBIfòbia
Trabajar a favor de la igualdad, contra la violencia machista y contra la LGTBIfobia

AMB LA PROSPERITAT

MARCA AMB UNA CREU ELS 20 PROJECTES QUE CONSIDERIS MÉS IMPORTANTS

Millorar l’atracció d’empreses i cooperatives facilitant-ne la implantació
Mejorar la atracción de empresas y cooperativas facilitando su implantación

Dinamitzar el teixit empresarial amb la creació d’una xarxa de cooperació empresarial que faciliti la 
transferència tecnològica i aliances estratègiques
Dinamizar el tejido empresarial con la creación de una red de cooperación empresarial que facilite la 
transferencia tecnológica y alianzas estratégicas

Formació permanent a les persones en situació d’atur
Formación permanente a las personas en situación de desempleo

Incentivar la contractació de joves, dones i aturats de llarga durada
Incentivar la contratación de jóvenes, mujeres y parados de larga duración

Crear un espai de coworking d’empreses i contribuir a la generació d’activitat econòmica
Crear un espacio de coworking de empresas y contribuir a la generación de actividad económica

Fomentar l’economia circular i verda
Fomentar la economía circular y verde

Millorar els serveis i les infrastructures dels polígons industrials
Mejorar los servicios y las infraestructuras de los polígonos industriales

Crear una marca de ciutat i treballar per potenciar l’atracció de visitants
Crear una marca de ciudad y trabajar para potenciar la atracción de visitantes

Garantir i millorar les condicions laborals dels treballadors/res municipals
Garantizar y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores/as municipales

Garantir la protecció i els interessos de les persones consumidores
Garantizar la protección y los intereses de las personas consumidoras

Fomentar un consum responsable i de productes de proximitat
Fomentar un consumo responsable y de productos de proximidad

Dinamitzar el comerç local i millorar l’espai públic
Dinamizar el comercio local y mejorar el espacio público

CANVIEM EL MÓN DES DE SANT 
VICENÇ DELS HORTS 

Los principales problemas de la humanidad se resuelven tam-
bién desde el mundo local. Por grande que sea la magnitud 
del reto, cualquier persona debe poder ayudar a encontrar 
una solución. En Sant Vicenç dels Horts lo tenemos claro, y 
por eso el próximo Plan de Actuación Municipal (2019-2023) 
velará por la sostenibilidad de la vida de las personas desde 
una perspectiva social, cultural, económica y ambiental.

Todas las actuaciones que el Ayuntamiento haga deben es-
tar alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible mar-
cados en la Agenda 2030, aprobada por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en el 2015; los podéis identificar a tra-
vés de los iconos de colores que encontraréis en este formu-
lario. Fin de la pobreza, hambre cero, educación de calidad, 
igualdad de género, energía limpia y asequible... son algunos 
de los 17 hitos de esta agenda.

En este camino contamos con la implicación de todas y to-
dos. Por ello, abrimos un proceso de participación ciudadana 
para que nos ayudéis a priorizar la acción de gobierno esco-
giendo las 20 actuaciones que consideréis más importantes.

Animaos a participar. Si salvamos el planeta lo 
salvamos todo.

CAMBIEMOS EL MUNDO DESDE 
SANT VICENÇ DELS HORTS 

Miguel Comino Haro 
Alcalde

*Els icones amb número corresponen als objectius de desenvolupament sostenible ODS



Universalitzar els serveis socials com a dret per a tothom 
Universalizar los servicios sociales como derecho para todos

Garantir la igualtat d’oportunitats per a tothom 
Garantizar la igualdad de oportunidades para todos

Protegir els drets de la infància i erradicar la pobresa infantil.
Proteger los derechos de la infancia y erradicar la pobreza infantil

Fomentar els hàbits saludables i una alimentació correcta de tota la ciutadania
Fomentar los hábitos saludables y una alimentación correcta de toda la ciudadanía

Promoure un envelliment actiu i construir la residència i el centre de dia per a la gent gran
Promover un envejecimiento activo y construir la residencia y el centro de día para las personas mayores

Reivindicar més especialistes i els serveis perduts a l’ambulatori
Reivindicar más especialistas y los servicios perdidos en el ambulatorio

Treballar la prevenció de malalties i l’educació sexual amb la gent jove
Trabajar la prevención de enfermedades y la educación sexual con la gente joven

Garantir les activitats esportives per a persones amb discapacitat i donar una atenció especial als esports 
minoritaris i de base i a l’esport femení
Garantizar las actividades deportivas para personas con discapacidad y prestar especial atención a los 
deportes minoritarios y de base y al deporte femenino

Defensar l’educació pública i de qualitat i potenciar la formació complementària
Defender la educación pública y de calidad y potenciar la formación complementaria

Millorar els ajuts econòmics als/les estudiants i fer un pla de millora de l’èxit educatiu
Mejorar las ayudas económicas a los/las estudiantes y hacer un plan de mejora del éxito educativo

Millorar l’oferta cultural i d’oci juvenil, alternatiu i saludable
Mejorar la oferta cultural y de ocio juvenil, alternativo y saludable

Treballar a favor de la igualtat, contra la violència masclista i contra l’LGTBIfòbia
Trabajar a favor de la igualdad, contra la violencia machista y contra la LGTBIfobia

AMB EL PLANETA

AMB LA CIUTAT

MARCA AMB UNA CREU ELS 20 PROJECTES QUE CONSIDERIS MÉS IMPORTANTS

Treballar per fer de Sant Vicenç una ciutat sostenible
Trabajar para hacer de Sant Vicenç una ciudad sostenible

Compromís municipal amb la situació d’emergència climàtica 
Compromiso municipal con la situación de emergencia climática

Fer auditoria dels edificis municipals per fer-los sostenibles energèticament
Hacer auditoría de los edificios municipales para hacerlos sostenibles energéticamente

Crear una oficina d’informació i assessorament per a la transició energètica
Crear una oficina de información y asesoramiento para la transición energética

Crear incentius fiscals i fomentar la instal·lació de plaques solars i l’autoconsum energètic
Crear incentivos fiscales y fomentar la instalación de placas solares y el autoconsumo energético

Crear incentius fiscals i fomentar la rehabilitació energètica d’edificis i habitatges 
Crear incentivos fiscales y fomentar la rehabilitación energética de edificios y viviendas

Controlar les emissions i la contaminació amb punts de mesura de la qualitat de l’aire
Controlar las emisiones y la contaminación con puntos de medida de la calidad del aire

Millorar l’entorn natural del riu i la muntanya
Mejorar el entorno natural del río y la montaña

Reforestar i replantar a les zones verdes del municipi
Reforestar y replantar en las zonas verdes del municipio

Protegir els animals de companyia i fer campanyes de tinença responsable
Proteger a los animales de compañía y hacer campañas de tenencia responsable

Potenciar el reciclatge i la gestió dels residus sancionant les accions incíviques
Potenciar el reciclaje y la gestión de los residuos sancionando las acciones incívicas

Informar i ajudar les empreses en el camí de la transició energètica 
Informar y ayudar a las empresas en el camino de la transición energética

Millorar l’atracció d’empreses i cooperatives facilitant-ne la implantació
Mejorar la atracción de empresas y cooperativas facilitando su implantación

Dinamitzar el teixit empresarial amb la creació d’una xarxa de cooperació empresarial que faciliti la 
transferència tecnològica i aliances estratègiques
Dinamizar el tejido empresarial con la creación de una red de cooperación empresarial que facilite la 
transferencia tecnológica y alianzas estratégicas

Formació permanent a les persones en situació d’atur
Formación permanente a las personas en situación de desempleo

Incentivar la contractació de joves, dones i aturats de llarga durada
Incentivar la contratación de jóvenes, mujeres y parados de larga duración

Crear un espai de coworking d’empreses i contribuir a la generació d’activitat econòmica
Crear un espacio de coworking de empresas y contribuir a la generación de actividad económica

Fomentar l’economia circular i verda
Fomentar la economía circular y verde

Millorar els serveis i les infrastructures dels polígons industrials
Mejorar los servicios y las infraestructuras de los polígonos industriales

Crear una marca de ciutat i treballar per potenciar l’atracció de visitants
Crear una marca de ciudad y trabajar para potenciar la atracción de visitantes

Garantir i millorar les condicions laborals dels treballadors/res municipals
Garantizar y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores/as municipales

Garantir la protecció i els interessos de les persones consumidores
Garantizar la protección y los intereses de las personas consumidoras

Fomentar un consum responsable i de productes de proximitat
Fomentar un consumo responsable y de productos de proximidad

Dinamitzar el comerç local i millorar l’espai públic
Dinamizar el comercio local y mejorar el espacio público

Fer de Sant Vicenç una Ciutat Cultural 
Hacer de Sant Vicenç una Ciudad Cultural
Potenciar la memòria històrica de la ciutat i els actes culturals d’interès local
Potenciar la memoria histórica de la ciudad y los actos culturales de interés local
Millorar l’accessibilitat i eliminar les barreres arquitectòniques
Mejorar la accesibilidad y eliminar las barreras arquitectónicas
Millorar la transparència, el bon govern i el retiment de comptes de l’Ajuntament
Mejorar la transparencia, el buen gobierno y la rendición de cuentas del Ayuntamiento
Agilitzar els tràmits municipals i apropar l’Ajuntament a la ciutadania
Agilizar los trámites municipales y acercar el Ayuntamiento a la ciudadanía
Millorar l’atenció a les entitats i donar suport a les seves activitats
Mejorar la atención a las entidades y apoyar sus actividades
Recuperar la policia local de proximitat i garantir l’estabilitat de la plantilla
Recuperar la policía local de proximidad y garantizar la estabilidad de la plantilla
Promoure la creació d’un parc d’habitatge social
Promover la creación de un parque de vivienda social
Fer un pla de xoc de neteja i dignificació de l’espai públic
Hacer un plan de choque de limpieza y dignificación del espacio público
Pacificar el trànsit i promocionar la mobilitat sostenible
Pacificar el tráfico y promocionar la movilidad sostenible
Treballar la cultura de la pau i la no-violència
Trabajar la cultura de la paz y la no violencia
Potenciar el civisme a la ciutat i l’ús responsable i compartit de l’espai públic
Potenciar el civismo en la ciudad y el uso responsable y compartido del espacio público
Treballar pel soterrament de les vies de FFGC i l’arribada del Trambaix
Trabajar por el soterramiento de las vías de FFGC y la llegada del Trambaix
Planificar estratègicament el desenvolupament urbà sostenible de la ciutat
Planificar estratégicamente el desarrollo urbano sostenible de la ciudad 

*Els icones amb número corresponen als objectius de desenvolupament sostenible ODS



Si no has trobat el teu projecte de ciutat i 
vols fer alguna aportació o suggeriment, 
aquest és el teu espail Personalment, emplenant aquest 

qüestionari i dipositant-lo a les bústies  
situades als equipaments següents:
[ Casa de la Vila
[ Foneria
[ Molí dels Frares
[ Can Comamala
[ Biblioteca Les Voltes
[ Casals de gent gran (Vinyala, Can Ros, 
  Esplai Montserrat, Turó)
[ Centre socieducatiu del Rocío
[ Centre cívic Sant Josep
[ La Capella 
[ Estand institucional a la Mostra 2020
 
l Col·lectivament, en els diferents 
espais de participació del municipi: 
taules, consells, altres espais 
comunitaris i al debat de ciutat 
del 25 de gener del 2020, a les 12 h, a 
l’estand institucional de la Mostra

l Virtualment, entrant a la plataforma 
www.svh.cat/decidimsvh

COM PUC PARTICIPAR-HI?

Les dades s’inclouran en un fitxer automatitzat de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts per a la finalitat indicada, el qual té les mesures de seguretat 
necessàries d’acord amb la normativa aplicable que disposa la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 
Podeu exercir el vostre dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts en la legislació vigent davant del / de la responsable del 
fitxer de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts (plaça de la Vila, 1). 

*

Si vols rebre resposta de les teves aportacions, omple les dades personals (opcional)

NOM I COGNOMS

TELÈFON O ADREÇA ELECTRÒNICA DE CONTACTE

POBLACIÓ
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SANT
VICENÇ 

DELS 
HORTS

VIDA VICENTINA

79è ANIVERSARI DE L’AFUSELLAMENT DEL PRESIDENT LLUÍS COMPANYS 

L’Ajuntament i la societat civil van fer el tradicional homenatge a la figura del president Lluís Companys, el dia 
que feia 79 anys del seu afusellament (15 d’octubre). L’acte es va realitzar al monument erigit en la seva memòria.

MISSA ROCIERA AL PARC DEL PI GROS

L’Asociación Cultural Andaluza Amigos de Granada 
va aplegar centenars de veïns i veïnes en la 
celebració de la tradicional missa rociera i el posterior 
dinar popular.

UN LLAÇ GEGANT PEL DIA INTERNACIONAL CONTRA EL CÀNCER DE MAMA 

El llaç rosa, símbol de la lluita de moltes dones i famílies contra el càncer de mama, ha presidit el camp de 
futbol de la Barruana, un any més, en el fantàstic acte solidari impulsat per Guanyem al Càncer i l’AV El Trèvol.

Si vols rebre resposta de les teves aportacions, omple les dades personals (opcional)



1a SETMANA BIO A LA CIUTAT

Del 19 al 27 d’octubre es va celebrar la primera Setmana Bio, amb diversos actes per donar a conèixer 
conceptes com l’agricultura ecològica o la sobirania alimentària, per exemple. A l’Esmorzar de Pagès que s’hi 
va organitzar, el veïnat va poder degustar una clotxa amb verdures escalivades i botifarra.

NOVA EDICIÓ DE LA FIRA EXPOLLEURE

Les entitats de cultura popular i educació en el lleure de la ciutat van sortir al carrer per realitzar activitats i 
donar-se a conèixer en la nova edició de l’Expolleure. El parc de la Foneria va ser l’escenari del dinamisme de 
les entitats vicentines.

RECONEIXEMENT A LA COLLA DEL REMEI

El grup excursionista anomenat “La Colla del 
Remei” va rebre un obsequi per part del consistori 
en reconeixement a la seva tasca de suport a les 
activitats de les escoles en els espais naturals. 
Els seus membres acompanyen els infants i el 
professorat quan surten d’excursió per la muntanya.

ART URBÀ AL FORN ROMÀ

El 7 de novembre, el Forn Romà va acollir la 
inauguració de l’exposició “12+1”, promoguda per 
la Fundación Contorno Urbano, en què es recollien 
diverses intervencions artístiques que transformen 
espais urbans en galeries a l’aire lliure.



17 ANYS DE L’APLEC DE SARDANES

La pista poliesportiva Francesc Macià va acollir la dissetena edició de 
l’Aplec de Sardanes, amb el posterior dinar de germanor.

DAVID BARRULL VISITA RÀDIO 
SANT VICENÇ (90.2 FM)

El conegut cantant guanyador del 
programa La Voz, David Barrull, 
va visitar els estudis de Ràdio 
Sant Vicenç, on va ser entrevistat 
per Manolo Aranda per repassar 
la seva trajectòria i parlar del seu 
darrer treball.

30è ANIVERSARI DE LA CONVENCIÓ DELS DRETS DE L’INFANT

La rambla Llobregat va acollir diverses activitats com jocs per a 
tota la família i la lectura del manifest. Sant Vicenç dels Horts, ciutat 
compromesa amb el benestar de tots els infants!

FINAL DE LA TEMPORADA 
CASTELLERA

Els Carallots van acomiadar 
la temporada amb una gran 
diada castellera el passat 10 de 
novembre a la plaça del Mamut 
Venux, acompanyats del Castellers 
El Riberal, Castellers de Sarrià i 
Castellers de l’Adroc.
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Sant Vicenç dels Horts commemora el Dia Internacional 
per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones

Sant Vicenç dels Horts ha tornat a clamar contra la violèn-
cia masclista, i el passat 25 de novembre centenars de 
persones van sortir al carrer per exigir la fi d’aquesta xa-
cra. L’Escola de Teatre El Bitxo va realitzar un espectacle 

itinerant des de la plaça Lluís Companys fins la plaça de la 
Vila. En aquest, la cruesa de la realitat de moltes dones va 
sacsejar la consciència dels veïns i les veïnes. Tot seguit es 
va llegir el manifest del 25N. l

Es inaceptable que 52 mujeres hayan sido asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año. Son un 
escándalo, además, las incontables agresiones, abusos, vejaciones, intimidaciones y discriminaciones que sufrimos 
las mujeres y que son invisibles a ojos de una sociedad que debe dejar de mirar hacia otro lado. Hasta octubre 
el Servei d’Atenció i Informació a les Dones de Sant Vicenç dels Horts ha atendido a más de doscientas vecinas, 
de las cuales más de cuarenta están sufriendo a día de hoy las consecuencias de la violencia machista. Desde 
el Ayuntamiento tenemos un compromiso claro hacia la erradicación de esta lacra, y agradecemos a todas las 
personas y entidades que suman esfuerzos con este fin, trabajando por ejemplo en la Taula d’Igualtat. Pero debemos 
ser muchos y muchas más, debemos ser todas y todos los que nos comprometamos a trabajar para acabar con el 
machismo y esta violencia. Juntas, juntos, lo conseguiremos.

Maria Peláez 
Regidora d’Igualtat, 
Feminisme i LGTBI

La lucha contra la violencia machista debe 
ser un compromiso de todas y todos
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Es crea el 
primer equip 
de futbol 
adaptat de 
Catalunya

Sant Vicenç dels Horts s’ha convertit 
en el primer municipi de Catalunya 
que compta amb un equip de fut-
bol adaptat per a amputats, gràcies 
a la iniciativa de l’Associació de Fut-
bol Sant Vicenç 2014, que ha creat 
aquesta secció. Actualment hi ha vuit 
jugadors amb alguna discapacitat fí-
sica que entrenen un cop per setma-
na al Camp de Futbol de La Guàrdia, 
tot i que no competeixen perquè no 
hi ha lliga de futbol adaptat.

El grup es va formar quan un dels 
jugadors va parlar amb el president 
del club, Juan Carlos Ávila, per de-
manar-li ajuda per poder formar 
l’equip. Ara per ara, el Club està do-
nant a conèixer aquesta nova sec-
ció, fomentar que més jugadors es 
puguin sumar al projecte esportiu i 
acabant de realitzar els tràmits per 
inscriure’s a la Federació Catalana 
d’Esports de Persones amb Discapa-
citat Física, essent l’únic de la moda-
litat de futbol. l

35 años de la 
invención del 
“minifútbol”

«El minifútbol se compone de 
ocho jugadores en el campo, 
incluido el portero. Se pueden 
hacer siete cambios, repitiendo 
el mismo jugador si se prefiere. 
Se juega en dos tiempos de 35 
minutos con un intermedio de 
descanso de 10 minutos...»: así 
empieza el documento de «Mo-
dalidad ”minifútbol”. Normas y 
reglas de juego», registrado el 
4 de septiembre del 1984 y que 
actualmente se encuentra en la 
Biblioteca Nacional de España. 
Es obra de los vicentinos Juan 
Escoriza y Ramón Rivas, quie-
nes, hace 35 años, idearon esta 
variante del fútbol jugando en 
los terrenos de los Salesianos. 
Esta modalidad se populari-
zó en toda España, sobre todo 
por el fútbol formativo. Con los 
años fueron surgiendo diversas 
variantes como la que actual-
mente es la más extendida, el 
fútbol 7. l

Or per a 
Andreu Simón 
al Mundial 
de Mountain 
Running

El vicentí Andreu Simón es va pro-
clamar, el passat 16 de novembre, 
campió del món per equips amb la 
selecció espanyola al Mundial de 
Mountain Running, disputat a l’Ar-
gentina, després de recórrer una 
distància de 41,5 km i 2.184 m de 
desnivell positiu, que va fer amb 
un temps de tres hores i vint-i-cinc 
minuts. L’expedició estava formada 
pels esportistes Oriol Cardona, que 
va finalitzar en tercer lloc; l’Andreu 
Simón, que va finalitzar en el 5è lloc; 
Antonio Martínez, que va finalitzar 
7è, i Jan Margarit, que va acabar la 
prova en el 37è lloc. Així, aquesta 
medalla d’or suposa el colofó a una 
brillant temporada per a l’Andreu, 
amb podis de prestigi a Lavaredo 
Ultra Trail, BuffEpicTrail i OCC, en-
tre d’altres, així com el novè lloc al 
Mundial de Trailrunning de Miranda 
do Corvo (Portugal) i el tercer lloc en 
la modalitat per equips, també amb 
la selecció espanyola. l
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Tony Vázquez, campeón 
en Venecia del maratón de 
marcha nórdica
El pasado día 10 de noviembre tuvo lugar la terce-
ra edición de la N42 de Venecia, el maratón italiano 
de marcha nórdica. El vicentino Tony Vázquez consi-
guió realizar los 42 km con un tiempo de 4 horas, 54 
minutos y 19 segundos y se proclamó campeón de 
la prueba l

Ivan Pueyo Gil aconsegueix la 
plata a la Copa d’Espanya de 
Hard Enduro 2019

El vicentí Ivan Pueyo s’ha proclamat sotscampió a la 
Copa d’Espanya de Hard Enduro 2019. Aquesta competi-
ció consta de tres proves: en la primera va aconseguir el 
primer lloc, en la segona no va pujar al podi, i en la terce-
ra va quedar en primer lloc de nou, fet que li ha valgut el 
sotscampionat. l

La ciutat va viure, el diumenge 20 d’octubre, una jornada 
esportiva especial amb la celebració de la cursa popular 
de 10 km i les curses escolars des del cicle inicial a l’en-
senyament secundari. Els carrers del centre de la ciutat 
van ser el circuit on centenars de corredores i corredors 
van gaudir de la jornada esportiva, amb sortida i arribada 
al parc de la Foneria. Els i les esportistes guanyadores de 
la prova de 10 km van ser, en categoria femenina: Sílvia 
Alberich, amb un temps de 0:43:39; Mónica Córdoba, 
que va fer 0:48:41, i María Rosa Valdesogo, amb 0:48:49; 
i en categoria masculina: Miquel Fresneda, que va aturar 

el cronòmetre amb un temps de 0:38:00; Óscar Cabeza, 
amb un temps de 0:39:32, i José María Toledo, que va 
fer 0:41:21. Tots els inscrits van rebre com a obsequi una 
dessuadora de la marca Joma, patrocinadora de l’esdeve-
niment, així com la tradicional bossa del corredor/a amb 
obsequis de les empreses col·laboradores. El regidor d’Es-
ports, Xavi Gómez, va agrair a tots i totes les esportistes la 
seva participació, així com la dels i les voluntàries que hi 
van col·laborar un any més. l

Èxit de la nova edició 
de la cursa popular de 
10 km a Sant Vicenç 
dels Horts

Van guanyar la prova Sílvia Alberich 
(43’39”) i Miquel Fresneda (38’) 
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Podi de Josep 
Chavarría al 
XXXII Ciclocròs 
Internacional 
El ciclista, que pertany al Club Ciclis-
ta Santvi, va aconseguir el segon lloc 
al XXXII Ciclocròs Internacional de 
Llodio, a la categoria màster 30, amb 
un temps de 40’52’’. Va completar el 
podi Miguel Valles, del Zymko Team, 
amb un temps de 41’18’’. La prova 
forma part de la Copa d’Espanya, i 
van participar-hi 73 corredors. l

Daniel Fernández, con la Selección 
Española de Tiro al Plato
El tirador vicentino Daniel Fernández fue convocado con la Selección Es-
pañola de Tiro al Plato para la concentración que tuvo lugar en Granada 
del 31 de octubre al 3 de noviembre, y que estuvo formada por un total de 
12 tiradores. A pesar de pertenecer a la categoría juvenil, los buenos resul-
tados de la temporada le han valido para disfrutar de esta oportunidad. l

La ciutat acull la nova edició 
del Torneig Interescolar 
d’Handbol i-Vascular

Amb l’objectiu de promoure l’handbol i un estil de vida 
saludable, el Club Handbol Sant Vicenç, l’empresa i-Vas-
cular i l’Ajuntament van organitzar la segona edició 
d’aquest torneig, adreçat a nens i nenes de 2n, 3r i 4t de 
primària. l

La familia Castillo Vagnone 
domina en el Open 
Internacional de Kickboxing
La familia vicentina Castillo Vagnone, formada por el 
padre (Álvaro), la madre (Gigliola), y los hijos (Miche-
langelo y Kevin), se llevó varias medallas en el Open 
Internacional de Kickboxing que organizó el gimna-
sio Bushikande Madrid. l
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COLLITA PRÒPIA ESPAI COORDINAT PEL SERVEI LOCAL 
DE CATALÀ

Uns dels objectius del Servei Local de Català de Sant 
Vicenç dels Horts és assegurar que tota la ciutadania 
tingui accés al coneixement del català i afavorir-ne l’ús. 
Conèixer la llengua catalana facilita la participació de les 
persones en qualsevol àmbit de la societat. Per això, el 
Servei de Català fa esforços per poder arribar a tothom, 
per afavorir la igualtat d’oportunitats i per aconseguir 
que el català no sigui només la llengua d’una part de la 
societat vicentina, sinó de tothom qui la forma.

Amb aquesta finalitat, ofereix cursos de català per a 
persones adultes que s’inicien en el coneixement de la 
llengua i per a persones que en tenen un bon domini i 
que busquen millorar-ne els coneixements en un nivell 
superior.

I a fi d’oferir entorns d’ús del català, organitza el Volun-
tariat per la llengua (VxL) per practicar-lo a través de la 
conversa. Es basa en la creació de parelles lingüístiques 

Català i igualtat d’oportunitats
formades per una persona voluntària, que parla català 
fluïdament, i una persona aprenenta, que en té coneixe-
ments bàsics i vol adquirir-hi fluïdesa.

Els comerços i les entitats també poden participar-hi. 
La col·laboració dels primers es concreta a oferir l’esta-
bliment com a espai on les persones poden ser ateses i 
parlar en català encara que ho facin amb dificultat. I les 
entitats poden promoure que les persones associades 
s’hi apuntin i organitzar activitats perquè aprenents i vo-
luntaris puguin trobar-se per conversar.

El VxL fa visible l’ús natural de la llengua, l’oportunitat 
que es dona a les persones que volen parlar-la millor, el 
respecte per l’esforç que fan aquestes i la solidaritat amb 
les que opten per practicar-la.

Les persones, comerços i entitats que vulguin partici-
par en la propera 21a edició del VxL poden adreçar-se al 
Servei Local de Català. l

SERVEI LOCAL 
DE CATALÀ
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ESPAI COORDINAT 
PER LA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL LES 
VOLTES

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

HORARI D’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

Què fem a casa? On anem?
l Tardor i hivern, acompanyats de la baixada de temperatures, conviden 
al recolliment, al plaer de les activitats a casa, però també a gaudir de les 
sortides al bosc i la muntanya. En aquesta línia emergeixen les tres pro-
postes que us recomanem des de la Biblioteca, i sobre les mateixes temà-
tiques trobareu molt més material a les prestatgeries; la vostra curiositat 
us pot fer topar amb agradables sorpreses. En cas que aneu perduts, no 
dubteu a adreçar-vos als taulells i demanar què us podem oferir; estarem 
encantats d’ajudar-vos i compartir llibres i experiències.

ENRIC HERCE I JAUME FÀBREGA

L’Odissea culinària
Cuiner i gastrònom, a quatre mans, s’han unit per desmitifi-
car la dieta mediterrània i mostrar-nos el mestissatge culina-
ri del territori que ens uneix. Ho fan a través de set viatges, 
amb sis plats tradicionals de cadascun d’ells, on els punts de 
trobada són inexorables. Un receptari deliciós editat amb 
fotografíes magnífiques que pot ben ser inspirador per cui-
nar un àpat d’amics i família el cap de semana o les festes 
de Nadal. Creiem que l’alquímia dels fogons és una activitat 
fantàstica quan es fa amb calma i es comparteix ben acom-
panyat. Vosaltres no? l

FI OBERON

Animales de fieltro: pequeñas 
grandes creaciones de fieltro 
modelado con aguja
Manualitats i animals s’uneixen en aquest llibre per posar fil 
a l’agulla a la creativitat. L’autora, una especialista en feltre i 
agulles del Regne Unit, explica pas a pas i amb imatges com 
crear autèntiques petites joies, animals inspirats en el món 
salvatge del nord d’Anglaterra i en la granja del seu avi, on va 
viure part de la seva infantesa. Cada projecte, amb fotografies 
de gran qualitat, va acompanyat d’un text amb informació so-
bre l’animal i anècdotes que la vinculen amb ell; una manera 
esplèndida de transmetre amor a la natura i al que l’envolta. l

JORDI G. QUERA

Anem d’excursió per 
Catalunya
Una proposta ideal per moure cames i descobrir en família 
fins a trenta racons de Catalunya, des dels Pirineus fins al 
Montsià. Cada sortida conté una fitxa tècnica, el recorregut a 
seguir, un apunt històric i una anècdota excursionista. L’autor, 
Jordi G. Quera, és instructor d’escalada, esquí i espeleologia; 
en definitiva, un amant de la muntanya que ha escrit molts al-
tres llibres. Tots ells conviden a fer cims i a gaudir del trajecte, 
sempre cuidant l’entorn i gaudint dels paisatges. l



  30   Sant Vicenç dels Horts NOVEMBRE - DESEMBRE 2019

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

Malgrat tot, NI UN PAS 
ENRERE!
St. Vicenç ha iniciat una nova etapa po-
lítica sota govern socialista, i en aquests 
primers quatre mesos cal lamentar res-
triccions al moviment de protesta per 
la sentència del Tribunal Suprem: se’ns 
nega la realització d’actes al replà de 
davant de l’ajuntament, se’ns vigila a les 
manifestacions, se’ns exclou de l’agenda 
mensual dels actes públics, etc.

L’excusa per a aquestes actituds és 
considerar-los actes polítics quan des del 
Consell per la Llibertat, punt de trobada 
d’entitats vicentines per la llibertat de 
presos/es i exiliats/des polítics/ques, els 
considerem actes que donen visibilitat 
a la repressió estatal i que proposen una 
solució dialogada.

Creiem que el PSC s’equivoca en les 
seves prioritats, que haurien de ser pro-
porcionar seguretat, benestar, respecte, 
llibertat d’expressió, etc. I s’equivoca 
perquè és ostatge d’un acord de govern 
amb Ciudadanos, de qui depèn per 
aprovar els pressupostos, entre altres co-
ses. Ciudadanos no vol respecte, busca 
censura i intransigència; no vol humani-
tat per a un veí empresonat, vol revenja i 
humiliació. No vol ni diàleg ni urnes, que 
es com es resolen els conflictes als països 
civilitzats. I el PSC s’hi posa bé.

Des del Consell per la Llibertat reivin-
diquem que es posi el focus en el poble 
i en la seva diversitat, en el lliure inter-
canvi d’opinions i en la convivència que 
sempre ens ha caracteritzat. I que, ja que 
ens representen a tots, mostrin més em-
patia amb els sentiments d’una gran part 
de la població trasbalsada per les injus-
tes i duríssimes condemnes a persones 
que tots sabem que són gent demòcrata 
i de pau.
Consell per la Llibertat de Sant Vicenç 
dels Horts

Gracias por acoger a los 
niños y niñas saharauis
Un año más, han pasado con nosotros 
este verano unos pequeños que escapan 
de las altas temperaturas del desierto (50 
grados), en el que viven de prestado. Los 
niños y niñas saharauis que vienen a Sant 
Vicenç disfrutan con las familias acoge-
doras y con las niñas y niños de nuestra 
población. Gozan de una acogida cari-
ñosa en casales y campus de verano y 
disfrutan de esta tierra tan maravillosa, 
Catalunya, con sus montañas y playas. 
Quiero dar mi agradecimiento a las au-
toridades, establecimientos, comercios, 
personal sanitario público y privado y 
empresas; a unos, por hacer de la cena de 
bienvenida una gran noche solidaria, y a 
otros, por su solidaridad con las niñas y 
niños saharauis.

Mi agradecimiento a: Ajuntament de 
Sant Vicenç dels Horts, ICV, PSC Sant Vi-
cenç dels Horts, Eulàlia y Jaume (Via Es-
ports), SCCL Agrícola Sant Vicenç, Peña 
Madridista Sant Vicenç, Merceria Ca l’Al-
berta, Condis Sant Vicenç – José Antonio 
Rivas, Àrea de Guissona, De Flor en Flor 
– Mercè Andreu, Super Ópticos, Trabajos 
Verticales JF, Peluquería Encarni Aguilera, 
Todo Hogar – Paula, CAP Vila Vella y CUAP 
El Serral, Clínica Fabrellas Odontología In-
tegral, Paqui Pallejà, Montse Segovia, Eva 
Gómez Molina, María Espigares, a los mo-
nitores y monitoras de los casales y cam-
pus, Fem Dansa, Handbol Sant Vicenç, 
Bàsquet Joventut, Escoltes Roc d’Oró.

También quiero dar las gracias, es-
pecialmente por su solidaridad con las 
escuelas saharauis, al anterior gobierno, 
formado por ERC, Junts x Sant Vicenç y 
SVH SÍ SE PUEDE, así como a Protección 
Civil por la donación de un vehículo Nis-
san para nuestra escuela de niños disca-
pacitados psíquicos, físicos, sensoriales y 
visuales.
José Luis Ferrer
Presidente de Sant Vicenç dels Horts 
amb el Sàhara



Isidre 
Bautista

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

LA VEU DELS GRUPS MUNICIPALS

Maite
Aymerich

junts@juntsxsantvicenc.cat
     @JuntsxSVH       
     juntsxsantvicenc

Sant Vicenç dels Horts y 17 muncipios más acordaron entrar en la primera corona del trans-

porte metropolitano a finales del 2018 y, en consecuencia, la llegada del Tributo Metropo-

litano, que ya pagaban una parte de los municipios del Àrea Metropolitana de Barcelona: 

un acuerdo político que incluía afectar los valores catastrales de todos los immuebles con 

un gravamen del 0,160 % según la ordenanza aprobada en el Àrea Metropolitana en 
diciembre del 2018. El Tributo Metropolitano constituye un recurso para financiar los 
servicios prestados en el ámbito del área metropolitana en materia medioambiental, de 

movilidad i de inversiones urbanísticas. Desde el Gobierno municipal consideramos que ha 

habido muy poca información previa y muy poca pedagogía en torno a este nuevo impues-

to y hemos exigido estas explicaciones al AMB. Desde el Ayuntamiento nos hemos puesto 
al lado de la ciudadanía para canalizar todas las quejas y comunicaciones que se quie-
ran hacer; hemos reclamado al AMB una aclaración y un ajuste de los cálculos hechos y 

qué provoca que en Sant Vicenç dels Horts el Tributo Metropolitano afecte en 1,5 millones 

de euros; y también hemos reclamado que todos los servicios de los que la ciudadanía se 

tiene que beneficiar por formar parte del AMB lleguen a la ciudad lo más rápido posible, 
especialmente la aplicación de los títulos sociales como la T-16 o la T-Rosa. Además, 

como Ayuntamiento, sensibles al impacto que este nuevo impuesto está teniendo, se ha-

bilitará una partida económica para subvencionar la ciudadanía que más dificultades tenga 

para pagarlo. Lamentamos el uso partidista e irresponsable que algunos partidos de la opo-

sición (que tienen una buena parte de responsabilidad en la llegada de este impuesto) están 

haciendo con el único objectivo de intentar desgastar al gobieno municipal.

El Ayuntamiento subvencionará una parte del nuevo 
impuesto metropolitano

Encara no fa ni mig any que el nou equip de govern gestiona el municipi que ja en notem 

les velles formes: manca de diàleg, prepotència disfressada de condescendència, victimis-

me, amenaces, retorn de favors... Allò que ja havíem viscut fa uns quants anys a Sant Vicenç 

dels Horts. La mala gestió del Tribut Metropolità per part del nou equip de govern supo-

sarà un cost desproporcionat per als veïns i les veïnes de Sant Vicenç dels Horts. Durant 

els mesos d’estiu s’havia de negociar amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) com 

es podria abaratir. Hi havia dues possibilitats o totes dues alhora: aportar diners per part 

de l’Ajuntament per tal de rebaixar la quantia que es repercutiria als ciutadans o aportar a 

l’AMB una base de càlcul del tribut més beneficiosa i justa. Totes dues eren possibles i cap 

de les dues serà una realitat aquest any. L’estiu és temps de vacances i això no és compa-

tible amb treballar. L’equip de govern no ha fet la feina i ha desatès la seva responsabilitat 

d’informació i negociació. I ara que ens trobem amb un tribut insostenible per a la ciutada-

nia, l’alcalde Comino protesta com si ell no hi tingués res a veure.D’altra banda, després de 

vuit anys sense apujades d’impostos, ens anuncien l’apujada del 3 % de l’IBI, el mateix 

percentatge de l’apujada de sous dels nous regidors i de l’alcalde. L’Ajuntament del nostre 

municipi està prou sanejat per mantenir els impostos congelats com havíem fet en els 

darrers anys i, fins i tot, podria plantejar-se’n una petita abaixada. Potser és que el nou 

govern incrementa l’IBI per després poder dir que s’incrementen les ajudes per pagar-lo? 

Arribaran a totes les cases les cartes amb la foto de l’alcalde anunciant un nou ajut? Des de 

Junts x Sant Vicenç sempre hem defensat que els diners han d’estar a les butxaques de les 

vicentines i dels vicentins. A nosaltres no ens enganyeu: prou excuses i a treballar!

Us heu adormit i ara ens costarà car



LA VEU DELS GRUPS MUNICIPALS

Jordi Gil

stvicencencomu@gmail.com 
    @StVicencEnComu    
    StVicencEnComu 
    @stvicencencomu

Ja han passat sis mesos des de les últimes eleccions municipals i, a Sant Vicenç dels Horts, 

lluny de canviar les coses a millor, tot segueix en caiguda lliure. La mala gestió segueix 

sent la manera de fer del nou Govern municipal, una mala gestió que es demostra dia a 

dia, des de la mala gestió dels educadors de carrer i la policia de proximitat al barri de Can 

Ros (anunciada al mes de setembre i que encara no està en funcionament) fins a l’aprova-

ció, amb els vots favorables del PSC i Cs, de nomenar “alcaldessa perpètua” la Virgen de la 
Soledad, passant per l’augment de l’IBI en un 3 % (el nostre grup municipal ha presentat 

esmenes per disminuir aquesta apujada a l’IPC del 2019) i la mala gestió del cobrament del 

Tribut Metropolità engegant el ventilador i culpant tothom menys el Govern (potser caldria 

recordar la portada de l’altaveu del PSC de finals del 2018). Sembla que d’aquell lema de 

“la izquierda no indepe” del PSC, només queda el “no indepe”, i ha abandonat les polítiques 

d’esquerres.

La situació del nostre municipi comença a ser complexa, i la indignació s’ha apoderat de 

la ciutadania. Demanem al Govern més acció (més plans d’acompanyament a les famílies, 

més polítiques feministes, més polítiques verdes) i menys gesticulació. Sense acció no hi ha 

transformació social, i sense transformació social, no augmenta el benestar social.

Per acabar, volem aprofitar aquestes línies per desitjar a les vicentines i als vicentins unes 

bones Festes i una bona entrada d’any.

Més acció i menys gesticulació

Antolín
Jiménez

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

Seis meses nos han bastado para convertirnos en espectadores de una película de cien-

cia-ficción, cuyos críticos rojos y amarillos se faltan al respeto y se mienten. Estos actores 

políticos que se autoproclaman defensores de los/las vicentinos/as han colapsado las 

redes sociales de decepción e impotencia.

Por una parte, Junts x Sant Vicenç y Maite Americh, como vicepresidenta entonces de 

la AMB, votaron a favor de este impuesto y meses después presentan una moción y reco-

gen firmas para decir lo injusto que es.

Por otra parte, el PSC anuncia que va a subir el IBI un 3 % y en el pasado pleno, tras las 

quejas y el enfado de los vecinos, junto con la oposición, expone que lo va a bajar. 

Vecinos, ¿están entendiendo algo?

Lo que está claro, y se puede demostrar, es que Ciudadanos votó en contra del im-
puesto metropolitano de la AMB, por no estar regulada su afectación sobre Sant Vicenç 

ni su repercusión sobre las rentas de las familias; que hemos presentado alegaciones a 
los presupuestos del 2020 para bajar la subida del IBI, y que hemos solicitado que la 

partida de ayudas de 150.000 € del IBI se aumente en 50.000 € más para ayudas al 
impuesto metropolitano.

Desde Ciudadanos hemos mostrado el rechazo total al aumento del 5 % del impues-
to metropolitano anual, hasta el 2023. ¿Quién había explicado algo sobre esto?: na-
die excepto el portavoz de Cs, para sorpresa de todos. 

Basta de chiringuitos políticos, basta de tributos injustos y basta de subida de 
impuestos.

No a un impuesto metropolitano abusivo
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HISTÒRIA

ROSER CALPE ANDREO
ARXIVERA MUNICIPAL

L’Arxiu Municipal s’ha adherit al projecte de recerca 
“Xarxes” desenvolupat per la Universitat Autònoma de 
Barcelona. En el projecte  treballen diverses institucions, 
com ara el Centre de Visió per Computador, el Centre 
d’Estudis Demogràfics, l’Arxiu Comarcal i altres arxius 
municipals del Baix Llobregat. 

El projecte utilitza les tecnologies de visió per 
ordinador que permeten desenvolupar programes de 
reconeixement massiu de caràcters de lletra manuscrita i 
mecanoscrita per fer possible una transcripció automàtica 
o semiautomàtica dels documents digitalitzats. La idea 
és construir una xarxa social històrica, recuperant el 
patrimoni documental del Baix Llobregat a partir de la 
digitalització dels padrons municipals d’habitants, que 
són una font important d’ informació demogràfica i social 
del passat. Saber noms i cognoms de les persones en 
cada moment, on vivien exactament els nuclis familiars, 

Recuperem el 
patrimoni documental 
del Baix Llobregat

si hi havia famílies amb molts o pocs fills, les edats dels 
seus membres, els oficis, els moviments migratoris, en 
algunes ocasions fins i tot el lloc de treball i el sou... ens 
ajuda a reconstruir la història local. Hem digitalitzat els 
padrons municipals compresos entre l’any 1849 i el 1955. 
Estem parlant de poc més de 1.600 planes que ara s’han 
de transcriure; per això, des de l’Arxiu Municipal cerquem 
la col·laboració de persones voluntàries, interessades en 
història local, per fer les transcripcions dels padrons de 
Sant Vicenç dels Horts. 

És molt fàcil participar en el projecte: a través d’una 
plataforma via web, i des de qualsevol ordinador amb 
accés a internet,  cadascú treballa des d’on i quan vulgui; 
la dedicació és totalment lliure i depèn de les possibilitats 
de cadascú. L’11 de novembre vam fer la presentació i la 
formació del projecte; de moment comptem amb nou 
col·laboradors; com més en siguem, millor. l

Si vols participar, posa’t en contacte amb l’Arxiu 
Municipal,passatge Pau Vila, 6, arxiu@svh.cat, 
tel. 936564941. També pots col·laborar-hi amb els tres 
jocs per a mòbils que trobaràs per a telèfons Android 
a “Google Play” o a la següent URL: nazr.in/18CP

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 C1 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’hi 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 C1 de Sant Vicenç dels Horts.

Sant Vicenç dels Horts,
El segon tinent d’alcaldia, Isidre Bautista Compte

EDICTE
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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

Del 27 al 30 de desembre
28è Festival de la 
Infància
(vegeu la contraportada d’aquesta revista)

Cap infant sense joguina
14 de desembre, Marató de recollida de 
joguines de 10 a 20 h a la plaça de la Vila

18 de desembre, recollida de 18 a 20 h 
al Centro Amigos

Punts de recollida fins al 29 de 
desembre
[ Ràdio Sant Vicenç
[ Casa de la Vila
[ Biblioteca Municipal Les Voltes
[ CEM Piscina Montserrat Canals
[ Camp de futbol La Guàrdia
[ Camp de futbol La Barruana
[ Pavelló poliesportiu Sant Josep
[ Casal cívic Sant Josep
[ El Gripau Blau
[ Papers i Llibres Marta
[ Dolcepi

Inscripcions Espai 
Familiar i Espai Nadó
Per a famílies amb infants de 0 a 3 anys que no 
estan escolaritzats

Inici al gener del 2020

Informació i inscripcions a l’escola bressol 
municipal L’Alegria (telèfon 936 563 749)

Festa de Cap d’Any
De 00.30 a 5.30 h, al 
poliesportiu municipal Sant 
Josep
Venda d’entrades al SIAC, plaça de la Vila, 1

Entrada general: 5 euros (sense consumició)
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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          

5 de gener del 2020  
Cavalcada de Reis
Lliurament de la carta als Reis a les 18 h, a la 
Casa de la Vila
A les 20 h, Cavalcada de Reis. Sortida de la plaça de 
la Vila; recorregut pels carrers de Rafael Casanova, 
d’Anselm Clavé, de St. Josep, del Riu, de Barcelona, 
de Llobregat, de Mn. Jacint Verdaguer, de St. 
Miquel, d’Anselm Clavé, de St. Josep, i arribada a 
l’avinguda de Torrelles.

Assemblea Jove 
2020
Per a joves de 14 a 30 anys
12.000 euros per decidir 
Participa-hi!

Proposa activitats del 13 de desembre del 2019 
al 24 de gener del 2020
La votació es farà el dia 14 de febrer a les 18 h, al 
gimnàs de l’escola La Vinyala

22, 24, 25 i 26 de gener
Festa Major d’Hivern, 
36a Mostra Comercial, 
Agrícola i Gastronòmica i 
3a Mostra Internacional de 
Pastisseria

16 de febrer
5a Caminada Solidària en 
suport a la investigació 
contra el càncer infantil
Sortida del parc del Mamut Venux a les 9 hores
Organització: Associació de Temps de Lleure de 
Sant Vicenç dels Horts




