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El Ple del Consell 
Comarcal del Baix 
Llobregat aprova per 
unanimitat una moció 
per a la prolongació 
del Trambaix fins a 
Sant Vicenç dels Horts 
i Pallejà.
Més info: www.svh.cat
#SantVicençdelsHorts 
#mobilitat #trambaix

EL MÉS VIST A LES 
XARXES MUNICIPALS

Quan passegeu o feu esport 
pels camins agraris...
Tingueu precaució amb la 
maquinària agrícola
Porteu roba reflectant i 
frontals o llums si hi aneu 
quan és fosc
Respecteu els cultius i l’entorn
Porteu els gossos lligats
Gràcies!

Ajuntament SVH
@AjuntamentSVH

Demà al migdia 
s’enderrocarà un dels 
magatzems cilíndrics de 
la fàbrica de Ciments 
Molins! Els treballs es faran 
en una hora que el vent 
bufarà cap a la fàbrica 
en comptes de cap als 
habitatges.
https://buff.ly/2Xans1b

Del 12 de maig al 6 de juliol

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
AjuntamentSVH

ajuntamentsvh
@ajuntamentsvh

9
Consulta la guia 

d’ajudes socials 2020 
i els terminis de 

sol·licitud
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Sant Vicenç dels Horts ha tancat un pacte de ciutat, d’ampli 
consens, per lluitar contra els efectes de la COVID-19. El Go-
vern Municipal, grups polítics i diversos agents econòmics i 
socials hem signat un pla amb més de 100 mesures per asso-
lir un doble objectiu: d’una banda, acompanyar les persones 
que més ho necessiten i, de l’altra, afavorir la reactivació i la 
transformació de l’economia al més aviat possible.

Es tracta d’un document flexible, que s’adaptarà a la rea-
litat de cada moment i que romandrà obert a noves aporta-
cions, a sumar com més visions, millor. Perquè d’aquesta crisi 
sortirem amb l’esforç de totes i de tots.

Vivim moments especialment delicats i no podem abaixar 
la guàrdia. El treball en xarxa està sent clau per combatre el 
virus SARS-CoV-2, el qual —no podem oblidar-ho— continua 
entre nosaltres. De fet, ja hem vist com, tot i extremar les me-
sures de seguretat, el més mínim oblit pot derivar en nous 
períodes de confinament.

La precaució és especialment important ara que la socie-
tat s’esmerça a tornar a la normalitat. Comerços, bars i res-
taurants, empreses, entitats, centres educatius, equipaments 
esportius i municipals... tota la ciutadania està fent un esforç 
ingent per recuperar poc a poc el pols. Per això cal apel·lar no-
vament a la responsabilitat de la gran majoria dels vicentins 
i les vicentines. La fórmula per part de les autoritats és clara: 
distància personal, mascareta i higiene de mans.

Després de mesos intensos i malgrat que la situació actual 
és complicada, cal que encarem les properes setmanes amb 
un missatge positiu: aprofitem per estar amb la família i les 
amistats, agafem forces i gaudim de manera responsable de 
l’estiu.

Finalment, vull tenir de nou un record especial per a les 
persones que ens han deixat; sempre us portarem al cor. I 
agraeixo novament l’esforç del personal que està en primera 
línia, també ara, vetllant per la nostra salut i seguretat, així 
com el de la ciutadania i especialment la gent gran i els in-
fants. Els vicentins i les vicentines podeu sentir-vos molt or-
gullosos de la vostra entrega.

Miguel Comino 
Alcalde

Totes i tots contra
la COVID-19

Sant Vicenç dels Horts ha cerrado un pacto de ciudad, de am-
plio consenso, para luchar contra los efectos de la COVID-19. 
El Gobierno Municipal, grupos políticos y diversos agentes 
económicos y sociales hemos firmado un plan con más de 
100 medidas para alcanzar un doble objetivo: por un lado, 
acompañar a las personas que más lo necesitan y, por otro, 
favorecer la reactivación y la transformación de la economía 
lo antes posible.

Se trata de un documento flexible, que se adaptará a la rea-
lidad de cada momento y que permanecerá abierto a nuevas 
aportaciones, a sumar cuantas más visiones, mejor. Porque 
de esta crisis saldremos con el esfuerzo de todas y de todos.

Vivimos momentos especialmente delicados y no podemos 
bajar la guardia. El trabajo en red está siendo clave para com-
batir el virus SARS-CoV-2, el cual —no podemos olvidarlo— 
continúa entre nosotros. De hecho, ya hemos visto cómo, a 
pesar de extremar las medidas de seguridad, el más mínimo 
olvido puede derivar en nuevos periodos de confinamiento.

La precaución es especialmente importante ahora que la 
sociedad se esfuerza en volver a la normalidad. Comercios, 
bares y restaurantes, empresas, entidades, centros educati-
vos, equipamientos deportivos y municipales... toda la ciu-
dadanía está haciendo un esfuerzo ingente para recuperar 
poco a poco el pulso. Por eso hay que apelar nuevamente 
a la responsabilidad de la gran mayoría de los vicentinos y 
vicentinas. La fórmula por parte de las autoridades es clara: 
distancia personal, mascarilla e higiene de manos.

Después de meses intensos y pese a que la situación actual 
es complicada, tenemos que encarar las próximas semanas 
con un mensaje positivo: aprovechemos para estar con la fa-
milia y las amistades, cojamos fuerzas y disfrutemos de ma-
nera responsable del verano.

Finalmente, quiero tener de nuevo un recuerdo especial 
para las personas que nos han dejado; siempre os llevaremos 
en el corazón. Y agradezco nuevamente el esfuerzo del per-
sonal que está en primera línea, también ahora, velando por 
nuestra salud y seguridad, así como el de la ciudadanía y es-
pecialmente los ancianos y los niños. Los vicentinos y vicenti-
nas pueden sentirse muy orgullosos de su entrega.

Todas y todos contra 
la COVID-19
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Sant Vicenç dels Horts suma esfuerzos para luchar contra 
los efectos de la COVID-19. Ayuntamiento, grupos polí-
ticos y varios agentes económicos y sociales han cerra-
do un acuerdo de amplio consenso para hacer frente a 
la crisis. Se trata de un pacto de ciudad que tiene como 
principal objetivo la reconstrucción social y la reactiva-
ción económica del municipio. El documento se ha de-
batido en diversas reuniones telemáticas y en el seno del 
Consejo Económico y por la Ocupación.

Con un amplio consenso, el plan cuenta con el respal-
do de PIMEC, Unió de Botiguers, Sant Vicenç Suma, Unió 
d’Empreses, AEBALL, CCOO, UGT, els Salesians, Fundació 
Maria Auxiliadora, Fundació Bayt al-Thaqafa, Casal Infan-
til i Juvenil El Quijote i Centre Diari Sant Josep, además 
del Gobierno Municipal y varios grupos políticos. En este 
sentido, el documento se aprobó en un pleno municipal 
extraordinario de julio, con los votos a favor del PSC – Sant 
Vicenç en Positiu, Ciutadans y Sant Vicenç en Comú Po-
dem, mientras que Junts x Sant Vicenç se abstuvo.

Más de 100 actuaciones 
Se traza una hoja de ruta con más de 100 actuaciones 
y un doble objetivo: por un lado, acompañar a las per-
sonas que pueden quedar en situación de mayor vul-
nerabilidad y, por el otro, favorecer la reactivación y la 
transformación de la economía lo antes posible. El docu-
mento se revisará cuando sea necesario y se adaptará a 
la realidad de cada momento.

Pacto de ciudad para luchar 
contra los efectos económicos 

y sociales de la COVID-19

Ayuntamiento, grupos 
políticos y varios agentes 

económicos y sociales sellan 
un pacto por la recuperación 

social y económica
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En los primeros meses de crisis, el Ayuntamiento ya 
puso en marcha un plan de choque para luchar contra 
los efectos de la pandemia, valorado por el Gobierno 
Municipal en 1,5 millones de euros. En aquel momento, 
por ejemplo, se reformularon contratos municipales, he-
cho que evitó un importante número de Expedientes de 
Regulación Temporal de Ocupación. También se contra-
taron, entre otras actuaciones, las desinfecciones de las 
residencias de gente mayor y del centro Can Pujador. l

Se revisará cuando sea 
necesario y se adaptará a la 
realidad de cada momento

El documento se ha
de batido en diversas 

reuniones telemáticas y en el 
Consejo Económico y por la 

Ocupación

El plan se estructura en 15 bloques de ayudas. El documento 
completo se puede consultar al detalle en www.svh.cat

Medidas sociales
l Ayudas para aliviar la emergencia social
l Ayudas para una vivienda digna y asequible
l Ayudas a las personas mayores
l Ayudas a las familias e individuos que han sufrido violencia
l Ayudas en el duelo y la convivencia
l Ayudas por daños causados en materia de consumo
l Ayudas en la educación y el ocio
l Ayuda en la cultura y las entidades
l Espacios públicos y nueva normalidad

Medidas económicas 
l Medidas para ayudar al tejido comercial, empresarial, 
       de restauración y otros
l Programas para la digitalización del tejido económico
l Medidas para recuperar la ocupación y atender a las 
       personas desocupadas
l Medidas para el reconocimiento social de los trabajos de cura
l Medidas para la recuperación del comercio presencial
l Medidas para el personal autónomo

Plan de reconstrucción social
y reactivación económica
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S’amplia el 
servei del Club 
de Feina fins 
al 2021
L’Ajuntament ha prorrogat el servei 
de Club de Feina fins a l’any vinent, 
fet que permetrà atendre amb qua-
litat els veïns i les veïnes en un con-
text d’augment de l’atur a causa de 
la crisi sanitària. Està ubicat al Molí 
dels Frares i dona suport a les per-
sones en la recerca de feina i millora 
dels seus coneixements i aptituds 
professionals, gràcies a programes 
de formació. D’aquesta manera se’ls 
ofereix assessorament personalitzat 
i recursos ocupacionals per aconse-
guir que es reincorporin al mercat 
de treball, especialment a les per-
sones que tenen un perfil de difícil 
ocupabilitat. Totes les persones que 
busquin un lloc de treball o vulguin 
millorar el seu currículum a través 
d’accions formatives, es poden po-
sar en contacte amb el Club de Fei-
na al telèfon 93 680 71 00 o al correu 
electrònic ocupacio@svh.cat. l

El projecte Singulars facilita 
la reincorporació laboral

L’Ajuntament obrirà properament la convocatòria per a una 
nova iniciativa d’intermediació laboral, amb l’objectiu d’ajudar 
les persones que porten temps a l’atur a trobar una feina. Es trac-
ta del projecte Singulars, que en una primera fase atendrà fins a 
400 persones i els oferirà orientació, i després hi haurà tota una 
oferta de formació professionalitzadora. A la segona fase passa-
ran les persones que portin més temps a l’atur o que estiguin 
més allunyades del món laboral, amb un màxim de 260 places. 
La formació que rebran anirà des de cursos d’alfabetització digi-
tal, preparació del currículum i l’entrevista de feina, fins a forma-
ció en àmbits com la manipulació d’aliments, el repartiment de 
mercaderies o la reparació de petits electrodomèstics. Tot, amb 
l’objectiu de millorar les seves opcions de reincorporar-se al món 
laboral. Les inscripcions es podran fer al web municipal i al Molí 
dels Frares (plaça del Molí, 1). l

400 persones a l’atur rebran suport i 
formació per poder obtenir una feina
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Ayudas municipales 
para garantizar la 

organización de los 
casales de verano

El Ayuntamiento destina
85.000 € al proyecto Estius 

enriquits para que ningún menor 
se quede sin actividades

El Gobierno Municipal ha asegurado la organización de 
los casales de verano con una partida de 85.000 € des-
tinada a las entidades socioeducativas y empresas cul-
turales que gestionan la oferta de actividades. Además, 
como ya se hizo en abril, el Ayuntamiento ha reservado 
una partida (esta, de 20.000 euros) para las personas que 
están en un Expediente de Regulación Temporal de Ocu-
pación (ERTO) y que todavía no han recibido la ayuda del 
Estado.

El total de dinero, 105.000 €, sale de parte del ahorro 
del 2019 y sirve para paliar los efectos de la COVID-19, a 
la vez que asegura que ningún menor se quede sin las 
actividades de ocio del proyecto Estius enriquits.

El alcalde de la ciudad, Miguel Comino, agradece el es-
fuerzo de todas las entidades que organizan casales en 
junio y julio. Además, desde el Ayuntamiento se está tra-
bajando para que alguno de los casales pueda ofrecerse 
también en agosto.

Igualmente, el Gobierno Municipal garantizará que 
queden cubiertas todas las necesidades de alimentación 
una vez acabado el curso escolar. “La solución tendrá 
que ser conjunta y veremos qué hace definitivamente el 
Gobierno de Cataluña, pero podemos decir con tranqui-
lidad que las necesidades estarán cubiertas, ya sea con 
becas comedor, con el refuerzo del banco de alimentos 
El Rebost o con otras políticas que se llevan a cabo desde 
el departamento de Servicios Sociales”, ha declarado el 
alcalde. 

Subvenciones del curso 2020-2021 
El 29 de junio se abrió el plazo para solicitar las ayudas 

para los casales de verano y también otras subvenciones 
para el curso 2020-2021. Los plazos son:

[ Ayudas para casales de verano: hasta el 24 de julio
[ Ayudas complementarias de comedor y ayudas a la es-
colaridad: hasta el 14 de agosto
[ Ayudas para actividades extraescolares: hasta el 28 de 
septiembre
[ Ayudas de comedor para las escoles bressol municipa-
les: hasta el 16 de octubre l

El Gobierno Municipal 
asegurará que queden 

cubiertas todas las 
necesidades de alimentación

Las bases pueden 
consultarse en el web 
www.svh.cat y a través 
de este código QR
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Nueva Guía de ayudas 
sociales a disposición 
de la ciudadanía
El Ayuntamiento ha publicado la nueva edición de la 
Guía de ayudas sociales, donde se encuentran resumi-
das diferentes subvenciones que hay a disposición de 
la ciudadanía en diversos ámbitos, como, por ejemplo, 
ayudas a la escolaridad, subvenciones para el alquiler de 
la vivienda habitual, ayudas para pagar la factura de su-
ministros básicos, ayudas para la continuidad educativa 
postobligatoria, o ayudas al pago de tributos, entre otras. 
La podéis consultar en el web municipal. En el documen-
to se recogen las características, plazos y requisitos para 
solicitar las subvenciones. 

Una de las ayudas que se puede pedir es para hacer 
frente al pago del tributo metropolitano del 2019 y otros 
tributos municipales del 2020, como el impuesto sobre 
bienes Inmuebles (IBI), el de incremento del valor de los 
terrenos de naturaleza urbana (IVTNU) y la tasa de resi-
duos. El plazo para pedir ayudas para tributos se alar-
gará varios meses para facilitar los registros de entrada 
de todas las personas beneficiarias. Se pueden solicitar 
telemáticamente en el web del Ayuntamiento y, en caso 
de no poder acceder a internet, se puede hacer el trámite 
en persona en el SIAC con cita previa (900 111 656). El 
Ayuntamiento ha habilitado un teléfono de ayuda para 
trámites telemáticos, el 93 642 52 44. El horario es de 8 a 
20 h de lunes a viernes y de 9 a 15 h los sábados. l

Ajudes per a qui encara no 
hagi cobrat l’ERTO o l’ERO

El consistori ha destinat molts esforços a pal·liar els efec-
tes de la crisi derivada de la COVID-19, entre els quals 
destaquen les diverses convocatòries per oferir suport 
econòmic a totes les famílies afectades per retallades 
laborals. El gran nombre d’expedients de regulació tem-
poral d’ocupació (ERTO) i expedients de regulació d’ocu-
pació (ERO) presentats per les empreses, ha fet impossi-
ble que l’Estat espanyol realitzi els tràmits administratius 
dins els terminis necessaris perquè les persones afec-
tades puguin cobrar la prestació a la data inicialment 
prevista. Així, l’Ajuntament es va decidir a ajudar totes 
aquestes persones. l

Durante los últimos meses el consistorio 
se ha preparado para atender eficazmente 
de manera telemática. Animamos a la 
ciudadanía a que use el web municipal 
para realizar las gestiones con comodidad. 
Estamos trabajando en la realización de 
trámites propios y no genéricos para mayor 
rapidez de gestión. Para cualquier duda 
o problema, el SIAC siempre estará a su 
disposición.

Antolín Jiménez
Concejal de Sistemas y Tecnologías
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Ajuts municipals per a 
empreses, comerços, personal 
autònom i sector agrícola
Ja es poden sol·licitar els ajuts municipals adreçats a em-
preses que contractin persones desocupades de Sant Vi-
cenç dels Horts, a comerços i serveis establerts al munici-
pi, a professionals de l’agricultura i a persones que posin 
en marxa un negoci com a autònomes. Les novetats d’en-
guany són els ajuts als comerços per despeses de mobi-
liari i elements de protecció sanitària, les subvencions a 
les explotacions agràries que estiguin en conversió cap 
a l’agricultura ecològica i el pagament de part d’aquests 
ajuts mitjançant targetes moneder, per fer que la despesa 
en material o serveis es faci en establiments vicentins. l

Llençar la mascareta al terra està 
sancionat amb 150 euros

El consistori destina 240.000 € 
a reformar habitatges per a 
emergències socials
L’Ajuntament ha programat obres de reforma de diversos 
immobles de la ciutat perquè es puguin destinar a l’aco-
llida de famílies que es troben en una situació d’emer-
gència habitacional. Els contractes per a la realització 
d’aquests treballs tenen un cost de 240.000 euros (IVA 
inclòs) a càrrec del pressupost municipal. Els immobles 
seran objecte d’una reforma a fons, amb renovació de les 
instal·lacions de subministraments i sanejament, canvi de 
paviments, canvi de divisòries, etc. L’emergència habita-
cional la valora el consistori a través dels Serveis Socials 
i, en concret, de la Mesa de Valoració d’Emergències. l
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La Piscina Municipal La Blava funciona 
con turnos horarios y rebaja de precios

Se mantiene el uso de mascarilla, la distancia de 2 metros y la 
higiene de manos como medidas generales de seguridad

Las medidas sanitarias marcan esta temporada de la Pis-
cina de Sant Antoni – La Blava, que comenzó el 22 de ju-
nio y acabará el 6 de septiembre. Para evitar la propaga-
ción del coronavirus, el aforo de la piscina se ha reducido 
a 450 personas, la mitad de lo habitual. Además, se ac-
cede por turnos horarios de mañana y tarde, con media 
hora de margen entre turnos (de 14.30 a 15 h) para ha-
cer una desinfección general de las instalaciones, que se 
limpian un mínimo de tres veces al día. Ocasionalmente, 
el turno de la mañana puede quedar reservado para los 
casales de verano hasta las 13.30 h de lunes a viernes. 

Desde la dirección de la piscina se recomienda hacer 
la compra de entradas y abonos en www.piscinesestiu.
cat, previo registro en el web. De esta manera se preten-
de evitar la acumulación de personas en la cola de entra-
da a la instalación. La compra via web se hace teniendo 

en cuenta la edad, el empadronamiento en Sant Vicenç 
dels Horts y los descuentos sociales para personas ma-
yores, pensionistas y personas en paro.    

Acceder y salir con mascarilla 
Para garantizar la seguridad, las personas usuarias deben 
acceder al recinto con mascarilla y no podrán despren-
derse de ella hasta llegar a la zona en la que finalmen-
te se establezcan. Igualmente, a la hora de abandonar 
la instalación, deberán utilizar mascarilla. También se ha 
habilitado una puerta de entrada y otra de salida y hay 
que respetar la distancia de dos metros entre personas. 
Además, las personas con síntomas de coronavirus no 
pueden acceder a la instalación. Por otra parte, los pre-
cios de acceso se han reducido a la mitad y se mantienen 
las tarifas más baratas para la ciudadanía de Sant Vicenç 
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dels Horts respecto al público de otros municipios. Los 
horarios de La Blava son:

[ julio, festivos y fines de semana de todo el verano, de 
10 a 20 h
[ días laborables de agosto y septiembre, de 11 a 20 h

Las medidas sanitarias personales para evitar la pro-
pagación del coronavirus, con carácter general, también 
se han de mantener en la piscina: uso de mascarilla para 
entrar y salir de la instalación, distancia de 2 metros e 
higiene de manos. 

La Blava está conectada con el transporte público a 
través de la línea SV3 del bus urbano, de lunes a sábado 
durante todo el verano y también los domingos y festivos 
de julio. Más información en www.santvibus.com. l

Se hace una desinfección 
general de las 

instalaciones entre los 
turnos de mañana y tarde, 

de 14.30 a 15 h

Los precios de acceso 
han bajado a la mitad y se 
mantienen las tarifas más 

baratas para la ciudadanía de 
Sant Vicenç dels Horts

La Blava cuenta con todas las medidas 
posibles para hacer un uso seguro 
de las instalaciones. Con un poco de 
paciencia, responsabilidad individual y la 
colaboración de todo el mundo, seguro que 
encontraremos la manera de disfrutar de 
este verano atípico en la piscina. Ahora no 
podemos bajar la guardia.

Xavi Gómez  
Concejal de Deportes
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El CEM reabre 
manteniendo todas las 
medidas de seguridad

El 22 de junio reabrió el Complex Esportiu Municipal 
(CEM) – Piscina Montserrat Canals tras meses cerrado 
debido al estado de alarma. Lo hizo adaptándose a la 
nueva situación y cumpliendo todas las medidas decre-
tadas por las autoridades competentes para hacer del 
centro un lugar seguro para el vecindario y los trabaja-
dores y trabajadoras. La dirección del CEM insiste en la 
importancia de respetar las medidas de seguridad, es-
pecialmente la distancia personal de entre 1,5 y 2 m y 
la higiene de manos constante. De hecho, para acceder 
al recinto es obligado desinfectarse las manos con gel 
hidroalcohólico. Actualmente, los vestuarios están abier-
tos y también se puede acceder a las duchas. También se 
debe utilizar la mascarilla para desplazarse por el recinto, 
al acceder y salir de este (recepción, pasillos, escaleras, 
etc), excepto cuando se esté realizando la actividad fí-
sica. Para más información puede consultarse la web 
www.cemsvh.cat. l

Se debe utilizar mascarilla para 
desplazarse por el recinto excepto 
cuando se esté realizando la 
actividad física

El consistorio elaboró varias rutas saludables pensadas 
para poderse hacer a pie durante las primeras fases de 
desconfinamiento. El objetivo era facilitar rutas en todos 
los barrios y evitar las aglomeraciones en el río o en de-
terminadas zonas de montaña. l

El Ayuntamiento elabora 
rutas saludables para 
hacer a pie durante el 
desconfinamiento

Están pensadas para practicar ejercicio 
cerca de casa y evitar aglomeraciones

Consultar las rutas aquí
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Les piscines domèstiques, 
un perill per als balcons

La compra de piscines s’ha disparat i l’Ajuntament aler-
ta del perill d’instal·lar-les a terrasses i balcons, ja que 
aquesta sobrecàrrega pot provocar danys en l’estructura 
de l’immoble i, fins i tot, l’esfondrament. L’única excepció 
són les petites piscines inflables per a nadons i amb una 
altura d’aigua inferior a 20 cm.

Abans d’instal·lar una piscina portàtil a casa, cal un cer-
tificat tècnic de resistència de l’estructura. l

La zona de barbacoas del Parc del Pi Gros vuelve a estar 
disponible para la ciudadanía desde el 26 de junio, pero 
las medidas sanitarias implican algunas novedades en su 
uso: por una parte, se ha reducido el aforo para garan-
tizar que se pueda mantener la distancia recomendada 
entre personas, y la otra novedad es que para usar bar-
bacoa y mesa es imprescindible hacer una reserva tele-
fónica. El número de contacto es el 692 300 461. l

Reserva telefónica para 
usar las barbacoas

L’única excepció són les piscines per a 
nadons, amb menys de 20 cm d’aigua 

Las medidas sanitarias implican reducir el 
aforo a esta zona del parque



  16   Sant Vicenç dels Horts JULIOL - AGOST 2020

Més recursos per fer 
front a la campanya 
d’incendis forestals
El consistori ha treballat diverses 
iniciatives per encarar la temporada 
amb seguretat

Sant Vicenç inicia la temporada de més risc d’incendi, i 
l’Ajuntament ha posat en marxa diversos projectes per 
fer-hi front amb el màxim de recursos possibles. En pri-
mer lloc s’ha aprovat el Pla Municipal de Prevenció d’In-
cendis Forestals 2020-2025 (PPI), un document estratè-
gic que recull les actuacions necessàries per garantir la 
seguretat de les persones i els béns davant el risc d’in-
cendi. Gràcies a això s’ha pogut accedir al suport econò-
mic de la Diputació, amb el qual s’han fet actuacions de 
manteniment, consolidació i millora de la xarxa viària 
bàsica i de subministrament d’aigua.

En paral·lel, dues persones patrullen els espais fores-
tals i informen la població sobre com mantenir el medi 
natural per evitar incendis, i això es fa en el marc del Pla 
d’informació i vigilància contra els incendis forestals (PVI 
2020), finançat per la Diputació i amb la col·laboració 
de l’Ajuntament. D’altra banda, el consistori ha renovat 
el conveni de col·laboració amb els Bombers Voluntaris, 
una entitat que duu a terme projectes de protecció del 
medi ambient i sensibilització ciutadana. l
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La Junta Local de 
Seguridad evalúa la gestión 
de la crisis sanitaria

El alcalde de Sant Vicenç dels Horts, Miguel Comino, presidió a fi-
nales de mayo la Junta Local de Seguridad, que se realizó de ma-
nera telemática y puso sobre la mesa la respuesta de los cuerpos y 
fuerzas de seguridad que actúan en el municipio frente a la crisis de 
la COVID-19. En la reunión participó el subdelegado del Gobierno 
de España en Barcelona, Carlos Prieto; el representante de la Dele-
gación Territorial del Gobierno de la Generalitat en Barcelona, Martí 
Rovira; el concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Ramón Torres, y los 
representantes de los diferentes cuerpos de seguridad (Policía Local, 
Mossos d’Esquadra, Policía Nacional y Guardia Civil).

Durante la gestión del estado de alarma todos los cuerpos se coor-
dinaron para garantizar, ante condiciones extremas, la seguridad de 
la ciudadanía, hecho que la Junta valoró muy positivamente, indi-
cando que en los últimos meses la coordinación ha ido profundizán-
dose y suponiendo un mejor servicio público. El Ayuntamiento puso 
en valor el papel de la Policía Local durante los dos primeros meses 
de crisis sanitaria, en que redobló los esfuerzos para informar a la ciu-
dadanía sobre las medidas de prevención de cada momento como, 
por ejemplo, los casos autorizados en los que se podía circular y las 
distancias mínimas necesarias para evitar contagios. l

El órgano pone de manifiesto la buena 
coordinación de los diferentes cuerpos policiales

Quatre fases cap a 
la normalitat
El 19 de juny es va entrar en la fase 
de represa de la normalitat i ja es va 
permetre la gran majoria d’activitats 
i la plena mobilitat. Va suposar el fi-
nal d’un procés de desescalada en el 
qual cada setmana variaven les res-
triccions. La ciutadania va complir 
majoritàriament amb civisme. l

Suport de la 
Diputació per fer 
front a la crisi 

La Diputació de Barcelona ha po-
sat en marxa un projecte de su-
port als governs locals contra la 
COVID-19, amb el qual destinarà 
recursos econòmics a cada ajunta-
ment del territori. En el cas de Sant 
Vicenç dels Horts, el consistori rebrà 
66.877,92 euros per finançar despe-
ses corrents i 28.661,92 euros per fer 
inversions. l

Consulteu aquí 
com ha estat
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Más vigilancia contra el 
abandono de muebles

Dejar residuos en la vía pública, en especial mobiliario 
viejo, constituye un acto incívico que acarrea sanciones. 
Para evitar esta práctica, la Policía Local ha iniciado una 
campaña para asesorar correctamente en la gestión de 
residuos y, llegado el caso, sancionar a las personas que 
incumplan la normativa. La recogida de muebles, siem-
pre que sea un número reducido, puede solicitarse en el 
teléfono gratuito 900 707 171. l

Els serveis municipals van descobrir que diversos arbres 
de la plaça de Lluís Companys havien estat ruixats amb 
productes tòxics i sal, i alguns presentaven talls de serra 
elèctrica. Aquest vandalisme, detectat també en altres 
punts de la ciutat, és intolerable i l’Ajuntament treballa 
per identificar i denunciar els responsables. Segons l’or-
denança de civisme, danyar o maltractar l’arbrat, jardins 
i altres elements és una infracció greu, amb sancions de 
fins a 450 euros. l

L’incivisme danya 
diversos arbres públics

La Policía Local intensifica los controles 
para evitar las actitudes incívicas

Les multes per maltractar elements de la 
via pública poden ascendir als 450 euros
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Les escoles es 
preparen per al curs 

vinent amb plans
de contingència

L’Ajuntament prepara espais que 
facilitin esponjar les aules en cas 

que la Generalitat ho sol·liciti

Els centres educatius ja treballen en l’elaboració de plans 
de contingència per començar el curs el 14 de setembre 
de manera presencial, seguint les indicacions establertes 
pel Departament d’Educació de la Generalitat tal com es 
donen a conèixer i amb dubtes sobre la seva concreció. 
L’Ajuntament ha ofert el seu suport total a les escoles per 
ajudar-los a elaborar i executar aquests plans de contin-
gència. De moment, abans d’acabar el curs ja s’havien 
senyalitzat les entrades a les escoles amb indicatius que 
fan visible la distància de seguretat entre persones. De la 
seva banda, el consistori també estudia com adaptar les 
moltes activitats que comparteixen els centres educa-
tius vicentins i que fan una important tasca per millorar 
l’èxit escolar de l’alumnat. Alguns exemples són el pro-
grama de diversificació curricular que es fa amb la Fun-
dación María Auxiliadora, el cicle de teatre escolar o les 
audicions musicals, entre d’altres.

L’Ajuntament també prepara espais que facilitin poder 
esponjar les aules en cas que la Generalitat ho sol·lici-
ti. A més d’adaptar els centres al context de pandèmia, 
aquest estiu també continuen les obres de millora a l’es-
cola Sant Jordi. El projecte, que va començar al Nadal, 
preveu intervenir ara a les aules i la zona d’administració, 
amb la supressió de barreres arquitectòniques i la reno-
vació de paviments, fusteria interior i instal·lacions, entre 
altres mesures.   

Matrícula a les escoles bressol municipals 
El període de matriculació a les escoles bressol municipals 
s’ha allargat fins al 16 de juliol. Com tot el procés de pre-
inscripció escolar d’enguany, s’està fent de manera priori-
tària, mitjançant correu electrònic (educacio@svh.cat), o 
presencialment amb cita prèvia (93 656 98 26). l

És previst que el curs 
comenci el 14 de setembre 
de manera presencial per a 

tot l’alumnat

Va passar durant el confinament i torna a 
passar ara: l’Ajuntament és al servei dels 
centres educatius per preparar el nou 
curs amb totes les mesures que tinguem a 
l’abast, perquè la imprescindible seguretat 
sanitària no pot anar en detriment del dret 
fonamental a l’educació. 

Patricia Higueras
Regidora d’Educació
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En marxa la renovació 
de la xarxa d’aigua del 
carrer Aurora

S’està instal·lant un hidrant soterrat al tram del carrer 
Aurora entre el carrer del Sol i l’avinguda de Mont-
serrat, al barri de Sant Antoni. Aquesta renovació 
evitarà les avaries habituals a la zona i és previst en-
llestir-la a finals de juliol. El cost de les obres és de 
109.147 €. l

Nou tobogan més segur a 
l’escola Joan Juncadella

En col·laboració amb l’AMPA i l’equip docent del centre, 
la Brigada Municipal ha construït la zona de seguretat 
per al nou tobogan que s’ha instal·lat a la zona de joc in-
fantil del pati. L’Ajuntament ha habilitat la zona d’esmor-
timent per possibles caigudes del tobogan i el centre ha 
assumit el cost de la instal·lació. l

Durante los últimos meses, Endesa ha realizado algunas 
mejoras en las instalaciones eléctricas de Sant Vicenç 
para reparar los desperfectos generados por el temporal 
Gloria y solventar déficits históricos. Por un lado, se ha 
modernizado la estación que suministra electricidad al 
barrio de Can Costa reformando la instalación para im-
pedir las filtraciones de agua a los aparatos eléctricos. 
También se ha actuado en el cuadro de comandos de 
la Font del Llargarut, desdoblando el circuito de baja 
tensión para evitar la caída de tensión en el original. 

Además, en los próximos meses, Endesa prevé instalar 
una nueva estación transformadora en la calle Pi i Molist 
para garantizar el suministro del barrio de Sant Antoni, 
ya que, durante los últimos dos años, el barrio sufría rei-
teradamente interrupciones eléctricas por el mal estado 
de la instalación. La colaboración del vecindario para in-
formar a Endesa de los detalles de las incidencias ha sido 
fundamental para facilitar la reparación. l

Endesa mejora las 
instalaciones dañadas 
por el temporal Gloria

Se han modernizado las estaciones y los 
comandos eléctricos de Can Costa y la 
Font del Llargarut, y la empresa prevé 
actuar en Sant Antoni próximamente
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Nou conveni de col·laboració 
amb ADISCAP per promoure 
la inclusió social

L’Ajuntament considera que l’entitat cobreix necessi-
tats de caràcter bàsic i imprescindible per a la qualitat 
de vida de les persones amb diversitat funcional i de 
qui en té cura. Per això, el consistori assumirà el 100 % 
del cost de les activitats que organitzi ADISCAP. l

La renovación del alumbrado 
de Sant Antoni elimina 50 
postes de las aceras

También se ha instalado luminaria led que permitirá re-
ducir la potencia de iluminación, mejorar la eficiencia 
energética y abaratar la factura de la luz pública. Ade-
más, gracias a estas actuaciones, el vecindario de Sant 
Antoni dispondrá de un espacio público más accesible 
y ordenado. l

El Ayuntamiento impulsa la iniciativa “Governança Esco-
les Sostenibles” en colaboración con las escuelas vicenti-
nas para promover actividades que fomenten el reciclaje 
y el uso correcto de los contenedores, tanto en las casas 
del alumnado como en la vía pública. De esta manera, 
se promueve la mejora del servicio público de recogida 
selectiva de residuos, haciendo que el alumnado sea 
protagonista de las acciones para mejorar su entorno. 

Las escuelas participantes, que ya son seis, desarrolla-
rán proyectos para devenir más sostenibles en cuanto a 
gestión integral de residuos, la relación del centro con el 
entorno o el consumo de energía, entre otras acciones 
ecologistas. De hecho, algunos de los centros ya llevan 
tiempo promoviendo acciones en este sentido, como 
por ejemplo el cuidado de huertos urbanos o de peque-
ños centros de compostaje. l

Escuelas y Ayuntamiento 
colaboran para fomentar 
el reciclaje y la recogida 
selectiva

Sant Josep, Sant Vicenç, La Immaculada, 
Joan Juncadella, La Vinyala y Sant Jordi 
participan en el proyecto “Governança 
Escoles Sostenibles”



  24   Sant Vicenç dels Horts JULIOL - AGOST 2020

La Festa Major d’Estiu 
es trasllada a la xarxa 
social Instagram
L’activitat cultural a Sant Vicenç dels Horts no s’atura. 
Malgrat que no se celebren actes al carrer, el consistori 
ha volgut organitzar activitats per la Festa Major d’Estiu, 
les quals viurem a Internet. S’ha decidit fer-ho d’aquesta 
manera atès que s’han produït rebrots en alguns punts 
d’Espanya i Europa,i el Govern municipal vol mantenir la 
prudència. Així, Instagram serà el gran envelat de la festa 
vicentina, on diverses entitats, escoles i artistes oferiran 
en directe els seus espectacles del 17 al 20 de juliol. La 
pregonera d’enguany és Felisa Rubio, directora del CAP 
Vila Vella i el Serral. Per exemple, hi haurà concerts de 
música amb els grups Mala Vida i Supermirafiori, hava-
neres amb Crema Catalana i Son de l’Havana, teatre, es-
pectacles de màgia, animació infantil, xerrades, etc.

Nou perfil de Cultura 
D’altra banda, el consistori ha treballat conjuntament 
amb diverses escoles culturals la posada en marxa d’un 
perfil d’Instagram (@culturasvh), des del qual es dona 
difusió a la seva activitat. De moment el que s’ha posat 
en marxa és una programació de tallers de la mà de l’Es-
cola de Teatre El Bitxo, l’Escola de Música i l’Escola Fem 
Dansa, que fan directes a través de la xarxa social durant 
tot el mes de juliol. l

‘L’Afirmativa’: nuevo 
Servicio de Atención 
Integral LGTBI
En marcha un nuevo servicio para la atención y apoyo a 
las personas LGTBI. El Servicio de Atención Integral (SAI) 
L’Afirmativa ofrecerá a partir de julio atención psicológi-
ca los jueves de 9 a 14 h y de 15 a 19 h en la Foneria. 
También prestará orientación específica para presentar 
denuncias por discriminación por razón de orientación 
sexual o identidad/expresión de género. A la vez, el SAI 
brindará recursos y formación a los servicios municipa-
les, centros educativos, entidades y ciudadanía para fo-
mentar el reconocimiento y apoyo social hacia el colecti-
vo LGTBI en el municipio. El contrato del servicio es anual 
y el de 2020 tiene un coste de 10.000 €. l

LA PREGONERA D’ENGUANY ÉS FELISA RUBIO, DIRECTORA DEL CAP VILA VELLA I EL SERRAl

@culturasvh
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L’amateur femení de l’AE Sant Vicenç 
ascendeix a primera catalana
Guanyen el passi amb 45 punts, quinze victòries i només tres derrotes al 
marcador. Les noies de l’amateur de l’AESV 2009 eren primeres quan la 
Federació Catalana de Futbol va decidir finalitzar les competicions ofi-
cials al maig a causa de la COVID-19. l

Andreu Simón bat 
el rècord històric 
d’ascens i descens 
del Pedraforca
Deixant el cronòmetre en 1 hora i 27 
segons, el corredor vicentí aconse-
gueix fer-se amb el rècord simbòlic 
que tenia l’esportista Quico Soler 
des del 1999. La gesta es registra ma-
nualment en un paper al refugi Lluís 
Estasen, al peu del Pedraforca. l

L’espai de work out del carrer Claverol ja està disponible 
per fer-hi esport. L’equipament està dissenyat perquè 
persones de més de 14 anys i de més d’1,40 m d’alçada 
puguin fer esport a l’aire lliure. Les instal·lacions comp-
ten amb espatlleres, barres, paral·leles i altres materials 
de gimnàs per poder exercitar-se. Alhora, algunes de 
les estacions estan adaptades perquè puguin fer-ne ús 
persones amb mobilitat reduïda. Dins de l’espai, s’han 
instal·lat uns plafons en què es proposen diferents exer-
cicis i durades, en funció de l’estat físic de la persona i la 

part del cos que es vulgui treballar. S’hi poden exercitar 
braços i cames fent dominades, fer-hi aixecaments, pi en 
barres paral·leles, elevacions de genoll i altres exercicis 
intensius en circuits d’uns 30 minuts de durada. Es reco-
mana fer estiraments abans i després dels exercicis i fer 
pauses entre cada estació. l

Ja està disponible 
l’espai de work out del 
carrer Claverol

S’hi poden exercitar braços i cames 
fent dominades, aixecaments i altres 
exercicis intensius en circuits d’uns 30  
minuts de durada



SANT
VICENÇ 
DELS 
HORTS

VIDA VICENTINA

LA COMUNITAT ISLÀMICA CELEBRA EL 
RAMADÀ EN CONFINAMENT

Els vicentins i les vicentines seguidors/es de l’Islam 
han celebrat una de les seves festes més importants 
sense actes públics. L’alcalde els va agrair el civisme 
un cop acabada la celebració.

QUALITAT I TRANSPARÈNCIA EN LA 
INFORMACIÓ MUNICIPAL

L’Ajuntament obté per segon any consecutiu el 
segell de qualitat Infoparticipa, que atorga la 
Universitat Autònoma de Barcelona, amb una 
puntuació del 100 %.

GEST VIRAL PER LA INVESTIGACIÓ DE L’ELA

Moltes veïnes i veïns, entre els quals es trobaven 
tots els regidors i regidores, es van sumar a l’acció 
de fer-se una foto amb el gest per conscienciar 
sobre aquesta malaltia. La Casa de la Vila es va 
il·luminar de verd.

EN RECORD DE LES VÍCTIMES DE LA COVID-19

El Govern va decretar deu dies de dol per 
homenatjar totes les persones que han perdut la 
vida durant la crisi sanitària, així com mostrar el 
suport a familiars i amistats.

REIVINDICANT LA SALUT DE LES DONES

En ple confinament, diverses veïnes van sortir a fer 
els recorreguts saludables pel municipi el dia en què 
s’hauria celebrat la CACO 2020.



S’ENDERROCA UNA DE LES SITGES DE CIMENTS MOLINS

Amb totes les mesures de seguretat i esperant que el vent no bufés cap a Sant Antoni, les màquines van 
enderrocar un dels magatzems circulars de la fàbrica.

GEST VIRAL PER LA INVESTIGACIÓ DE L’ELA

LA MOSTRA DE TEATRE ES PASSA A YOUTUBE

L’alumnat de 6è de primària de les escoles vicentines ha realitzat diversos vídeos amb les obres que ha 
escrit durant el curs. Les podeu veure al canal de YouTube de l’Ajuntament!
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Nova etapa a 
Sant Vicenç TV
ACA SANT VICENÇ TV

Som l’Associació Cultural d’Audiovisuals (ACA) de 
Sant Vicenç dels Horts, un grup de voluntaris i volun-
tàries que, de forma totalment altruista, des de l’any 
1983, quan es va iniciar la TV local de Sant Vicenç, 
retransmetem la cultura i la vida vicentines pel nos-
tre mitjà convencional, la televisió. Durant la majoria 
d’aquests anys la TV depenia dels fons dels mateixos 
fundadors, en Joan Marcè i la Montserrat Lunes, dels 
socis que hi havia hagut i, als inicis, també de l’Ajun-
tament. No és fins aquesta última dècada que es rep 
ajuda per part de l’Ajuntament, mitjançant subven-
ció o conveni. Enguany, hi hem signat el conveni del 
2020, que ens permetrà seguir amb l’activitat. Tam-
bé, per primer cop, hi ha la previsió de disposar d’un 
espai a Ca l’Aragall, que ens cediria l’Ajuntament, on 
poder desenvolupar la nostra activitat.

A més del canal de TV Digital, disposem del canal 
de YouTube, on trobareu els vídeos i reportatges que 
anem fent. I, com a novetat, vam iniciar algunes re-
transmissions en directe a causa del confinament per 
la COVID-19. Sempre hem estat oberts a tothom i res-
tem a la disposició de tota la ciutadania i les entitats 
de Sant Vicenç que ho desitgin i necessitin la nostra 
col·laboració com a altaveu. Som un grup de volunta-
riat, però sempre intentem ser-hi. Si us agrada el món 
audiovisual poseu-vos en contacte amb nosaltres. l

APADRINA/AMADRINA
SANT VICENÇ DELS HORTS AMB EL SÀHARA 
Us expliquem en què consisteix el nou projecte, nas-
cut arran de la situació actual que estem vivint i per la 
qual milers de nens i nenes s’han quedat aquest any 
sense poder viatjar al nostre país per descansar. La si-
tuació als campaments, com tots sabeu, és complicada, 
i si li sumem la diversitat funcional que pateixen alguns 
d’aquests nens i nenes la situació és molt més adversa.

 El projecte que duem a terme aquest estiu consisteix 
a apadrinar a un nen o nena amb diversitat funcional els 
mesos de juliol, agost i setembre.

 Un cop haguem trobat les famílies se us assignarà una 
nena o nen i se us n’oferirà una fitxa amb totes les dades 
de contacte (nom, nom dels pares, adreça i telèfon).  

 Un cop decideixes apadrinar a un/a dels nens o nenes, 
el que fas és adquirir una cistella de productes de pri-
mera necessitat que hem elaborat (que inclou, ous, llet, 
llegums, productes d’higiene, etc.), d’un cost aproximat 
de 60 € al mes, la qual es portaria a casa del nen o nena 
apadrinat en pocs dies.

Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres trucant 
al telèfon 655 81 71 05 o enviar un correu electrònic 
a jooseluis1957@yahoo.es. També podeu fer directa-
ment l’ingrés al següent número de compte: ES72 0081 
1643 1100 0614 1227, de Sant Vicenç amb el Sàhara. l

SANT
VICENÇ 
DELS 
HORTS

ENTITATS

acasantvicenctelevisio@gmail.com

/A.C.ASantVicencTv

/santvitv

/santvitv

acasantvicenctv.blogspot.com 
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L’Ajuntament 
commemora 
el Dia de les 
Persones 
Refugiades 

Per commemorar el Dia Internacio-
nal de les Persones Refugiades, els 
municipis de Sant Vicenç dels Horts, 
Viladecans, Esplugues de Llobregat, 
Sant Joan Despí i Gavà van organit-
zar un acte retransmès per YouTu-
be. Cada municipi hi va aportar el 
testimoni de diverses persones que 
duen a terme projectes de coopera-
ció, per tal de posar en valor la tasca 
que es fa des de les nostres ciutats 
per a la millora de les condicions de 
vida arreu del planeta. Sant Vicenç 
dels Horts va contribuir a l’acte amb 
una retransmissió en directe des del 
campament de refugiats de Bouja-
dor (Sàhara) a càrrec de Mona Mo-
hamed i Mula Abderrahman, dues 
professores de l’Escola de Diversi-
tat Funcional 27 de Febrer. Aquest 
centre —a través d’un conveni amb 
l’Ajuntament, l’Associació Sant Vi-
cenç dels Horts amb el Sàhara i la 
Fundació Escola Iris— porta a terme 
des de fa uns anys un projecte de 
formació continuada del professo-
rat de diversitat funcional sahrauí. l
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COLLITA PRÒPIA

SERVEI LOCAL 
DE CATALÀ

Des del Servei de Català estem treballant per oferir un ampli ventall 
de cursos i nivells al setembre. Els cursos orals seran preferentment 
presencials, i els escrits, en línia, a través del Parla.cat i l’Aula Mestra. 
La inscripció serà, com sempre, al setembre. 

Les mesures sanitàries i d’altres tipus que estableixi el Departa-
ment de Salut de la Generalitat de Catalunya condicionaran la mo-
dalitat (presencial o en línia) i el nombre de cursos presencials del 
2020-2021. 

Per tenir informació immediata de totes les novetats dels cursos, 
us recomanem que ens seguiu a les xarxes socials que el Servei Local 
de Català posa a la vostra disposició: 

Tot i que oferim atenció presencial al públic amb cita prèvia, que 
cal demanar per telèfon (93 676 81 91) o per correu (svh@cpnl.cat), 
la telemàtica continuarà sent prioritària. Us aconsellem, doncs, que 
useu alguna d’aquestes xarxes com a canal de comunicació amb el 
Servei de Català. l

Seguiu-nos

serveidecatalaSVH serveicatalasvh serveicatalasvh
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VOLEU DONAR A 
CONÈIXER LES VOSTRES 
OPINIONS SOBRE TEMES 
D’INTERÈS LOCAL? 

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

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

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

l La revista es reserva el dret 
a no publicar els textos que 
no compleixin els requisits 
establerts
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OPINA Agradecimiento infinito
Como bien sabéis, el otro día nos dejó 
nuestra pequeña Gisela. Ante este gol-
pe que nos ha dado la vida, queríamos 
agradecer todo el apoyo recibido por 
tantas personas vicentinas y de otros 
municipios. Sentimos orgullo y grati-
tud por todas las personas que nos han 
dado el pésame estos días, han llorado 
con nosotros hombro a hombro y se 
personaron en el tanatorio de Sant Vi-
cenç para despedir a nuestra pequeña.

Y qué decir de esa multitud de adoles-
centes que hicieron latente su dolor per-
sonalmente o a través de infinidad de 
mensajes... Todas las palabras de agra-
decimiento son pocas y, evidentemen-
te, nos ayudarán, poco a poco, a paliar 
y aprender a vivir con esta impotencia, 
rabia y malestar.

Agradecer también toda la ayuda re-
cibida por toda la ciudadanía desde las 
redes sociales, por hacer el caso visible 
y ayudar a intentar encontrar el móvil de 
nuestra querida hija. 

Infinitas gracias al Ayuntamiento, 
equipo de fútbol (Peña Barcelonista), 
colegios e institutos de diferentes po-
blaciones. De parte de mi familia y mía, 
queremos deciros solamente gracias 
por tanto. 

Pedimos en estos momentos respeto 
e intimidad para poder asimilar y sobre-
llevar la situación cuanto antes.

Gracias.
Familia y amigos

Relat d’una experiència  
El meu nom és Cristina Verdú, soc del 
barri de Can Ros i tinc 54 anys. Porto tota 
la vida vivint a Sant Vicenç dels Horts i 
el que he vist en els últims mesos mai 
m’hauria imaginat que em toqués viu-
re-ho a mi. 

Soc considerada persona de risc per-
què pateixo un càncer, per això des del 
primer dia de l’estat d’ alarma només 
rebia trucades de “queda’t a casa”, acom-
panyades d’un “què necessites?”. 

Al principi va ser bastant horrorós i les 
pors es van apoderar de mi: tenia visites 
al metge per realitzar quimioteràpia que 
no es realitzarien i seguia dintre d’aque-
lles quatre parets davant d’una televisió 
que només feia que donar-me notícies 
que m’afectaven cada dia més. 

Vaig enganyar el temps amb ma-
nualitats i pel·lícules, necessitava una 
bombolla que em pogués cobrir d’allò 
que estàvem vivint. La soledat m’acom-
panyava tota l’estona fins que tornava a 
sonar el telèfon: familiars o amics que no 
volien deixar-me sola.

Gràcies a Serveis Socials i a El Rebost,  
van posar-me en contacte amb la Xarxa 
de SVH, on des del primer dia em van 
facilitar assistència de voluntaris per co-
brir el trasllat dels meus aliments. Cada 
vegada venia una persona diferent, to-
tes amables, educades i amagant un 
somriure sota la mascareta. A més de 
la gran tasca que ja estaven realitzant, 
sempre afegien un “Com estàs? Necessi-
tes alguna cosa més?”

En resum, crec que aquest confina-
ment també ha demostrat quin tipus de 
poble som; saber que tantes persones 
voluntàries han ajudat gent en la ma-
teixa situació que jo m’omple d’orgull. 
A més, sé que encara puc comptar amb 
la Xarxa SVH per si necessito qualsevol 
cosa. 

Per acabar, vull donar les gràcies per-
sonalment a Jordi, Josep, Mari, Esther, 
Juan, Úrsula, Andrea, Alba, Helena, Ma-
ria, Alex, família i amics per haver-me 
ajudat i donat forces en aquests mesos. 

Voluntaris i voluntàries, sou orgull 
vicentí!
Cristina Verdú



Isidre 
Bautista

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

LA VEU DELS GRUPS MUNICIPALS

Hemos conseguido traspasar las pantallas y abrazarnos, sentir el calor de un beso a pesar 

de llevar la mascarilla puesta y compartir un café con los amigos. 

También hemos aprendido a valorar los pequeños detalles, que en el día a día se nos 

escapaban, y a llorar la pérdida de personas que ni siquiera conocíamos.

La COVID ha venido para quedarse y, entre todos, debemos hacer un esfuerzo para no 

volver a recaer. Debemos cumplir las normas y no olvidar el pasado reciente, para poder 

reconstruir el futuro inmediato, que está arruinando familias en todos los sentidos.

Esta pandemia nos ha hecho tomar decisiones impensables, nos ha hecho enfrentarnos 

a algo para lo que nadie está preparado, aprender a vivir de otra manera y apreciar lo va-
liosa que es la vida.

Desde el Gobierno, Cs hemos implantado la empatía en nuestras concejalías y el respe-

to a las personas por encima de todo, hemos apoyado a los trabajadores y tendido nuestro 

brazo a las víctimas más allá de la política municipal.

Concejalías de gestión que funcionan sin descanso y que realizan un trabajo impecable. 

Agradecer el trabajo de todos los funcionarios por estar al pie del cañón sin desfa-
llecer y dando el 100 %. 

Hemos aprobado en un pleno extraordinario un gran pacto de ciudad con medidas 

sociales y económicas para paliar los efectos de la COVID, un pacto vivo que se irá actuali-

zando según evolucione el virus.

Lo que tenemos claro es que haremos todo lo que haga falta porque somos un gobier-

no para ti, que estás leyendo este artículo y que necesitas que te escuchen.

Reencuentro con valores olvidados

Antolín
Jiménez

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

El 8 de juliol el Ple de l’Ajuntament va aprovar un Pla per a la reconstrucció social i de re-
activació econòmica de Sant Vicenç dels Horts per fer front a les conseqüències de la crisi 

sanitària. Vivim un dels moments més complicats de la nostra història recent. La pandèmia 

sanitària ha fet que més de 30 vicentins i vicentines hagin perdut la vida. Els portem al 

nostre cor i no els oblidarem mai. La COVID-19 ha obligat també a paralitzar una gran 
part de l’activitat econòmica, cosa que ha tingut, té i tindrà greus conseqüències econò-

miques, però també socials. El pla aprovat compta amb el suport de 3 dels 4 grups munici-

pals de l’Ajuntament (no entenem que el grup municipal de Junts per Sant Vicenç, que 
ha governat fins fa un any, s’hagi instal·lat en la confrontació i la no implicació en el 
futur de la ciutat). El Pla també compta amb el suport explícit de les entitats econòmiques 

i socioeducatives del municipi, així com de Pimec, Aeball, UGT i CCOO: un amplíssim acord 
per afrontar de manera ambiciosa i realista la crisi que el Coronavirus ha deixat a Sant 

Vicenç dels Horts; un nou full de ruta que marca la línia de treball del Govern municipal per 

avançar en la reconstrucció social i la reactivació econòmica. El Govern municipal ha exercit 

una posició de responsabilitat, prudència  i sentit comú, vetllant en tot moment per la se-
guretat dels veïns i les veïnes de Sant Vicenç. És en aquest marc que s’enquadra la decisió 

de no autoritzar actes públics als carrers ni a les dependències municipals fins al 31 de 

juliol. I això també ens ha obligat a prendre una decisió tan dura com la no celebració de la 
Festa Major d’Estiu. Ara bé, el nostre compromís amb la cultura és inqüestionable. Per 

això, si les condicions sanitàries ho permeten, durant el segon semestre de l’any ampliarem 

el programa cultural i festiu per tal de donar suport a aquest sector.

Diàleg i acord per sumar esforços



LA VEU DELS GRUPS MUNICIPALS

Jordi Gil

stvicencencomu@gmail.com 
    @StVicencEnComu    
    StVicencEnComu 
    @stvicencencomu

Els vicentins i les vicentines, igual que la resta del país, hem fet un enorme esforç. Després 

de tres mesos de responsable confinament, reprenem l’activitat política municipal i no po-

dem estar més preocupats.

En primer lloc, el Govern municipal de coalició entre el PSC i Cs ha deixat el sector cultural 

totalment abandonat. Tot i la proposta que hem fet els Comuns perquè s’ho repensessin, 

l’Ajuntament va aprovar un decret que impedia que cap entitat cultural pugui dur a terme 

cap activitat al carrer, la qual cosa és, per a molts, el cop definitiu. Els Comuns seguim exigint 

la seva retirada i que, amb les mesures adequades de seguretat, es celebri la Festa Major.

A més, el Govern municipal socialista ha iniciat la licitació del servei de neteja integral, 

sense tenir en compte les condicions laborals d’aquests col·lectius, en un alt percentatge 

ocupats per dones. Instem que el servei de neteja passi a ser part del serveis municipals i 

deixem de banda les externalitzacions que només beneficien les grans empreses i perjudi-

quen la classe treballadora.

A l’últim, en la tornada a la nova normalitat vicentina, hem vist com s’ha limitat l’assistèn-

cia presencial als CAP de Vila Vella i al CUAP del Serral. Aquesta mesura entra en conflicte 

amb l’objectiu del Departament de Salut d’assolir fins al 70 % de l’atenció dels CAP de for-

ma no presencial. El model d’èxit de salut pública, basat en la proximitat, es troba en perill. 

Perquè som i volem seguir sent un poble de primera, estem amb el món de la cultura, 

amb els treballadors i treballadores precàries, en especial les treballadores que depenen de 

l’Ajuntament, i volem una assistència presencial com sempre, de proximitat i de qualitat; de 

primera! Cuidem-nos, i gaudim amb precaució aquest estiu! #SanVicençEnComú.

Ens mereixem un Sant Vicenç de primera

Maite
Aymerich

junts@juntsxsantvicenc.cat
     @JuntsxSVH       
     juntsxsantvicenc

Davant la situació de pandèmia cal l’esforç de tothom per ajudar a afrontar el futur amb 

més esperança. La situació extraordinària que vivim requereix mesures valentes i am-
bicioses, però el pla de xoc aprovat recentment només recull un llistat de propostes per a 

la reconstrucció poc detallades, moltes de les quals ja existien, i sense pressupostar. Gràcies 

a la bona gestió dels darrers mandats, Sant Vicenç ha passat de deure 22.000.000 € el 2010 

(750 €/hab.) a deure al voltant d’un milió (47,5 €/hab.). Tenim un ajuntament prou sanejat 

que aquest any té, a més, l’estalvi de tots els actes i festivitats que s’han anul·lat. Per tant, es 
donen les condicions per tornar a la població el fruit d’aquest esforç. No és moment 
de guardar els diners a la caixa municipal o d’apujar impostos innecessàriament.

Una mesura extraordinària i viable que afectaria directament l’economia de totes les fa-

mílies és fer enrere la pujada de l’IBI o, fins i tot, abaixar-lo un 6 %. Però, malaurada-

ment, això no passarà i denota una manca de sensibilitat amb moltes famílies que pateixen 

les conseqüències de la COVID-19. Estem tornant a les velles maneres de fer que ja ha-

víem superat: espais de participació al servei del partit de govern, mitges veritats i menti-

des per generar confusió, decisions unilaterals de gran impacte per al futur (com sacrificar 
la construcció d’habitatge públic de lloguer en solars municipals i en canvi construir-hi 

una nova escola bressol amb les limitacions d’accés i mobilitat actuals), pagament de fa-

vors, procediments irregulars de contractació per afavorir algunes persones, atemoriment 

del col·lectiu de treballadors/es municipals... La pandèmia no ha de servir d’excusa per 
retrocedir democràticament. Des de JUNTS x Sant Vicenç seguirem treballant, fent pro-

postes efectives i enfortint un projecte alternatiu per Sant Vicenç.

No és moment d’apujar impostos
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HISTÒRIA

ROSER CALPE ANDREO
ARXIVERA MUNICIPAL

A finals del mes de juliol se celebra la Festa Major d’Estiu. 
L’ofici solemne a la parròquia, amb música i sermó, 
eren despeses que assumia l’Ajuntament al segle XIX, 
així com ajuts de dos pans de tres lliures a les famílies 
pobres del poble. De la part més festiva s’encarregaven 
les entitats locals. A les primeres dècades del segle XX la 
Festa Major es va veure potenciada per la presència dels 

Records de la Festa 
Major d’Estiu

estiuejants procedents de Barcelona, que hi participaven 
amb la seva assistència i fins i tot amb propostes de 
programació. Una columna a La Vanguardia del 7 d’agost 
del 1918 es feia ressò dels actes de la nostra festa major, 
dels envelats, dels balls de gala, de les obres de teatre. 
Sens dubte la presència de barcelonins al poble, alguns 
d’ells de l’alta societat, era l’origen de la notícia. l

FOTO FESTA MAJOR 
1962, DONACIÓ FAMÍLIA 
GUILLEM RECHE
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VA DE
VOLTES

Clubs de lectura virtuals
l El plaer de llegir i de compartir lectures en comú continua ben la-
tent malgrat les circumstàncies de confinament i l’actual necessitat de 
distanciament derivades del coronavirus. Per aquest motiu s’ofereixen 
modalitats virtuals d’activitats de promoció de la lectura tant per a 
adults com per a infants; entre elles, els clubs de lectura. A la Biblioteca 
Les Voltes els clubs de lectura infantils continuen les seves trobades a 
través de Zoom cada setmana; es combinen llibres digitals disponibles 
a l’eBiblio amb lots de llibres en paper que poden recollir-se a la biblio-
teca. La Xarxa de Biblioteques Municipals també ofereix moltes activi-
tats virtuals: xerrades entre autors i llibreters, narracions per a infants i 
famílies, conferències temàtiques i molt més. També, diversos clubs de 
lectura: de literatura catalana, de ciència ficció, de clàssics, etc. Animem 
qui estigui llegint ara mateix aquestes línies a consultar l’oferta d’ac-
tivitats i a participar activament en alguna d’elles. La finestra cultural 
digital té una riquesa que val la pena aprofitar.

[ Club de lectura Shin 
Chan, per a nens i nenes 
de 5è, 6è de primària i 1r 
d’ESO. Trobades cada dijous 
a les 17.30 h. Formulari 
d’inscripció:
https://tuit.cat/Hn5Qt

Més informació: 

[ Club de lectura 
Patufet, per a nens 
i nenes de 1r i 2n de 
primària. Trobades cada 
dimecres a les 17.30 h. 
Formulari d’inscripció: 
https://tuit.cat/7f8Pp

[ Club de lectura Bat 
Pat, per a nens i nenes 
de 3r i 4t de primària. 
Trobades cada dimarts 
a les 17.30 h. Formulari 
d’inscripció: 
https://tuit.cat/os7Wm








