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Sant Vicenç dels H  rts
La ciutat batega amb la cultura
Ajuntament i entitats sumen esforços per reactivar el sector

de les arts i afavorir la recuperació econòmica
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Avui Cal Maimó ha donat al 
Rebost 250 kg de patates, 
en benefici d’un centenar de 
famílies amb dificultats. El 
voluntariat de Sant Vicenç en 
Xarxa coordina aquest circuit 
de donacions entre botigues 
i el banc d’aliments. Moltes 
gràcies a tothom!
#SantVicençdelsHorts 
#solidaritat #comerçlocal 
#cohesió #ElRebostSVH

EL MÉS VIST A LES 
XARXES MUNICIPALS

Avui hi ha hagut un incendi a 
la zona forestal del costat del 
polígon del Molí dels Frares. 
S’hi han cremat un total de 
4.600 metres quadrats, i en 
cap moment hi ha hagut perill 
per a les edificacions. Moltes 
gràcies a tots els serveis 
d’emergències per la seva 
gran tasca.

Ajuntament SVH
@AjuntamentSVH

La Policia Local de Sant 
Vicenç dels Horts troba 35 
plantes de marihuana en una 
zona boscosa de Can Costa.
Les plantes es van lliurar 
als Mossos d’Esquadra per 
tramitar-ne la destrucció.

Del 7 de juliol al 6 d’octubre

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
AjuntamentSVH

ajuntamentsvh
@ajuntamentsvh

7
Llum verda al 
projecte de 

residència de gent 
gran a l’esplanada 

del Molí
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Sant Vicenç dels Horts batega amb la cultura. Després de me-
sos de crisi sanitària, en què moltes activitats han estat sus-
peses o bé restringides, per fi hem pogut gaudir d’espec-
tacles i actes de petit format, a l’aire lliure i en companyia 
de les persones que més ens estimem. Això contribueix, a 
més, a revifar l’economia: per al programa “Reactiva’t amb la 
cultura”, l’Ajuntament ha contractat 52 persones: una gran 
família d’artistes, personal tècnic de llum i de so, cantants, etc., 
que portaven mesos esperant una trucada i que també s’han 
retrobat.

Allò que ens era tan quotidià abans de la pandèmia ens 
semblava ara impossible de recuperar. Però ho hem fet. I 
tot, gràcies a l’esforç conjunt d’Ajuntament, entitats, em-
preses culturals i associacions veïnals, i a l’empenta i la 
il·lusió dels vicentins i les vicentines, que han respost de 
manera excel·lent a la convocatòria. Aquest cicle estable 
d’actuacions, iniciat a la tardor, s’estendrà fins a finals 
d’any amb espectacles de dansa, teatre i música, ja dintre de 
les sales culturals i condicionat a la situació del moment.

Com deia Walter Benjamin, la cultura ens connecta amb 
l’aquí i amb l’ara, en una experiència única, autèntica. 
I això ens ha de donar energia per continuar endavant, per 
interpretar i fins i tot superar l’angoixa dels moments com-
plexos que vivim. La cultura ens encoratja a continuar con-
querint quotes de normalitat. Mica en mica anem recuperant 
la vida social, passegem pels carrers, seiem a les terrasses dels 
bars i restaurants, anem als parcs i als equipaments esportius. 
Allò que semblava impossible fa uns mesos ho estem fent 
realitat.

Fins que arribi la vacuna, però, afrontarem encara temps 
complicats, en què caldrà estar alerta i continuar units, 
fent força amb el pacte de ciutat que vam signar al juliol 
Ajuntament, grups polítics i diversos agents econòmics i so-
cials. Des de la cohesió, estem implementant mesures diver-
ses amb un doble objectiu: protegir les persones més vul-
nerables i reactivar l’economia. No defallirem.

Miguel Comino 
Alcalde

La cultura ens 
connecta

Sant Vicenç dels Horts late con la cultura. Después de meses 
de crisis sanitaria, donde muchas actividades han sido sus-
pendidas o restringidas, por fin hemos podido disfrutar de 
espectáculos y actos de pequeño formato, al aire libre y en 
compañía de las personas que más queremos. Esto contri-
buye, además, a reavivar la economía: para el programa 
“Reactiva’t amb la cultura“, el Ayuntamiento ha contratado 
a 52 personas: una gran familia de artistas, personal técnico 
de luz y de sonido, cantantes, etc., que llevaban meses espe-
rando una llamada y que también se han reencontrado.

Lo que nos era tan cotidiano antes de la pandemia nos pa-
recía ahora imposible de recuperar. Pero lo hemos hecho. Y 
todo, gracias al esfuerzo conjunto de Ayuntamiento, enti-
dades, empresas culturales y asociaciones vecinales, y al 
empuje y la ilusión de los vicentinos y las vicentinas, que 
han respondido de manera excelente a la convocatoria. Este 
ciclo estable de actuaciones, iniciado en otoño, se exten-
derá hasta final de año con espectáculos de danza, teatro y 
música, ya dentro de las salas culturales y condicionado a la 
situación del momento.

Como decía Walter Benjamin, la cultura nos conecta con 
el aquí y con el ahora, en una experiencia única, autén-
tica. Y esto nos debe dar energía para seguir adelante, para 
interpretar e incluso superar la angustia de los momentos 
complejos que vivimos. La cultura nos alienta a continuar 
conquistando cuotas de normalidad. Poco a poco vamos re-
cuperando la vida social, paseamos por las calles, nos senta-
mos en las terrazas de los bares y restaurantes, vamos a par-
ques y equipamientos deportivos. Lo que parecía imposible 
hace unos meses lo estamos haciendo realidad.

Hasta que llegue la vacuna, sin embargo, afrontaremos aún 
tiempos complicados, donde habrá que estar alerta y con-
tinuar unidos, haciendo fuerza con el pacto de ciudad que 
firmamos en julio Ayuntamiento, grupos políticos y diversos 
agentes económicos y sociales. Desde la cohesión, estamos 
implementando medidas diversas con un doble objetivo: 
proteger a las personas más vulnerables y reactivar la 
economía. No desfalleceremos. 

La cultura nos
conecta
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Sant Vicenç dels Horts es reactiva amb 
la força de la cultura i les entitats

La ciutat batega amb actes de petit format
al carrer, tallers en línia i lectures a l’entorn natural

Ajuntament i entitats sumen esforços per reactivar la cul-
tura i, sempre que ho permetin les mesures sanitàries, 
recuperar els actes a carrers i places i a diversos equipa-
ments. En iniciar-se la tardor, la ciutat ja ha tornat a ba-
tegar amb el programa “Reactiva’t amb la cultura”, un ci-
cle d’actuacions de petit format a l’aire lliure i a diversos 
barris, organitzat pel consistori, l’Escola de Música, el Jazz 
Club La Vicentina i les associacions veïnals.

L’objectiu és donar suport a les empreses i entitats, 
afavorir la recuperació econòmica i impulsar la creativi-
tat com a eina per superar els efectes de la pandèmia. 
De fet, per dur a terme el programa de tardor, l’Ajunta-
ment ha contractat 52 persones: artistes, personal tècnic 
de llum i so, seguretat, cantants, etc. Aquesta és una de 
les mesures del pacte de ciutat signat al juliol per Ajun-

tament, grups municipals i diversos agents econòmics i 
socials.

El consistori estendrà la iniciativa fins a finals d’any, 
amb actuacions estables ja a l’interior de les sales cultu-
rals. L’oferta quedarà condicionada a la situació del mo-
ment i se seguirà el pla sectorial, que preveu les mesures 
de seguretat per evitar contagis de COVID-19.

Gala de la Cultura 
L’Ajuntament també organitzarà a la primavera del 2021 
la Gala de la Cultura, una cerimònia en què es lliuraran 
els premis Narcís Lunes (poesia), Santiago Arizón (curt-
metratges) i Francesc Siñol (fotografia). També s’hi reco-
neixerà totes les entitats que hagin celebrat efemèrides 
al llarg del 2019 i el 2020.
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La festa tindrà lloc en alguna de les sales culturals del 
municipi, amb accés restringit.

L’oferta cultural es completa amb tallers en línia a tra-
vés d’Instagram (@culturaSVH i @bibliolesvoltes): clas-
ses de guitarra, clown, dansa... i també les sessions infan-
tils de l’Hora del Conte. Les sessions van ser en directe al 
juliol, però el material es pot recuperar als perfils. 

D’altra banda, des de la Biblioteca Municipal Les Vol-
tes, es promou la lectura a l’entorn natural, iniciativa que 
ja tenia una molt bona acollida altres anys. En aquesta 
ocasió es llegirà el llibre Caminar, en una iniciativa con-
junta amb el Club Excursionista. La Biblioteca també ofe-
reix activitats infantils; en destaquen el taller “Poesia que 
fa fort” i l’Hora del Conte, que es preveu oferir propera-
ment a les sales culturals del municipi. l

L’oferta, condicionada per 
la pandèmia, segueix un pla 
sectorial per complir amb 

totes les mesures
de seguretat

El programa per revifar el 
sector, previst al pacte de 

ciutat, ha donat feina,
de moment, a més de

50 persones

Des de l’estat d’alarma, la cultura ha estat 
una de les grans damnificades. Des de 
l’Ajuntament estem revertint aquesta situació 
amb el cicle “Reactiva’t amb la cultura”, un 
programa estable d’actes de petit format. I 
al 2021 la previsió és celebrar la Gala de la 
Cultura, un gran reconeixement al sector.

Isidre Bautista 
Regidor de Cultura





  SETEMBRE-OCTUBRE 2020 Sant Vicenç dels Horts   7  

Avanzan los trámites de construcción
de la futura residencia de la gente mayor

El anteproyecto amplía la 
parcela prevista inicialmente 

para garantizar espacios 
amplios e iluminados 

La residencia y centro de día que se construirá en la ex-
planada del Molí dels Frares estará en un terreno más 
amplio del previsto inicialmente. Una vez que el AMB 
ha redactado el anteproyecto encargado por el Ayunta-
miento, que prevé una residencia con estancias amplias 
y buena iluminación natural, se ha puesto de manifiesto 
que la parcela reservada para el equipamiento quedaba 
pequeña. Por eso, en el pleno municipal del 15 de oc-
tubre, está previsto aprobar una modificación puntual 
del Plan General Metropolitano en fase inicial para po-
der destinar más terreno al equipamiento. Este proce-
dimiento administrativo se alargará unos meses, pero 
Sant Vicenç dels Horts ya cuenta con un anteproyecto 
de construcción y el Pleno, en septiembre, ya aprobó el 
reglamento interno del equipamiento.  

Integración en el entorno 
El anteproyecto prevé la construcción de un edificio de 
4.131,82 m2 distribuidos en cuatro plantas e integrado 
en el entorno. Además, contará con un espacio abierto 
para la realización de actividades al aire libre. En la plan-
ta baja estarán los espacios y servicios comunes del cen-

tro de día y la residencia (sala de motricidad, podología, 
plástica, peluquería…), los espacios administrativos y de 
dirección, la sala de estar, el comedor, el aula polivalente 
y una terraza exterior cubierta. La primera y la segunda 
plantas acogerán la mayoría de las habitaciones de la 
residencia, 33 cada una. El terreno hace que el piso infe-
rior a la planta baja tenga dos niveles: el -1, que quedará 
a nivel de terreno y con vistas al jardín, y el sótano. La 
planta -1 acogerá habitaciones dobles, mientras que en 
el sótano se ubicarán espacios de almacén, vestuarios 
del personal e instalaciones. l

El equipamiento se ubicará 
en la explanada del Molí dels 
Frares, cerca de la comisaría 

de Mossos d’Esquadra
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Formació ocupacional 
per a dones del municipi

L’Ajuntament obre fins al 30 de novembre les inscrip-
cions a la iniciativa “Valora’t, entrena’t i lidera el teu pro-
jecte”, que s’adreça a dones aturades, preferentment de 
més de 40 anys, amb especials dificultats d’accés al mer-
cat de treball. La missió d’aquest programa de formació 
és treballar la recuperació d’hàbits i l’autoestima, l’apre-
nentatge de tècniques professionals i laborals i l’amplia-
ció de perspectives reals d’inserció. l

El Ayuntamiento ha firmado un convenio de colaboración 
con la Asociación Solidança para desarrollar el programa 
“Treballa’t”, del proyecto Singulars. Se trata de una ini-
ciativa para fomentar que las personas en paro de larga 
duración mejoren sus conocimientos y competencias y 
puedan encontrar trabajo. El programa se dirige priorita-
riamente a vecinos y vecinas en situación de desempleo 
y mayores de 50 años. Más información: 93 680 71 00. l

Se pone en marcha el 
programa “Treballa’t”

Obertes les inscripcions al “Valora’t, 
entrena’t i lidera el teu projecte”

Ofrece formación y oportunidades 
laborales para mayores de 50 años

FOTO: ADRIÀ GOULA PHOTO

900 111 656 | Atenció a la ciutadania: siac@svh.cat | Atenció a l’empresa: siae@svh.cat

Al mes de 
novembre...
El SIAC-SIAE es trasllada 
de la Casa de la Vila a Can 
Comamala (carrer Mossèn 
Jacint Verdaguer, 105-113)
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En marxa el projecte de construcció de 
l’escola bressol municipal El Petit Mamut

El trasllat al nou equipament suposarà un salt de qualitat per als 
infants, les famílies i les persones treballadores de l’actual centre

Ja s’ha iniciat el procés de transformació de l’antic edifi-
ci de Ca la Manela per acollir l’Escola Bressol Municipal 
(EBM) el Petit Mamut. El personal especialitzat ha en-
llestit les tasques de retirada de l’amiant que hi havia a 
l’immoble i durant les properes setmanes se’n procedirà a 
l’enderrocament. A partir d’aquí s’iniciaran l’estudi topo-
gràfic de la parcel·la i el geotècnic del terreny, els contrac-
tes dels quals ja estan a punt. Amb aquesta informació, 
l’equip tècnic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 
podrà avançar el projecte d’execució, que estarà llest a 
principis de l’any vinent. Amb el document sobre la taula, 
l’Ajuntament haurà d’aprovar-lo i adjudicar les obres.

L’edifici de la nova escola bressol municipal tindrà una 
superfície total de 478,12 m2 i a més disposarà d’un pati 
de 455 m2. L’edifici estarà dissenyat amb criteris d’acces-
sibilitat, sostenibilitat i eficiència energètica. Hi haurà dos 
accessos: el principal serà pel carrer de Mossèn Josep Du-
ran, i per als serveis serà pel carrer de Barcelona.

El projecte el gestionen conjuntament el Departament 
Municipal d’Urbanisme i l’AMB. També es compta amb la 
l’ajuda de l’actual equip educatiu de l’Escola Bressol Mu-
nicipal El Petit Mamut, que col·laborarà per adequar al 
màxim l’espai a les necessitats dels infants i del personal 
del centre. l

UN CENTRE MÉS GRAN I ACCESSIBLE
EDIFICI ACTUAL

SUPERFÍCIE

AULES

BANYS

CUINA

VESTÍBUL

SALA 
EDUCADORES

MAGATZEM

GUARDA 
COTXETS

• 478,12 m2 de superfície construïda, 
distribuïts entre planta baixa i 
planta 1ª

• Pati de 455 m2 + accés al pati de 
25,30 m2

• Tres aules: 0, 1 i 2 anys

• Un espai d’usos múltiples 
convertible en aula (49,68 m2)
• Un espai polivalent (14,55 m2)
• Un aula multisensorial (14,55 m2)
 
• 1 bany (3,20 m2)
• 1 bany adaptat (5,03 m2)
• 1 bany d’infants (2,52 m2) 

Una cuina - rebost (12,65 m2)
 
• Espai d’accés (17,07 m2)
• Distribuïdor (13,03 m2) 

• Sala d’educadores (19,04 m2)
• Secretaria-direcció (10,02 m2)
• Cambra higiènica personal (7,39 m2)

24,53 m2

 
5,81 m2

NOU PROJECTE

• 166,85 m2 de superfície 
construïda, tot en una 
planta 1ª

• Pati de 123,60 m2

Tres aules: 0, 1 i 2 anys

Un bany (10,03 m2)

Un office (3,65 m2)

13,70 m2

20,15 m2

5,90 m2

2 m2
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El Ayuntamiento complementó con medidas extraordi-
narias el plan de inicio de curso previsto por la Generali-
tat de Catalunya, administración competente en educa-
ción. En concreto se presupuestó un incremento de los 
servicios de limpieza y desinfección, se hicieron trabajos 
para adecuar los patios para que el alumnado mantuvie-
ra las distancias, así como los espacios exteriores de los 
centros. También durante el verano se trabajó para me-
jorar las instalaciones de varias escuelas, en concreto La 
Guàrdia, La Vinyala, Sant Antoni y Sant Josep. Además, 
en todos los centros educativos vicentinos se han hecho 
tareas de renovación del material. l

Se destinan 96.000 euros a reforzar la limpieza ordinaria 
de los centros durante todo el curso, ya que ahora tam-
bién se desinfectan las instalaciones en horario lectivo 
los cinco días de la semana. Además, también se desin-
fectan de forma continuada las calles y las entradas a las 
escuelas y los institutos. l

Refuerzo de la limpieza
Se señalizan los accesos de los centros con pinturas via-
les y cartelería (con un importe de 13.000 €), para que 
se respeten las medidas de distancia personal, el uso 
de mascarilla y la higiene de manos. De esta manera se 
pretende evitar la aglomeración de personas durante las 
entradas y salidas de los centros. l

Señalización de las calles

Otra de las medidas clave es la de sectorizar los patios de 
recreo. Esto significa que se señalizan y se adecuan de 
tal manera que el alumnado vea los límites donde puede 
estar durante el recreo y no se junte con otros grupos. 
Así se cumple el protocolo para evitar que se extienda el 
virus en los centros educativos. l

División de los patios de recreo

El Ayuntamiento 
aporta medidas 

extraordinarias para 
reforzar el plan de 
la Generalitat en el 

inicio del curso

El Santvibus modifica los horarios para adaptarse a las 
entradas y salidas de los centros, que pasan a ser esca-
lonadas. Así, se mejora la puntualidad y se adaptan las 
horas de paso para permitir que el alumnado se pueda 
repartir mejor entre el conjunto de vehículos. Se refuer-
zan también las líneas SV2 y SV3 por las mañanas. l

Cambios en los servicios de bus
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El Ayuntamiento hace 
obras de mejora en las 
escuelas vicentinas

El consistorio ha llevado a cabo, este 
verano, diferentes actuaciones de 
mejora en las instalaciones de varias 
escuelas, para que estuvieran a punto 
para el inicio del curso. Los servicios 
municipales intervinieron de manera 
destacada en las escuelas La Guàrdia, 
La Vinyala, Sant Antoni y Sant Josep. 
Entrando en los detalles de las tareas llevadas a cabo en 
estos cuatro centros educativos, los servicios municipa-
les han hecho trabajos de renovación de gran parte de la 
carpintería de la escuela La Vinyala, donde también han 
arreglado varias humedades aparecidas. En la Sant Anto-
ni también se han arreglado humedades, se han repinta-
do los pasillos y la escalera y se ha instalado una puerta 
en la habitación del almacén del gimnasio. También se 
ha instalado una puerta —en este caso corredera— en la 

zona de aparcamiento de la escuela La Guàrdia, y se han 
renovado todas las cortinas del centro. Por último, en la 
escuela Sant Josep se han hecho tareas de reacondicio-
namiento del patio, donde se encuentra el tobogán. En 
otro orden de cosas, el Departamento Municipal de Ur-
banismo supervisó la segunda fase de remodelación de 
la escuela Sant Jordi, obra financiada por la Generalitat. 
Este verano se inició la reforma de los pabellones donde 
están los despachos y algunas aulas. l

Los servicios municipales 
renovaron elementos de las 
instalaciones y adecuaron los 
patios de recreo

En todos 
los centros 

educativos se 
hicieron tareas 

de arreglo y 
de renovación 

del material

El positiu per coronavirus d’una treballadora de l’esco-
la Joan Juncadella va obligar a confinar part de l’equip 
docent, i es va decretar que el centre iniciaria les classes 
tres dies més tard que la resta. Això va generar la inquie-
tud de part de la comunitat per les beques menjador. A 
proposta de l’Ajuntament i amb coordinació amb el Con-
sell Comarcal i la Generalitat, es van facilitar els àpats a 
aquest alumnat. l

L’Ajuntament vetlla 
per garantir les beques 
menjador al Juncadella

El centre va començar el curs tres dies 
tard per un cas positiu de COVID-19
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Cesión de un local 
a la Plataforma de 
Afectados por la 
Hipoteca
El Ayuntamiento  prevé ceder un lo-
cal de la calle Nou a la Plataforma de 
Afectados por la Hipoteca (PAH) para 
que establezca allí su sede. Además, 
el Consistorio y la PAH han firmado 
un convenio de colabora ción para 
prevenir casos de emer gencia habi-
tacional y organizar actos de infor-
mación, ayuda y asesora miento. l

Fina Reina pren 
possessió del 
càrrec de regidora 
de l’Ajuntament 

En el passat ple municipal del mes 
de setembre va assumir el càrrec de 
regidora la Sra. Fina Reina, en repre-
sentació del grup Junts per Sant Vi-
cenç. Reina substitueix la Sra. Maite 
Jiménez, qui hi va renunciar el pas-
sat mes de juliol. l

El Ayuntamiento mostró desde un inicio su malestar por los impor-
tes que los vecinos y las vecinas tuvieron que pagar del tributo me-
tropolitano. Desde entonces, el consistorio ha trabajado con el Área 
Metropolitana de Barcelona (AMB) un replanteamiento del cálculo 
de este tributo, y finalmente se ha conseguido una rebaja para la ma-
yoría de viviendas. Así, 12.000 de las 15.000 cuotas residenciales de la 
ciudad (el 80 %) pagarán menos de la mitad respecto al año pasado. 
En concreto, se prevén rebajas de un 60 % del tributo, y el AMB prevé 
recaudar 900.000 euros en lugar del 1,5 millones inicial. 

El impuesto se creó durante el anterior mandato municipal, a raíz 
de un acuerdo hecho público el 16 de octubre del 2018 entre el AMB 
y los alcaldes y las alcaldesas de las 18 poblaciones afectadas; entre 
ellas, Sant Vicenç dels Horts. El pago de este tributo es consecuencia 
de la entrada de la ciudad en la zona 1 del área metropolitana, que se 
produjo el 1 de enero del 2019. 

En paralelo a la negociación con el AMB, el Ayuntamiento ha ac-
tuado para apoyar al vecindario para hacer frente al pago de este 
tributo. En concreto, se abrió una convocatoria para solicitar ayudas 
para el pago de varios impuestos, y se presentó un recurso conjun-
tamente con el de la ciudadanía para reclamar una revisión de los 
importes del tributo metropolitano. l

Se reduce el importe del 
tributo metropolitano 
gracias al recálculo solicitado 
por el Ayuntamiento

El impuesto del AMB se reducirá en un 60 % 
para la gran mayoría de hogares vicentinos 
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L’Ajuntament ofereix ajuts per 
a l’emprenedoria, comerços, 
pagesia i empreses 

Fins al 31 d’octubre es poden sol·licitar les subvencions municipals 
destinades a reactivar l’economia local i el teixit comercial de Sant 
Vicenç dels Horts. Els ajuts són:
• L’ajut per a persones autònomes: S’adreça a persones emprene-
dores del municipi que hagin posat en marxa un negoci en l’últim 
any i pot arribar a subvencionar la totalitat de la quota d’autònoms 
de 6 a 18 mesos. L’import màxim de l’ajut és de 2.500 €. 
• L’ajut per a la modernització i adequació de comerços: Pot arri-
bar a pagar el 50 % de les despeses relacionades amb elements de 
protecció sanitària relacionats amb la COVID-19 o de reformes del 
local. L’import màxim subvencionable és de 4.000 €.
• Subvencions adreçades a la pagesia: Destinades a pagar les des-
peses d’arrendament, adequació i millora de nous camps que s’incor-
porin a una explotació agrària professional, amb un límit de 5.000 €. 
• Ajuts per a la contractació de vicentins i vicentines a l’atur: Des-
tinats a empreses de Sant Vicenç dels Horts i d’altres municipis. L’ajut 
bàsic és de mil euros per persona contractada, tot i que pot ascendir 
fins als 7.000 € en funció de la situació socioeconòmica d’aquesta. 

Aquests ajuts s’han de presentar al registre electrònic de l’Ajunta-
ment. Per a més informació, podeu contactar amb el Servei Munici-
pal d’Ocupació i Empresa. l

Les subvencions tenen l’objectiu de reactivar 
l’economia local i el teixit comercial 

Voluntariado SOS 
Mentoring para 
ayudar a pymes

SOS Mentoring pone en contacto a 
pymes y autónomos/as con personas 
con experiencia en dirección empre-
sarial que asesoran de manera volun-
taria. El acompañamiento dura hasta 
tres meses. Para participar, hay que 
solicitarlo al teléfono 93 680 71 00 o 
a promocioeconomica@svh.cat. l

Emprèn, una xarxa 
de suport als nous 
negocis

L’Ajuntament ha renovat l’adhesió a 
la Xarxa Emprèn, promoguda per la 
Generalitat i formada per persones 
expertes i entitats al servei de l’em-
prenedoria. Alguns dels serveis que 
presta són informar sobre tràmits i 
finançament, suport tècnic, assesso-
rar sobre el model de negoci, formar 
en gestió empresarial, etc. l
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El Ayuntamiento 
mejora el asfalto 
de varias calles 
durante el verano
La brigada municipal ha realizado 
diversas actuaciones en las calles 
del municipio para mejorar el as-
faltado durante el verano, aprove-
chando la reducción de la movilidad 
de vehículos. Los trabajos de mejo-
ra en el pavimento se han realizado, 
principalmente, en el tramo de la 
calle Francesc Macià entre Tibida-
bo y Puig Castellar, en el barrio del 
Turó, pero también en otras zonas, 
como en la calle Mare de Déu de 
Núria entre Balmes y Mossèn Jacint 
Verdaguer, en Can Ros. Además, a 
finales de julio, también se mejoró 
el asfalto del tramo de la calle Walt 
Disney con la calle de les Flors, en 
el barrio de Sant Antoni. Estos tra-
bajos forman parte de un progra-
ma de trabajo municipal previsto 
durante el verano para mejorar el 
espacio público con la mínima afec-
tación posible a la población. l

En marxa la Borsa de Terres, 
un servei per facilitar l’accés 
a camps cultivables

L’Ajuntament engega la Borsa de Terres: un servei d’interme-
diació que servirà com a eina per posar en contacte persones 
propietàries de terrenys agrícoles amb pagesia o empreses que 
busquin camps per treballar-los. D’aquesta manera, es vol am-
pliar la disponibilitat de terres per cultivar i facilitar-ne l’accés a 
noves generacions pageses, així com evitar l’abandonament dels 
terrenys agrícoles i promoure l’ús de la terra per a finalitats pro-
ductives. Per a les persones propietàries del terreny, formar part 
de la Borsa de Terres els permetrà tenir més rendiment econòmic 
dels camps, mantenir-los nets o reduir-hi el risc d’incendi, entre 
altres beneficis. Pel que fa a la pagesia en demanda de terreny, 
formar part d’aquest servei comportarà rebre assessorament i su-
port tècnic, jurídic i empresarial. 

Per oferir o sol·licitar l’ús de terres cal omplir una sol·licitud que 
trobareu al web municipal. Per a més informació podeu contactar 
amb el Departament d’Agricultura. l

Posarà en contacte persones propietàries 
de terrenys agrícoles amb pagesia o 
empreses que busquin camps
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La Policia Local 
localitza una 
plantació de 
marihuana
La Policia Local de Sant Vicenç dels 
Horts va localitzar al mes d’agost 
una plantació de marihuana en una 
zona boscosa del barri de Can Costa. 
En total, s’hi van trobar 35 plantes 
de marihuana, amb un pes apro-
ximat d’uns 20 kg. Poc després de 
localitzar la plantació il·legal, la bri-
gada municipal es va encarregar de 
tallar les plantes i la Policia Local les 
va lliurar als Mossos d’Esquadra per 
procedir-ne a la destrucció. l

Agentes cívicas del 
Ayuntamiento promueven la 
convivencia en la vía pública

El Ayuntamiento cuenta desde julio con dos profesionales que tra-
bajan a pie de calle y que se dedican, exclusivamente, a mejorar la 
convivencia y el civismo en la ciudad. Las agentes cívicas, contrata-
das con una subvención del Servei d’Ocupació de Catalunya, han 
recibido formación intensiva en trabajo comunitario y civismo. El 
servicio actúa de forma coordinada con las diferentes áreas munici-
pales para lograr un cambio de hábitos permanente en la población. 
Las dos agentes registran las problemáticas cotidianas que se dan 
en la ciudad y prevén conductas incívicas, además de sensibilizar a la 
ciudadanía. En su día a día, estas personas también atienden dudas, 
quejas y sugerencias del vecindario. 

Sus principales ámbitos de trabajo son el mantenimiento del espa-
cio público, la responsabilidad con los animales de compañía, la pre-
vención de la COVID-19, la correcta separación de los residuos, etc. l

Las trabajadoras velan por el buen uso del 
espacio y atienden dudas y quejas

El web municipal, 
dels més 
transparents

La Universitat Autònoma de Barcelo-
na (UAB) va lliurar a l’Ajuntament, el 
21 de setembre, el segell Infopartipa. 
Aquest guardó distingeix el web mu-
nicipal com un dels més transparents 
i accessibles de Catalunya i part de 
l’Estat. El consistori va rebre una nota 
de 100, la màxima possible. l
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Comprem a SVH, una
aplicació de moneder virtual

L’Ajuntament crea un moneder virtual per 
comprar amb el mòbil. Quan algú rep una 

subvenció de Promoció Econòmica, el 50 % se li 
ingressa en l’aplicació, que serveix per comprar 

en comerços adherits. La previsió és que aquesta 
app estigui disponible per a tota la població en la 

campanya de Nadal.

Programa de actividades 
para promover la 
convivencia en la rambla 
del barrio de Can Ros 

Ayuntamiento, entidades y ciudadanía han trabajado un 
programa de actividades para llevar a cabo en la rambla 
de Can Ros, con el objetivo de sensibilizar sobre la convi-
vencia a través de la cultura y de otras disciplinas. La pro-
puesta, que debe validarse en las próximas semanas, se 
enmarca en el Plan de Convivencia y Civismo del barrio, 
con el que se reconducen determinadas situaciones de 
tensión gracias a un trabajo en red, que implica a diver-
sos agentes sociales. Teatro en la calle, una escape room 
o una fiesta de las culturas son algunas de las activida-
des, que se suman al rol que ya realizan los equipos de 
mediación, civismo y de educación de calle.

El documento también recoge sesiones de danza, 
música, deporte y medio ambiente, así como talleres 

Ayuntamiento, entidades y 
ciudadanía trabajan una propuesta 
de sensibilización a través de actos 
culturales, lúdicos y comerciales

diversos. El programa se ha configurado de forma par-
ticipativa entre vecindario, entidades y profesionales de 
distintas disciplinas.

En paralelo, el plan también prevé un circuito infor-
mativo sobre cursos, orientación laboral, asesoramiento 
jurídico, ocio positivo, etc. Esta información, que ya pro-
porcionan los educadores de calle, se extenderá a dife-
rentes espacios donde haya presencia de jóvenes. l
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Nova convocatòria 
de subvencions per a 
projectes d’immigració

L’Ajuntament ha aprovat una nova convocatòria 
d’ajuts a les entitats vicentines, en aquest cas a les 
que treballen amb persones migrades per tal de mi-
llorar-ne la qualitat de vida i afavorir-ne la participa-
ció i l’autonomia. l

Participa al projecte de 
parelles de conversa

Durant el confinament es van crear desenes de parelles 
de conversa entre el voluntariat de Sant Vicenç en Xarxa 
i gent gran. El projecte s’ha mantingut i fins i tot ampliat 
durant aquests mesos. Hi vols participar? Pots trucar al 
648 19 59 54, de dilluns a divendres de 9 a 16 h. l

La red de voluntariado Sant Vicenç en Xarxa, coordinada 
por el Ayuntamiento, impulsa un proyecto para recau-
dar fondos en favor de El Rebost, el banco de alimentos 
de la ciudad. La iniciativa se llama Ubuntu, del proverbio 
africano “Yo soy porque nosotros somos”, y consiste en 
que el comercio local venda unas muñecas solidarias he-
chas de ropa reciclada, lana, madera y alambre, cosidas 
por el propio voluntariado y por quien quiera sumarse 
a título individual. Todos los beneficios se destinarán al 
banco de alimentos para ayudar a las familias necesita-

das. Las personas que deseen colaborar en el proyecto 
Ubuntu serán bienvenidas, ya sea fabricándolas o ad-
quiriéndolas en establecimientos. Desde Sant Vicenç en 
Xarxa se dará formación previa a las personas que quie-
ran fabricar las Ubuntu, y se comprará y proveerá de los 
materiales necesarios. Las asociaciones vecinales serán 
las encargadas de distribuir las muñecas por el comercio 
local, y el voluntariado será quien, con los beneficios de 
las ventas, compre los alimentos necesarios y los lleve a 
El Rebost. l

Muñecas solidarias 
para ayudar al banco 
de alimentos

El comercio venderá las figuras Ubuntu, 
hechas por la red de voluntariado 
que coordina el Ayuntamiento, y los 
beneficios se destinarán a El Rebost

IMATGE D’ARXIU
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l El SAI L’Afirmativa presta atenció presencial els dimarts de 15 a 19.30 h i els dijous de 9 a 14 h 
a la Foneria. Podeu contactar amb el servei a través d’Instagram, enviant un correu a 
sailgtbi@svh.cat o trucant al 93 602 92 00.

Quin tipus d’acompanyament 
presteu des del Servei d’Atenció 
Integral LGTBI ‘L’Afirmativa’?
Pot ser individual, a una persona 
afectada per una situació de discri-
minació o agressió, o també al seu 
entorn més proper. També prestem 
suport tècnic en cas que s’hagi de fer 
algun tràmit judicial o administratiu. 
Allò fonamental és acompanyar la 
persona en el seu procés de discrimi-
nació perquè pugui adquirir estratè-
gies per afrontar la situació sense re-
victimitzar-la. En el cas que amb els 
recursos del SAI no es pugui arribar 
a cobrir les necessitats que la perso-
na requereix, a través de l’acord de 
col·laboració amb la Xarxa de SAI de 
Catalunya, es deriva a altres profes-
sionals o serveis.

També presteu assessorament 
a entitats, ciutadania, centres 
educatius i serveis municipals. 
De quin tipus?
Hem col·laborat amb la Biblioteca 
Municipal Les Voltes per acabar de 

“Durant el confinament, les agressions 
LGTBIfòbiques s’han donat a l’àmbit privat 
i a través d’eines digitals”

definir un fons divers quant a temà-
tica LGTBI i ens hem posat a dispo-
sició dels centres educatius per si 
en algun moment tenen estudiants 
que necessiten el nostre suport. Fi-
nalment, estem formant l’equip tèc-
nic de l’Ajuntament per evitar que 
la mateixa Administració pugui ser 
una font de discriminació o de vul-
neració de drets.

Sant Vicenç dels Horts tindrà un 
Pla Local LGTBI propi?
Ara per ara, ens adherirem al Pla 
Comarcal LGTBI i l’adaptarem a la 
realitat del municipi. És important, 
primerament, per visibilitzar el 
col·lectiu. Si no mostrem les perso-
nes LGTBI i la seva realitat és més fà-
cil que la gent pugui discriminar-les. 
Alhora, el Pla ens permet detectar 
quin tipus de discriminacions exis-
teixen i prevenir-les. Tot i que la 
base de la discriminació que pot 
patir una persona LGTBI pugui ser 
compartida amb un altre col·lectiu 
—com ara el de les dones—, les ne-

cessitats sovint són diferents. La ma-
nera d’actuar-hi pot acabar determi-
nant l’apoderament de la persona o 
garantint-ne el benestar.

Com ha afectat el confinament 
i la crisi sanitària a les persones 
LGTBI? 
Tot i que el SAI L’Afirmativa encara 
no prestava atenció durant el con-
finament, els acompanyaments que 
vam fer a la resta de SAI que coor-
dinem han estat, fonamentalment, 
amb joves trans; hem agilitzat pro-
cessos administratius del seu tràn-
sit. Igualment, col·laborem amb 
l’Observatori Contra la Homofòbia 
i, a nivell català, s’ha evidenciat 
que les agressions LGTBIfòbiques 
han canviat de forma: les perso-
nes agressores continuen existint 
i l’agressió o discriminació ja no es 
dona a la via pública, sinó que s’ha 
traslladat als espais privats o íntims, 
ja sigui per part de veïns o a través 
d’eines digitals... Qui vol agredir tro-
ba la manera. l

PATRICIA ALJAMA
RESPONSABLE DEL SAI 

‘L’AFIRMATIVA’ I PROFESSIONAL 
DE L’ENTITAT DRECERA

L’ENTREVISTA
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VIDA VICENTINA

UN CONCURSANT VICENTÍ EN EL NOU 
PROGRAMA TOP GAMERSACADEMY

El vicentí Toni Cortés és un dels 18 concursants 
del programa televisiu Top GamersAcademy, 
que s’emet a la cadena Neox i parla del món 
dels videojocs.

RECONEIXEMENT PER A ANTONIO VAQUER

El farmacèutic vicentí ha rebut el premi Gracias 
per la seva tasca social de comunicació i formació 
sobre la pandèmia i les mesures de seguretat per 
evitar contagis.

ELS CLUBS DE FUTBOL VICENTINS SUMEN ESFORÇOS

La Unió Esportiva Sant Vicenç dels Horts ja és una realitat. S’ha signat amb l’Ajuntament el conveni que 
materialitza la unificació del Club Deportivo La Guardia, el Club Esportiu Sant Vicenç – Atlètic Vicentí Escola 
de Futbol, l’Associació Esportiva Sant Vicenç 2009 i l’Associació de Futbol Sant Vicenç dels Horts 2014.

PER UNA SOCIETAT MÉS AMABLE AMB LA 
GENT GRAN

El Molí dels Frares va acollir l’acte commemoratiu 
del Dia Internacional de la Gent Gran l’1 d’octubre. 
Es va fer lectura del manifest que advoca per més 
polítiques a favor del col·lectiu.



COMMEMORACIÓ DE LA DIADA AMB SEGURETAT

Amb un acte adaptat a la realitat de la pandèmia, el consistori va commemorar la Diada Nacional de 
Catalunya a la plaça de la Vila.

INNOVACIÓ I CREATIVITAT GASTRONÒMICA 

En la 9a edició del Tapes i Canyes han participat 17 establiments, que han creat plats únics amb productes 
locals i inspirats en la cuina internacional.



MOLTES GRÀCIES ALS VEÏNS I LES VEÏNES IMPRESCINDIBLES!

A conseqüència de la COVID-19 i de l’època estival, les reserves del Banc de Sang i Teixits han disminuït. S’han 
celebrat jornades de donació a la ciutat que han estat tot un èxit!

COMPROMÍS AMB ELS INFANTS SAHRAUÍS

L’Ajuntament va convidar tothom a penjar la bandera sahrauí al balcó els 
dies 25 i 26 de juliol: un gest simbòlic en suport als infants sahrauís que 
aquest any no han pogut passar l’estiu a la ciutat a causa de la pandèmia.

EN MARXA UNA TEMPORADA APASSIONANT

La nova temporada de Ràdio Sant Vicenç reprèn la presencialitat a l’emissora amb reducció de l’aforament 
i mesures de seguretat sanitàries. Consulta’n la programació al QR, al 90.2 FM i a www.radiosvh.info.

RES NO ES POT AMAGAR, 
L’OBRA GUANYADORA DEL 
PREMI DELTA

Conxa Solans Roda, qui fou 
directora del Servei d’Ocupació 
de Catalunya a la nostra ciutat, ha 
guanyat aquest premi literari que 
convoca el Consell Comarcal.
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Bàsquet per a tots i totes
BÀSQUET JOVENTUT SANT VICENÇ  

Desde el Bàsquet Joventut Sant Vicenç estamos total-
mente volcados en que nuestros niños y niñas tengan  
acceso al deporte desde una edad temprana. Por eso he-
mos creado la Escola de Bàsquet a partir de los 6 años, 
siempre desde el juego divertido e infantil.

También hemos notado la falta de afluencia al deporte 
en general por parte de las chicas; por eso, esta tempora-
da hacemos promociones muy especiales para la inicia-
ción y práctica del baloncesto en nuestro club.

En estos momentos tan especiales, es cuando más ne-
cesitan nuestros jóvenes de una nueva normalidad, que 
incluya hacer deporte. Todos estamos trabajando para 
llevar a cabo esta nueva temporada, con las máximas 
garantías sanitarias, cumpliendo las nuevas normativas 
muy rigurosamente.

Desde nuestro club os invitamos a probar y practicar 
nuestro deporte, el baloncesto. Os esperamos. l
Email: santibasquet@gmail.com
Telèfon: 651 41 74 77 Kevin Sánchez

Ens posem en marxa
EL CENTRE

Tornem a arrencar després de vacances i a El Cen-
tre estem de celebració. El darrer diumenge 20 de 
setembre es va celebrar la darrera Assemblea Gene-
ral anual de socis, amb una important participació 
malgrat les dificultats i mesures de protecció pròpies 
del temps que ens toca viure, on vam aprovar la re-
novació d’una nova Junta Directiva. Per ara som vuit 
persones que prenem el relleu de l’anterior mandat, 
on s’han fet reformes importants que han reque-
rit un gran esforç i que de ben segur marcaran els 
propers anys de recorregut d’El Centre. El Guillem 
Pujol, Miquel Ruiz, Adrià Martínez, David Ruiz, Cèlia 
Julià, Alba Gil, Albert Rabadan i Nil Ollé agafem la 
nova responsabilitat amb il·lusió i empenta; sí, som 
joves, però som conscients del que representa el 
llegat d’una entitat cultural que suma més de 140 
anys d’història. Confiem a poder donar un aire nou 
a certs aspectes de l’entitat, aconseguir ser més àgi-
ls i també més atractius per poder ser més socis i 
fer tan partícip com sigui possible Sant Vicenç dels 
Horts del nostre projecte. Som un poble dinàmic i 
divers, on més que mai la cultura ha de ser un punt 
de trobada i ens ha de permetre teixir complicitats. 
Comptem amb un espai privilegiat que volem apro-
fitar tant com sigui possible i convidem tothom que 
vulgui a implicar-se en aquesta nova aventura per 
sumar esforços! l 

La Junta d’El Centre
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El piloto Francesc Pérez 
participa en el campeonato 
mundial de Superbikes

El piloto vicentino Francesc Pérez participó en sep-
tiembre como invitado en el mundial de Superbikes, 
celebrado en el circuito de Montmeló. Pérez es el lí-
der del campeonato de España y, gracias a su buena 
temporada, recibió esta invitación. l

La Fundació Handbol Sant 
Vicenç, sostcampiona de la 
Supercopa de Catalunya

El sènior femení de la Fundació Handbol Sant Vicenç, diri-
git per Josep Maria Mestre i Dani Ariño, es va proclamar a 
l’agost sotscampió de la Supercopa de Catalunya. Les vi-
centines van perdre la final davant el BM Granollers, que 
milita a la màxima categoria de l’handbol estatal. l

Hi torna a haver públic durant les competicions espor-
tives a Sant Vicenç dels Horts. L’Ajuntament i les enti-
tats han acordat un protocol per tal de tornar a deixar 
entrar persones a les graderies; en concret, els familiars 
dels i les esportistes. La iniciativa ja s’ha posat en marxa, 
i permet l’entrada als equipaments de públic durant els 
partits, ja sigui de pretemporada o de competicions ofi-
cials. En cap cas s’hi deixa entrar gent durant els entrena-
ments. S’ha establert una distància de seguretat de dos 
metres; en concret, s’ocupa un de cada quatre seients. 

També se separa les persones entre les graderies, és a dir, 
una admet públic i l’adjacent, no. De moment les entitats 
afirmen que les persones estan molt conscienciades i les 
mesures s’estan complint sense cap problema. Això sí, 
aquest protocol queda supeditat als decrets que pugui 
fer la Generalitat per controlar el risc de contagi del coro-
navirus. Així, en cas que s’endureixin les mesures de pre-
venció es tornarà a restringir la presència de públic. l

El públic torna a 
les graderies dels 
equipaments esportius

El protocol, consensuat amb les entitats, 
permet als familiars assistir com a 
espectadors a partits de pretemporada, 
temporada i competicions
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Nueva edición de la 
emblemática prueba 
deportiva La Vicentina

El 18 de octubre la ciudad vivirá una nueva edición de la 
popular carrera La Vicentina. Este año la prueba cuenta 
con la novedad de dos distancias: 5 km y 10 km, y, como 
siempre, está abierta a todos los públicos. Por motivos 
de seguridad, este año la prueba se celebrará con ciertas 
restricciones. l

La atleta vicentina Aina Ramos López se proclamó cam-
peona de España sub20 en lanzamiento de jabalina, un 
gran hito en su carrera deportiva. Aina consiguió una 
marca de 44,98 metros, su mejor registro. l

El corredor Andreu Simon és el nou campió d’Espanya 
de trail running, la modalitat de curses atlètiques que se 
celebren a la muntanya. El vicentí va ser el gran domina-
dor de la prova celebrada a El Paso, a les Illes Canàries, 
aturant el cronòmetre en les 3h38’47’’. Simon feia diver-
sos mesos que no competia, però es va preparar bé per 
afrontar aquesta cursa. l

L’atleta Andreu Simon 
aconsegueix el campionat 
d’Espanya de trail running

La vicentina Aina Ramos 
se proclama campeona 
de España sub20

Las personas que participen deben llevar 
mascarilla antes y después de la prueba

La lanzadora de jabalina también batió su 
mejor marca personal

El corredor feia mesos que no s’entrenava 
però es va mostrar superior en tot moment
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“Perdonen 
que no me 
levante”, 
JM Pacheco  
En ADISCAP es-
tamos de luto. Te 
vamos a echar de 
menos, mucho. 
Nos quedamos 
tristes pero agra-
decidos por todo 
lo vivido contigo. 
Has sido un pilar 
muy importante 
para la asociación. Tu implicación y ayu-
da han hecho posible lo que hoy somos. 
Esta batalla la vamos a continuar por ti y 
por todos los que necesitamos hacernos 
visibles. Allá donde estés, seguro que 
batallarás junto a nosotros/as. ADISCAP 
y las familias luchadoras siempre te esta-
remos agradecidos por darnos la opor-
tunidad de tener nuestro local y poder 
ayudar a otras personas. Deseamos que 
el sueño que empezamos juntos lo po-
damos seguir llevando a cabo muchos 
años y te sientas orgulloso de ADISCAP. 
Te recordaremos como tú has sido, a 
ritmo de rock. Hasta siempre, Pacheco. 
Buen viaje a las estrellas. Te queremos, 
crack.

La familia, amigos y ADISCAP agrade-
cemos todas las muestras de cariño. 

Gràcies.
ADISCAP

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

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

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

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

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

SANT
VICENÇ 
DELS 
HORTS

OPINA

En 
recuerdo 
de Andreu 
Moliner 
Viñals
El pasado 8 de 
septiembre nos 
dejó el compa-
ñero Andreu 
Moliner Viñals 
con 80 años. Es 
muy difícil ex-
plicar lo que ha 
sido una perso-
na que  ha dedicado toda su vida a in-
tentar mejorar las condiciones  de todas 
las personas, en la vida laboral siendo 
muchos años representante sindical en 
AMES, así como participar activamente 
en la constitución del PSC en Sant Vi-
cenç y ser su secretario general, y al ju-
bilarse, con la inquietud y las reivindica-
ciones que siempre manifestaba, desde 
el ámbito de los casals, ser nombrado en 
representación de toda la gent gran de 
nuestra población miembro del Consell 
de la Gent Gran del Baix Llobregat, para 
defender la problemática de todos los 
mayores.

Es difícil olvidar a una persona que lo 
ha dado todo por los demás.

Descanse en paz.
Consell de la Gent Gran

Una vicentina al secretariat de l’ANC 
Aquest passat mes de juny la nostra companya Montse Siñol, després de quatre anys de ser-ne membre, ha deixat el Secretariat 
Nacional de l’ANC. Va ser una de les fundadores de l’ANC a St. Vicenç dels Horts el 2012 i aviat es va convertir en la coordinadora 
de la Territorial de la nostra població en uns anys plens d’il·lusió i de treball. Eren els anys posteriors a la lamentable i injustificable 
sentència del TC contra l’Estatut de Catalunya votat per la majoria dels catalans.

Animada per tots els components de la nostra Territorial, el 2016 es presenta per a coordinar l’ANC del Baix Llobregat i surt esco-
llida. Des d’aleshores ha viscut uns anys de plena dedicació a l’ANC. Com ella mateixa ens diu: “Formar part de la cúpula de l’ANC del 
2017 al 20 ha estat un privilegi i una experiència única. S’ha fet un treball molt intens, amb resultats diversos: excepcionals, bons, 
frustrants... I sentiments contraposats, sempre amb la tranquil·litat d’actuar de forma legal i pacífica i alhora vivint amb intensitat i 
satisfacció i en alguns casos amb preocupació i incredulitat els esdeveniments que han marcat aquests anys, els referèndums del 9-N 
i de l’1-0, la proclamació de la Independència, el 155, etc.”

Al cap d’aquests quatre anys i per exigències dels Estatuts de l’ANC, ha deixat el càrrec amb la satisfacció de molts dels objectius 
aconseguits i amb la pena de la repressió i de la injustícia dels empresonaments i de l’exili dels presos i preses polítics. I amb un pro-
pòsit clar: “Seguiré treballant des del territori i desitjo molts encerts als nous membres del Secretariat Nacional de l’ANC.”
ANC – Sant Vicenç dels Horts per la Independència



Isidre 
Bautista

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

LA VEU DELS GRUPS MUNICIPALS

Llevamos meses viviendo situaciones muy difíciles entre nuestros vecinos y vecinas del 

municipio. Nos estamos intentando adaptar a esta situación y, a pesar de que esos in-

tentos por volver a nuestra vida de normalidad y rutinas son muy difíciles, no debemos 

olvidar que esta pandemia sigue fuera y debemos ser cautos, no podemos bajar la guardia 

en estos momentos.

Ciudadanos Cs, como parte de este ayuntamiento, seguiremos manteniendo las medi-

das preventivas marcadas por las autoridades competentes y todas aquellas que creamos 

necesarias para asegurar el bienestar de nuestra ciudadanía.

Seguiremos trabajando con todas nuestras fuerzas para ayudar a nuestro tejido co-

mercial, social, educativo, a las familias, nuestros mayores, jóvenes y niños.

Ahora más que nunca, no hay descanso en nuestro ayuntamiento; desde Ciudada-

nos Cs seguiremos apostando por todos aquellos proyectos que creamos necesarios para 

salvaguardar a nuestro municipio y a todos los vicentinos y vicentinas.

La gestión municipal es prioritaria ahora mismo, para sanar las heridas causadas, acer-

tando en cada gestión como gobierno y poder cerrarlas dejando una leve cicatriz.

¡Nuestra prioridad sois vosotros! Tenemos claro que debemos adaptarnos a las nue-

vas situaciones y continuar con nuestro trabajo.

Seguimos adelante hacia la normalidad

Antolín
Jiménez

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

Llevamos ya un año de mandato y, a pesar de las dificultades con las que nos hemos encon-

trado (temporal Gloria y pandemia COVID-19 incluidos), el Gobierno municipal camina con 

paso firme y avanza en la transformación que Sant Vicenç necesita.

Queremos destacar el proyecto de la Escola Bressol Municipal El Petit Mamut. Traba-

jamos para poder trasladar la actual guardería a un espacio nuevo, que cumpla con todas 
las normativas (especialmente la accesibilidad). La nueva ubicación permitirá tener un 
equipamiento de una gran calidad, con tres líneas, un aula multisensorial, un patio ex-

cepcional y la posibilidad de crecer una línea más si en el futuro es necesario. Todo, para 
garantizar la educación pública en el período de 0 a 3 años.

Además, seguimos trabajando para conseguir que la residencia pública para la gente 
mayor sea una realidad. Hemos desencallado las dificultades con las que nos hemos en-

contrado; ya tenemos el anteproyecto y hemos empezado el trámite urbanístico necesa-

rio para poder ubicar la residencia en el espacio previsto, en el entorno del Molí dels Frares.

Por último, destacar que el plan de convivencia de Can Ros ha superado la primera fase. 

Son muchos los agentes implicados que trabajan de manera transversal para mejorar el ba-

rrio. Nuestro compromiso es hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para garantizar 
la tranquilidad, la seguridad y la convivencia en todo el municipio.

Después de la parálisis de los últimos años, en Sant Vicenç hay un gobierno centrado en 
las necesidades reales de la ciudadanía, dispuesto a tomar decisiones, avanzar y consoli-

dar el cambio que tanto necesitamos.

¡Seguimos!

Consolidando el cambio en Sant Vicenç



LA VEU DELS GRUPS MUNICIPALS

Jordi Gil

stvicencencomu@gmail.com 
    @StVicencEnComu    
    StVicencEnComu 
    @stvicencencomu

Aquest titular es va publicar el 20 de juliol del 2018 a La Premsa del Baix, i, després de més 

de dos anys i amb un acord entre els aleshores cinc grups municipals del l’Ajuntament (PSC, 

Cs, ERC, CiU i Comuns), els 200.000 € que s’havien de destinar a ajudar a reduir els con-
flictes al carrer no s’hi han executat mai. Fins quan, senyor Comino?

Fem memòria. L’any 2019, i després dels processos de participació que es van dur a terme 

als barris de Can Ros i el Serral, l’Ajuntament socialista i de Cs es va comprometre a destinar 

200.000 € a aquests barris per a la realització i activació d’un pla de civisme i convivència i 

pel reforç del servei d’atenció a persones en situació de dependència; uns diners que avui 
dia no han arribat als barris i, per tant, les actuacions continuen pendents d’execució 

i, el que és igual de greu, el procés participatiu del pressupost 2021 encara no s’ha ini-
ciat. Això què vol dir? Doncs que el Govern del PSC i Cs té un clar desinterès en fer servir els 

mecanismes de participació existents. Els veïns i veïnes de Sant Vicenç han demostrat 
que no es conformen votant cada quatre anys i volen decidir en què es gasten els 
diners, i els Comuns no podem estar-hi més d’acord: es diu DEMOCRÀCIA. I és que la 

situació comença a ser insostenible. El barri de Can Ros fa mesos que viu situacions con-
flictives a les seves places i carrers i el Govern encara no ha fet cap tipus d’actuació per 

revertir aquestes situacions en més d’un any i mig. El PSC no ha posat en funcionament cap 

mesura: no hi ha policia de proximitat, ni educadors de carrer ni el pla de convivèn-
cia que el barri tant reclama. Per això, els Comuns demanem la posada en funcionament 

d’aquesta bateria de propostes de manera immediata per resoldre els problemes de con-

vivència perquè tinguem el Sant Vicenç que ens mereixem, un Sant Vicenç de primera. 

“Can Ros i El Serral aposten per propostes socials”

Maite
Aymerich

junts@juntsxsantvicenc.cat
     @JuntsxSVH       
     juntsxsantvicenc

Han passat ja 17 mesos del canvi de govern municipal, però el canvi ens ha portat el retorn 
de les velles maneres de fer que van portar al municipi crispació, grisor i baixa autoestima. 

El pacte PSC-Cs ha suposat la irrupció d’algunes cares noves dels partits que governen. 

Només això. Sembla que hàgim tornat enrere i l’impuls dels darrers anys es va dissipant. El 

2011 la campanya socialista es va basar en la “por a la dreta” (tot i haver mantingut un pacte 

amb el PP durant tota la legislatura), i ara que tornen a governar amb la dreta (aquest cop, 

Cs) desplega els seus tics i hi suma els que ja tenia el PSC a Sant Vicenç: contractacions 
de familiars i amics a dit, poca transparència, apujades de sous polítics alhora que 
apugen impostos en plena pandèmia, desqualificacions i acusacions d’obstrucció quan 

es fa oposició, vetos a la participació, plens telemàtics que permeten tancar el micròfon 

quan convé, propaganda partidista i anuncis falsos a les xarxes. Aviat arribaran els arrossos 

i les xocolatades... Sant Vicenç es mereix seguir progressant com ho ha fet en els darrers 

temps i ens preguntem quin és el projecte de l’actual govern per a Sant Vicenç. De 

moment, només hem vist inacció, i quan hi ha acció, es fa improvisadament, sense diàleg i 

començant la casa per la teulada. Topem amb un alcalde que ignora més de 600 signatures 

de la ciutadania, però que quan somiava amb la cadira, reclamava més comunicació i parti-

cipació. Què se n’ha fet, d’escoltar el veïnat, d’escoltar la gent, d’escoltar els grups que des de 

l’oposició treballem per tenir un Sant Vicenç de primera com ens mereixem? Governar per a 

tothom vol dir explicar (no vendre), escoltar (de veritat), compartir (no només a les xarxes) 

i participar d’allò que col·lectivament volem per al nostre poble. Nosaltres, des del nostre 

paper, seguirem treballant per construir plegats un Sant Vicenç millor.

Improvisar, imposar i ignorar
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És una de les primeres festes 
de la  tardor, dedicada a la 
memòria dels avantpassats. Com 
altres festes, és una de les dates 
assenyalades de l’església catòlica 
però d’origen ancestral. El dia 1 
de novembre era tradició menjar 
castanyes, moniatos  i panellets; 
el dia 2, que és el dia dels Difunts, 
s’acostumava anar al cementiri 
a visitar els morts i portar flors. 
El vilatà Francesc Valls Soley ens 
havia explicat que a la zona de 
l’actual parc del Pi Gros anaven, entre altres costums, per 
collir la farigola i els espàrrecs que s’utilitzaven per fer les 
corones per Tots Sants. Els actes litúrgics al nostre poble es 
centraven en la celebració de la missa, a vegades cantada, 
i a la tarda es resava el rosari. Durant la dècada dels anys 
cinquanta i seixanta del segle passat, el res del rosari es va 

La Festa de 
Tots Sants

Les persones interessades a fer un curs de català i que no 
s’hi hagin pogut matricular per falta de places podran op-
tar a inscriure-s’hi del 16 al 22 de desembre i el 7 i 8 de 
gener. Aquest segon període de matrícula correspon als 
cursos trimestrals que iniciarem l’11 de gener de 2021. 

Oferirem cursos presencials de nivell oral per a persones 
que no entenen el català, que l’entenen molt poc i no el 
parlen o que volen millorar el seu nivell de conversa. I els 
cursos previstos de nivell escrit (Intermedi i Suficiència) els 

Al desembre, nou període d’inscripció
continuarem oferint en la modalitat en línia. Tots els cur-
sos d’aquest segon trimestre seran de 45 hores lectives i 
finalitzaran abans de Setmana Santa. Els cursos de nivell 
bàsic (primers cursos de nivell oral) són gratuïts, i per a la 
resta de nivells s’apliquen reduccions sobre el preu ordi-
nari, segons la situació laboral o personal de la persona 
interessada. El Servei Local de Català atén presencialment 
amb cita prèvia, que s’ha de demanar per telèfon (93 676 
81 91) o per correu electrònic (svh@cpnl.cat). l

fer en ocasions una part a l’església 
i les altres dues parts durant el camí 
de pujada al cementiri. Un cop al 
cementiri, el mossèn resava les 

absoltes  davant els nínxols de les famílies que ho havien 
demanat. Igualment, durant aquestes dècades, hem 
documentat el costum de representar obres de teatre a La 
Vicentina i al Centre Catòlic, amb motiu de la diada de Tots 
Sants. La clàssica Don Juan Tenorio, es substituí per altres 
peces representades pels elencs de les entitats. l
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