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El personal sanitari que treballa 
als centres d’atenció primària 
Vila Vella i El Serral han rebut la 
primera dosi de la vacuna contra 
la Covid-19! A més, fan una crida 
al veïnat perquè segueixi totes 
les mesures per prevenir-ne el 
contagi 
www.svh.cat
#SantVicençdelsHorts 
#salut #covid19 #vacunació 
#prevenció

EL MÉS VIST A LES 
XARXES MUNICIPALS
De l’1 de desembre al 4 de març del 2021

ajuntamentsvh
@ajuntamentsvh

La pagesia de Sant Vicenç 
dels Horts busca nous/ves 
pagesos/es que vulguin 
treballar la terra, @tv3cat 
es fa ressò del projecte 
municipal de la borsa 
de terres i de foment de 
l’agricultura local! Heu vist 
el vídeo?
https://buff.ly/3oBptjd

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
AjuntamentSVH

L’Open Barcelona de #BTT es 
clou a Sant Vicenç dels Horts 
amb el lliurament de trofeus 
i els podis de les diferents 
categories! 
El campionat de bicicleta tot 
terreny ha tingut lloc aquest 
diumenge, i ens ha permès 
gaudir d’una jornada d’esport, 
tècnica, esforç i talent!

Ajuntament SVH
@AjuntamentSVH

11
En marxa la tercera 
fase de millora de 
l’espai públic a la 

Vinyala
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A Sant Vicenç dels Horts disposem d’una xarxa de centres edu-
catius de gran qualitat i amb un personal docent totalment en-
tregat a la seva tasca, la de treure el millor de cada alumne/a. 
Vull agrair públicament l’esforç de tota la comunitat edu-
cativa per garantir l’èxit formatiu al municipi, especialment 
en la situació de pandèmia que vivim des de fa un any. Gràcies 
a la implicació de moltes persones, hem aconseguit superar les 
adversitats: equips directius, professorat, famílies, personal de 
consergeria, serveis de neteja i de menjador, brigada munici-
pal... i, per descomptat, gràcies a la fortalesa de l’alumnat, que 
ens donen un exemple d’adaptació i sacrifici constant.

Des de l’Ajuntament apostem per l’educació i continuarem 
treballant per garantir la qualitat del sistema. En aquest sentit, 
l’oferta de places de P3 esdevé peça clau. La Generalitat va re-
tallar-ne dues línies l’any passat, en què vam passar de tenir-ne 
11 a tenir-ne 9. Des del primer moment hem lluitat per recu-
perar-les i, per això, celebrem que el Departament d’Educa-
ció hagi acceptat, en part, la nostra proposta: sembla que 
recuperarem una de les dues línies de P3 i s’abaixarà la 
ràtio a 23 alumnes per aula. Això ens permetrà assolir dos 
objectius: millorar l’atenció a l’alumnat i evitar la segrega-
ció escolar, ja que la matrícula quedarà més repartida entre 
els centres.

Paral·lelament, el consistori també potenciarà els projec-
tes singulars de cada escola i institut, enfortint-ne els mo-
dels i donant-los continuïtat. En total, hi destinarem 31.200 
euros a través de diferents convenis, una eina que s’adequa 
millor a les necessitats dels centres que no pas les antigues 
subvencions.

I no ens oblidem de la responsabilitat que tenim amb el medi 
ambient; per això hem activat el pla d’instal·lació de plaques 
fotovoltàiques a l’escola Sant Josep i a l’espai socioeducatiu 
El Rocío. A més, un equip de la Brigada Municipal continua 
fent millores als patis, als lavabos i als accessos de diversos 
centres, entre altres actuacions.

El Govern Municipal està a disposició de la comunitat educa-
tiva per, entre totes i tots, aconseguir un model educatiu de pri-
mera. Ens hi juguem el més important: el futur del jovent, 
la prosperitat de tot el municipi.

Miguel Comino 
Alcalde

Apostem per 
l’educació

En Sant Vicenç dels Horts disponemos de una red de centros 
educativos de gran calidad y con un personal docente total-
mente entregado a su tarea, la de sacar lo mejor de cada alum-
no/a. Quiero agradecer públicamente el esfuerzo de toda la 
comunidad educativa para garantizar el éxito formativo en 
el municipio, especialmente en la situación de pandemia que 
vivimos desde hace un año. Gracias a la implicación de muchas 
personas, hemos conseguido superar las adversidades: equi-
pos directivos, profesorado, familias, personal de conserjería, 
servicios de limpieza y de comedor, brigada municipal... y, por 
supuesto, gracias a la fortaleza del alumnado, que nos dan un 
ejemplo de adaptación y sacrificio constante.

Desde el Ayuntamiento apostamos por la educación y se-
guiremos trabajando para garantizar la calidad del sistema. 
En este sentido, la oferta de plazas de P3 se convierte en una 
pieza clave. La Generalitat recortó dos líneas el año pasado, en 
que pasamos de tener 11 a tener 9. Desde el primer momento 
hemos luchado por recuperarlas y, por ello, celebramos que 
el Departamento de Educación haya aceptado, en parte, 
nuestra propuesta: parece que recuperaremos una de las 
dos líneas de P3 y se bajará la ratio a 23 alumnos por aula. 
Esto nos permitirá alcanzar dos objetivos: mejorar la aten-
ción al alumnado y evitar la segregación escolar, ya que la 
matrícula quedará más repartida entre los centros.

Paralelamente, el consistorio también potenciará los pro-
yectos singulares de cada escuela e instituto, fortaleciendo 
sus modelos y dándoles continuidad. En total, destinaremos 
31.200 euros a través de diferentes convenios, una herramien-
ta que se adecua mejor a las necesidades de los centros que las 
antiguas subvenciones.

Y no nos olvidamos de la responsabilidad que tenemos 
con el medio ambiente; por eso hemos activado el plan de 
instalación de placas fotovoltaicas en la escuela Sant Josep 
y en el espacio socioeducativo El Rocío. Además, un equipo 
de la Brigada Municipal continúa haciendo mejoras en los 
patios, en los lavabos y en los accesos de varios centros, 
entre otras actuaciones.

El Gobierno Municipal está a disposición de la comunidad 
educativa para, entre todas y todos, conseguir un modelo edu-
cativo de primera. Nos jugamos lo más importante: el futuro 
de la juventud, la prosperidad de todo el municipio.

Apostamos por la 
educación



l La Guia educativa 
municipal recull 
l’oferta de totes les 
escoles i instituts, i 
destaca les diferents 
propostes d’educació 
en xarxa 

l El consistori 
subscriu convenis 
amb les escoles 
perquè aquestes 
puguin fer servir els 
diners per als seus 
projectes singulars

l L’Ajuntament ha 
demanat que la 
Generalitat reobri 
les dues línies de P3 
que va tancar al Sant 
Josep i al Juncadella, 
però el Govern 
català sembla estar 
disposat a obrir-ne 
només una

l Des del febrer, 
s’imparteixen tallers 
per treballar amb 
els infants i joves 
les emocions i les 
aptituds musicals, 
oferta que se suma 
a l’estudi assistit

DESTAQUEM
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Sant Vicenç dels Horts es prepara per afrontar un nou 
curs amb totes les garanties d’èxit. Per planificar la pre-
inscripció, l’Ajuntament ha editat una guia amb informa-
ció de tots els centres, així com dels projectes destacats. 
La publicació, que es pot consultar a www.svh.cat, in-
forma exhaustivament de l’oferta d’escoles i instituts, així 
com de les propostes educatives en xarxa; entre elles, el 
Mapa de Recursos Socioeducatius. El mapa és un web 
que recull tots els serveis municipals, equipaments i en-
titats socieducatives a disposició d’infants, joves, famílies 
i professionals.

El 15 de març s’inicia la preinscripció, i l’Ajuntament i 
els centres s’han coordinat per establir un calendari de 
portes obertes virtuals. Tanmateix, es poden organitzar 
visites presencials amb cita prèvia i en grups reduïts de 
fins a 10 persones.

Es potencien els projectes singulars 
El proper curs l’Ajuntament potenciarà encara més els 
projectes singulars dels centres. Així, en lloc d’atorgar 
subvencions, amb una cobertura més genèrica, se signa-
ran convenis amb cada escola perquè aquestes puguin 
destinar els recursos a allò que consideren definitori del 
seu model. Es repartiran 31.200 € entre els 13 centres.

El conveni permet una millor planificació a les escoles, 
ja que aquestes són coneixedores de l’import de l’ajut 
des de l’inici del curs i, a més, en rebran el 60 % en el 
moment de la signatura.

En el curs 2021-22 també continuaran els tallers diver-
sificats, iniciats ja al febrer i que se sumen als tradicio-
nals tallers d’estudi assistit. Així, s’hi treballaran aspectes 

emocionals (amb Fundació La Granja) i de creació mu-
sical (amb l’Escola de Música). Igualment, l’Escola Iris ha 
iniciat un taller d’estimulació i moviment, mentre que 
cada institut gaudirà d’un taller extraescolar amb Basket 
Beat (proposta mixta de moviment, art, educació i acció 
social). 

Sant Vicenç dels Horts, una 
aposta per l’educació de qualitat

El 15 de març s’inicia la preinscripció als centres, 
que organitzen portes obertes virtuals i també 

presencials en grups reduïts



  6   Sant Vicenç dels Horts FEBRER-MARÇ 2021

Amb la reducció d’alumnes 
per aula es millora l’atenció 

als infants 

Els tallers diversificats formen part d’un programa del 
Ministeri d’Educació i Formació Professional i estan cofi-
nançats pel Fons Social Europeu 2014-2020.

Recuperar línies de P3 
Des d’un primer moment, l’Ajuntament ha apostat per 
tornar a disposar d’11 grups d’alumnes de P3, de manera 
que se’n poguessin recuperar les dues línies que la Gene-
ralitat va tancar l’any passat: una al Sant Josep i l’altra al 
Juncadella. La solució passaria per reduir a 21 el nombre 
d’alumnes per aula de P3, ja que així les matriculacions 
quedarien més repartides per tot el municipi i, a més de 
millorar l’atenció de l’alumnat amb ràtios més baixes, es 
lluitaria contra la segregació escolar. 

El consistori ha traslladat la proposta en diverses oca-
sions al Govern català; l’última, al desembre del 2020. A 
finals de gener la Generalitat va anunciar que el proper 
curs iniciaria un programa pilot per adequar les ràtios 
de P3 a tot el municipi. De moment, a falta de concretar 
com es durà a terme, sembla que la Generalitat accepta 
reobrir-ne una de les dues línies i ajustaria la ràtio a 23 
alumnes.

Aules de PFI als Antics Salesians 
D’altra banda, s’ha aprovat l’inici de licitació per construir 
noves aules a la primera planta dels Antics Salesians: 
dues de taller i dues de polivalent. S’hi ubicarà l’alumnat 
del Programa de Formació i Inserció (PFI-PTT), joves de 
16 a 21 anys que no han obtingut el Graduat en Educació 
Secundària Obligatòria (ESO). A Sant Vicenç els PFI són 
d’informàtica i de fleca i pastisseria. l

Els centres desenvolupen una tasca 
de gran qualitat, amb capacitat per 
atendre les necessitats de cada alumne/a 
i, sobretot, gràcies al compromís del 
personal docent. Des de l’Ajuntament 
els donarem tot el suport que necessitin 
i també signarem uns convenis perquè 
disposin de diners per als seus projectes 
singulars.

Patrícia Higueras 
Regidora d’Educació 
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El Ayuntamiento destina 
27.000 € a ayudas para la 
educación postobligatoria

El Gobierno Municipal concede subvenciones en la 
educación postobligatoria: 15.000 € en individuales 
y 12.000 para entidades. Las primeras son para gas-
tos de transporte, matrículas, material o salidas pe-
dagógicas; las de entidades son para programas de 
ayuda a jóvenes en situación desfavorable. l

La Brigada Municipal 
mejora el patio infantil 
del colegio La Guàrdia

Servicios Municipales ha instalado juegos en el patio in-
fantil de la escuela La Guàrdia, además de renovar varios 
elementos. También se ha acondicionado el jardín de la 
entrada del centro. Además, en el colegio Sant Antoni se 
han renovado las puertas de los baños y en La Vinyala se 
ha instalado un tobogán. l

Ya se ha iniciado el proceso de licitación para instalar 
unas placas fotovoltaicas en el colegio Sant Josep y en 
el centro socioeducativo El Rocío. El Ayuntamiento ha 
solicitado al Área Metropolitana de Barcelona (AMB) que 
agilice los trámites para llevar a cabo este proyecto, con 
una inversión estimada de 180.500 euros, asumida por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

La energía verde que generen estas placas se inyectará 
directamente en la red eléctrica y se traducirá en des-
cuentos en la factura del suministro. Además, también 
podrán beneficiarse de esta tecnología las dependen-
cias municipales que estén a menos de 500 metros del 
colegio y del centro socioeducativo. Así, si la energía 

generada por las placas solares es superior a la consumi-
da, los excedentes se destinarán al Pavelló Poliesportiu 
Municipal Sant Josep y al edificio municipal del Molí dels 
Frares. Además, existe un plan de sostenibilidad ambien-
tal, de 1,7 millones de euros (crédito de la AMB), para im-
plementar más medidas; entre ellas, instalar más placas 
en otros centros educativos

El Ayuntamiento, que declaró la emergencia climática 
en diciembre del 2019, trabaja para implementar más 
acciones respetuosas con el medio ambiente: esta es 
una de las prioridades del Plan de Actuación Municipal, 
hoja de ruta del mandato, y del Plan de Actuación de 
Energía Sostenible y Clima (PAESC). l

Se instalarán placas 
fotovoltaicas en el 
colegio Sant Josep y el 
centro socioeducativo 
El Rocío
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El PAM, a tu alcance
El Plan de Actuación Municipal 
2019-2023 (PAM) es el documento 
de planificación estratégica de la 
acción de gobierno, la hoja de ruta 
para los siguientes años. La ciudada-
nía lo puede consultar y así compro-
bar los objetivos fijados, de acuerdo 
con los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible que marca la ONU. l

El PSC, la força 
més votada a Sant 
Vicenç dels Horts 
el 14 de febrer

El PSC va ser el partit amb més vots 
de la ciutat (3.029, 29,64 %) a les 
eleccions al Parlament de Catalunya. 
La segona força va ser ERC (2.719, 
26,60 %), seguida de Vox (1.215, 
11,89 %), Cs (770, 7,53 %), En Comú 
Podem (729, 7,13 %) i Junts per Ca-
talunya (707, 6,92 %). La participació 
va caure 33 punts, fins al 48,93 %. l

El pleno municipal del pasado diciembre sirvió para aprobar, de ma-
nera definitiva, las cuentas que deberán regir las políticas públicas 
del año 2021. El presupuesto, de 37,8 millones de euros, está marca-
do por cinco grandes ejes: la seguridad sanitaria, la protección social, 
la promoción económica, el apoyo a las entidades y nuevas inversio-
nes. A la vez, se congelan las tasas y los impuestos respecto del 2020.
En cuanto a los gastos, destaca el esfuerzo en la mejora de la vía 
pública, en especial en la semaforización y la señalización (+681 %). 
También aumentan las partidas de mantenimiento del espacio flu-
vial (+79 %), de Promoción Económica (+38 %) y de vivienda social 
(+28 %). En cuanto a las inversiones, las principales son la reparcela-
ción de Can Ubach (1,5 M€), la nueva guardería municipal Petit Ma-
mut (1 M€) y la urbanización de la calle Comerç (0,5 M€).

Otra de las novedades que incluyen las cuentas es más financia-
ción de otras administraciones. En concreto, la regularización de las 
aportaciones que hace cada año el Estado español a los ayuntamien-
tos ha resultado positiva para Sant Vicenç dels Horts. En total, el con-
sistorio ingresará 672.000 euros en concepto de Participación de los 
Tributos del Estado, una cifra que supone un aumento de 422.000 
euros en las previsiones municipales. De este modo, la diferencia se 
destinará al remanente del presupuesto, lo que permitirá afrontar 
nuevas inversiones en un futuro.

El remanente de tesorería es la diferencia entre los ingresos y los 
gastos que hay en el presupuesto municipal. Si este remanente es 
positivo, se puede destinar —dentro de unos límites— a financiar 
proyectos de inversión y servicios para la ciudadanía. Este será el 
caso de Sant Vicenç dels Horts de cara al 2021. l

Un presupuesto para la 
protección sanitaria y social

El esfuerzo en inversión será notable para 
este 2021, con proyectos como la guardería 
municipal Petit Mamut
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El SIAC resol 
directament el 31,8 %
de les peticions 
ciutadanes del 2020

L’any passat el Servei Integral d’Atenció Ciutadana (SIAC) 
va gestionar íntegrament el 31,84 % de les peticions de la 
ciutadania adreçades a l’Ajuntament. Això suposa trami-
tar directament 6.196 peticions (de les 19.456 que es van 
registrar), des de l’obertura del tràmit fins a la resolució, 
sense necessitat de derivar el cas a cap altre servei muni-
cipal o administració. Aquests tràmits tenen a veure amb 
el padró municipal, el cens d’animals domèstics, l’emissió 
de carnets de bus urbà, la signatura digital o les gestions 
de finestreta única administrativa, entre altres assumptes.

 D’altra banda, el confinament va accelerar en el 2020 
l’ús del registre electrònic per part de la ciutadania per 
adreçar-se a l’Ajuntament: el 40,5 % d’instàncies registra-
des al SIAC van ser electròniques, respecte del 22 % del 
2019. L’any passat el SIAC va tramitar 789 sol·licituds re-
ferents al certificat digital idCAT, que permet fer gestions 
telemàtiques amb les administracions. 

El SIAC es troba a Can Comamala (c. Mossèn Jacint Ver-
daguer, 105-113). L’atenció presencial es fa de dilluns a 
divendres, de 9 a 14 h, i les tardes de dilluns a dijous, de 
16.30 a 18 h, amb cita prèvia: 900 111 656, siac@svh.cat 
i www.svh.cat. l

El Ayuntamiento destina 
80.000 € a ayudas para 
alquiler o hipoteca
Por la situación de la Covid-19, el Consistorio decidió 
destinar 80.000 euros a ayudas para pagar el alquiler o la 
hipoteca, cifra que casi triplica la previsión inicial presu-
puestada en el 2020, de 30.000 euros. Se han podido aco-
ger a esta ayuda las personas que tienen un contrato en 
régimen de alquiler o que hacen frente a las cuotas hipo-
tecarias y que destinan un 30 % de sus ingresos a ese gas-
to, entre otros requisitos. Las ayudas son de un máximo 
de 150 euros al mes y se tienen en cuenta los importes 
satisfechos entre enero y noviembre del 2020. Se puede 
contactar con la Oficina d’Habitatge a través de habitat-
ge@svh.cat y del 93 602 92 00 (ext. 4389 o 4377). l

Tràmits gestionats
íntegrament al SIAC

Tipus de tràmit Núm. de registres

2.562
1.260
1.007
789

353
145
80 
6.196

Finestreta única

Certificats d’empadronament

Alta al padró municipal

Emissió i revocació de signatura
digital idCAT

Canvi de domicili al padró municipal

Cens d’animals domèstics

Emissió de carnets de bus urbà

Total:
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Encargado 
el proyecto 
de escaleras 
mecánicas para 
Sant Josep
El Ayuntamiento ya ha encargado el 
proyecto ejecutivo para construir es-
caleras o rampas mecánicas en Sant 
Josep, una reivindicación histórica 
del barrio que servirá para conec-
tarlo mejor con el centro del mu-
nicipio y mejorar su accesibilidad, 
sobre todo para la gente mayor. Se 
instalarán en la calle Benicarló, entre 
la Travesera de Barcelona y Burgos, 
un tramo que cuenta con entradas a 
domicilios, aparcamientos privados 
y circulación de vehículos y viandan-
tes. Se prevé que el proyecto pueda 
estar listo en tres meses para poder 
licitar las obras, y el presupuesto de 
la actuación es de unos 400.000 €. La 
empresa que se encargará de defi-
nir la actuación es un despacho es-
pecializado: B2B Arquitectes, SLP. El 
proyecto se inspirará en otros simi-
lares que han hecho en Badalona o 
en el barrio de Horta de Barcelona. l

En marxa la tercera fase 
de la reurbanització del 
barri de la Vinyala

L’Ajuntament ha aprovat la redacció del projecte per tirar enda-
vant la tercera fase de la reurbanització del barri de la Vinyala. 
Aquest és el pas previ per licitar les obres que han de servir per 
millorar les zones comunitàries de les illes de pisos entre el carrer 
de la Vinyala, del Doctor Ferran i de Sant Vicenç. S’hi renovaran vo-
reres, jardineres, elements comuns, entrades d’edificis i espais co-
munitaris del carrer, així com les xarxes de subministraments que 
hagin quedat antiquades o necessitin reparació. Les dues prime-
res fases d’aquesta reurbanització es van realitzar fa 11 anys, quan 
l’àmbit del barri on ara s’actuarà va quedar pendent. El pressupost 
per a aquesta intervenció serà d’uns 400.000 euros i és previst que 
les obres comencin a finals d’aquest any o principis del 2022. La 
previsió de l’equip de govern és que la reurbanització del barri 
estigui enllestida abans que finalitzi aquest mandat. l

S’hi renovaran voreres, jardineres, elements 
comuns i xarxes de subministraments
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Ayuntamiento y Diputación 
acuerdan la mejora de la 
carretera de Torrelles

La Diputación de Barcelona ha aprobado el proyecto 
para construir una mediana y tres pasos de peatones, 
uno de los cuales con semáforo a demanda (con pulsa-
dor), en la carretera BV-2005, en el tramo confluyente con 
la calle de Sant Joan. El proyecto se ha consensuado con 
el Ayuntamiento y estará financiado por ambas adminis-
traciones. Se creará un itinerario que permita cruzar con 
seguridad la carretera entre los polígonos de Can Coll y 
de Sant Antoni.

Con la construcción de la mediana y de los pasos de 
peatones, mejorará la seguridad de las personas y, ade-
más, también se incrementará la velocidad de las líneas 
interurbanas L62, E20 y L71 en sentido Torrelles, dado 
que se instalará la parada en la mediana y no será ne-
cesario que los autobuses se desvíen por el lateral de 
la carretera. Los pasos de peatones serán adaptados a 
personas con movilidad reducida y personas invidentes 
(dispondrán de pavimento rugoso). Se instalarán farolas 
para incrementar la seguridad del entorno, y mobiliario 

urbano como bancos y papeleras. En un futuro también 
cambiará el sentido de circulación de la c. del Polígon de 
Sant Antoni y el estacionamiento será en semibatería. l

Se construirán tres pasos de peatones 
para incrementar la seguridad al ir al 
polígono industrial

El Govern de la ciutat i el veïnat van sol·licitar a Ferroca-
rrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) que adeqüés 
les seves instal·lacions per reduir el soroll. Així, es van fer 
obres a les vies perquè el pas dels combois fos menys 
molest i es va actuar als ponts del carrer de Sant Josep 
i de Rafael Casanova i també a l’altura del carrer de Sal-
vador Allende. A més, Ajuntament i veïnat estan parlant 
amb FGC per instal·lar pantalles sensorials que redueixin 
encara més el soroll. l

Actuació a les vies del tren 
per reduir els sorolls

El veïnat i l’Ajuntament van sol·licitar a FGC 
els treballs per millorar la qualitat de l’entorn

El Consistorio, junto a la ciudadanía, está 
mejorando la movilidad y la seguridad en todo 
el municipio. En este punto es especialmente 
importante, ya que es el camino más directo a 
pie entre la estación de tren y el polígono.

Antolín Jiménez 
Concejal de Movilidad y Transporte 
Público 
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Convenio entre 
Ayuntamiento y AMB 
para acondicionar el 
camino del río

El Ayuntamiento y el Área Metropolitana de Barcelona 
(AMB) han firmado un convenio de colaboración para fi-
nanciar los trabajos de recuperación socioambiental del 
camino del Llobregat. El proyecto cuenta con un presu-
puesto de ejecución de 360.000 euros, de los cuales el 
AMB aportará el 75 % (270.000 €) y el Consistorio, el 25 % 
restante (90.000 €).

Se trata de una nueva fase del proyecto general de recu-
peración del camino del Llobregat, que ahora se centrará 
en la franja que va de la riera de Torrelles a la rotonda, en-
tre la vía del AVE y el río. Este espacio contará con áreas lú-
dicas y de ocio, juegos infantiles, zona de pícnic, un prado 
deportivo polivalente, un circuito “correcán”, etc.

Nuevos bosques de ribera 
Además, también hay previstas pequeñas explanadas 

mediante la formación de nuevos prados y bosques de 
ribera que generarán zonas de sol y de sombra. El ámbito 
de actuación está también cerca del vado inundable que 
une el municipio de Sant Vicenç dels Horts con los de Mo-
lins de Rei y Sant Feliu de Llobregat.

El convenio establece que el AMB se encargará de la 
licitación, contratación, dirección y control de las obras, y 
garantizará la coordinación técnica con el Consistorio. l

El proyecto tiene un presupuesto 
de 360.000 €: el Consistorio 
aportará el 25 % y el ente 
metropolitano, el 75 % restante

El tramo final de la riera de Cervelló ya está libre del ex-
ceso de sedimentos, hecho que reduce el riesgo de inun-
daciones. La actuación, fijada en el convenio entre Ayun-
tamiento y Parc Agrari, ha servido también para reforzar 
las márgenes de la riera. Igualmente, se ha desbrozado la 
zona, y los restos triturados se han dejado sobre el pro-
pio terreno para aportarle nutrientes. l

La riera de Cervelló, libre 
de obstáculos para evitar 
inundaciones

Es una de las actuaciones del convenio 
entre el Ayuntamiento y el Parc Agrari
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Quatre noves agents 
cíviques per sensibilitzar 
sobre la convivència
L’Ajuntament contractarà el mes de març quatre per-
sones que faran la tasca d’agents cíviques durant un 
any i que se sumen a les dues ja contractades en el 
2020. L’acció s’emmarca dins del projecte CIVITAS, 
que ofereix oportunitats laborals a dones. A més, 
aquestes persones rebran formació en competèn-
cies bàsiques i formació professionalitzadora, ac-
cions d’apoderament i suport psicològic i, finalment, 
acompanyament a la recerca activa de feina, pros-
pecció i intermediació laboral. El Consistori preveu 
contractar tres persones més per consolidar l’equip 
de treball. l

Més de 400 
persones 
ja fan 
servir l’app 
“Moneder 
SVH”

L’aplicació “Moneder SVH” 
és una eina que busca la 
fidelització i comunicació 
entre el veïnat i els establi-
ments comercials, fet que 
ajuda a augmentar les vendes i el benefici del comerç 
local, integrant serveis municipals i premiant la cliente-
la amb diners (o punts) que es poden utilitzar per pagar 
futures compres. Des del 17 de desembre, ja hi ha en 
aquesta aplicació 143 establiments vicentins operatius, 
i 425 persones s’han descarregat i donat d’alta a “Mo-
neder SVH”. En total, s’han fet 572 operacions de venda, 
amb un impacte econòmic de prop de 30.000 euros. Pro-
perament, l’Ajuntament atorgarà noves subvencions al 
comerç local per afavorir la reforma i modernització dels 
locals, que també es faran arribar a través de l’aplicació 
“Moneder SVH”. A més, des de finals de febrer, les liquida-
cions que es deriven de les vendes a través de la platafor-
ma es liquiden setmanalment. l
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En marcha el proceso 
participativo para 
luchar contra el 
cambio climático

Después de que el Pleno Municipal declarase la emer-
gencia climática en Sant Vicenç dels Horts (diciembre 
de 2019), el Consistorio da un paso adelante para imple-
mentar nuevas políticas más respetuosas con el medio 
ambiente y el planeta. Así, se ha empezado a configurar 
el Plan de Acción para la Energía Sostenible y el Clima, un 
documento estratégico que recogerá ideas y propuestas 
que se traducirán en acciones para trabajar hacia la tran-
sición energética. Este documento se hará con la partici-
pación de la ciudadanía, que podrá trasladar sus preocu-
paciones y demandas encaminadas hacia este objetivo. 
El Consistorio quiere cumplir con las metas fijadas por la 
Unión Europea: que en el 2030 se haya reducido en un 40 
% la emisión de gases de efecto invernadero y que en el 
2050 se consiga la descarbonización del planeta. El pri-
mer paso de este proceso participativo es el debate sobre 
su reglamento, para establecer los mecanismos y tiem-
pos que facilitan la participación ciudadana. Toda la infor-
mación se puede consultar en el web de procesos partici-
pativos del Ayuntamiento: www.svh.cat/decidimsvh. l

La compañía eléctrica Endesa ha actuado en los barrios 
de El Turó y de La Guàrdia para resolver las incidencias 
registradas en el suministro: por un lado, se han reco-
nectado e instalado nuevas líneas para aumentar la 
potencia máxima de la red, ya que últimamente se re-
gistraban aumentos del consumo que provocaban inte-
rrupciones del suministro por exceso de demanda; por 
otro lado, se está proyectando el tendido de una nueva 
línea subterránea, que servirá para resolver la mayoría 
de las incidencias. l

Trabajos en El Turó y 
La Guàrdia para mejorar 
la red eléctrica
Se han tendido nuevas líneas para repartir 
la carga y evitar el exceso de demanda
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Es tripliquen les 
donacions de sang en 
plena pandèmia
Durant l’any 2020, marcat per la pandèmia de la Co-
vid-19, la ciutadania va mostrar el seu compromís i 
la seva solidaritat responent més que mai a la crida 
que fa cada cert temps el Banc de Sang i Teixits a do-
nar sang i plasma. En total es van recollir 1.039 dona-
cions, una dada que gairebé triplica la xifra de l’any 
2019, quan es van recollir 394 donacions. La jornada 
en què hi va haver més afluència de persones va ser 
la que es va organitzar al mes d’abril, en la qual es 
van recollir 266 donacions. l

Ja és obert el període 
per fer aportacions al Pla 
Local de Salut
L’Ajuntament va posar en marxa a finals de l’any passat 
el procés de redacció del Pla Local de Salut, un docu-
ment estratègic que consensua els objectius a assolir en 
salut pública al municipi i planifica les accions que es 
desenvoluparan els propers anys. Així, es busca la par-
ticipació de totes les persones interessades en aquest 
àmbit, des de professionals del sector que treballen a la 
ciutat fins a veïnes i veïns, per fer aportacions i enriquir 
el Pla.

Tot plegat s’articula a través de la plataforma de par-
ticipació www.svh.cat/decidimsvh, on es poden en-
viar les propostes fins al 31 de maig. També es farà una 
enquesta ciutadana a partir de mitjan mes de març i es 
constituiran grups de discussió i de treball per analitzar 
les propostes que vagin arribant i prioritzar-les, així com 
acabar d’establir línies d’actuació. A finals de juny es 
preveu tenir el primer esborrany del document. l
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Aprovat 
l’avantprojecte 
de residència de 
gent gran

La Junta de Govern ha aprovat 
l’avantprojecte de construcció de 
l’equipament, elaborat per l’equip 
tècnic de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, que preveu que sigui 
més ampli que l’inicial i gaudeixi de 
bona il·luminació natural. L’equipa-
ment se situarà a l’esplanada situada 
al costat del Molí dels Frares. l

Baixen els fets 
delictius a Sant 
Vicenç dels Horts

La primera Junta Local de Seguretat 
del 2021 va posar sobre la taula la 
tendència positiva que mostren les 
dades, ja que s’han reduït els fets de-
lictius i es considera que Sant Vicenç 
dels Horts és un municipi segur. En 
concret, les infraccions penals han 
caigut d’un 19 % respecte del pe-
ríode anterior, i les detencions han 
baixat d’un 43 %. l

Después de muchos meses de pandemia, las primeras vacunas con-
tra la Covid-19 han llegado a Sant Vicenç dels Horts. Un equipo sa-
nitario especializado ya ha puesto las dos dosis de la vacuna Pfizer 
a las personas mayores de las residencias Sophos y Primitiva Barba. 
Primero las recibieron en Sophos, porque el Servicio de Epidemiolo-
gía de Cataluña hizo una clasificación de las residencias en función 
de los casos de Covid-19 que se habían registrado en las semanas 
previas a la llegada de la vacuna. La Sophos estaba dentro del primer 
grupo, ya que no tenía ningún caso registrado.

Recientemente, el personal sanitario que trabaja en los centros de 
atención primaria Vila Vella y El Serral han recibido la segunda dosis 
de la vacuna, y ya se está vacunando a la gente mayor que vive en su 
casa. Por otro lado, el Ayuntamiento ha reivindicado que se vacune 
en Sant Vicenç dels Horts para que la ciudadanía no haya de trasla-
darse a Sant Boi.

Más de mil vacunas 
Al cierre de esta edición ya se había vacunado a más de mil per-
sonas del municipio. Desde los centros sanitarios se ha hecho un 
llamamiento a que el vecindario siga las medidas para prevenir el 
contagio. Además, también se recuerda que es necesario que todas 
las personas se vacunen para conseguir superar la enfermedad; el 
personal sanitario anima a toda la población a ponerse el vial cuando 
sea su turno. l

Vacuna contra la Covid-19 
en Sant Vicenç dels Horts
Las primeras se pusieron a personas ancianas 
de las residencias Sophos y Primitiva Barba
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l El Servei de Mediació Municipal és gratuït i es troba a l’edifici municipal del Molí dels Frares 
(plaça del Molí, 1). El seu personal media en conflictes entre ciutadania a títol individual i també 
entre col·lectius o associacions. Atenen els dilluns i dimecres de 9 a 15 h, dimarts de 14 a 20 h i 
dijous de 14 a 18.30 h. Dades de contacte: mediaciociutadana@svh.cat / 93 680 71 00

En què consisteix el servei 
de mediació?
El Servei de Mediació Municipal 
atén a la ciutadania de Sant Vicenç 
que tinguin la intenció de resoldre 
un conflicte de manera dialogada 
i serveix com a alternativa a altres 
maneres de resoldre conflictes, com 
poden ser els processos judicials. 
Atenem tot tipus de conflictes: fa-
miliars, entre associacions, veïnals, 
entre alumnat... És un servei que 
també poden fer servir associacions 
i col·lectius. 

Quins conflictes podeu abordar?
La gran majoria de conflictes que 
atenem des del Servei Municipal són 
veïnals, prop del 70 %. Acostumen a 
haver-hi diverses problemàtiques: 
sorolls, incomoditats que poden 
ocasionar els animals domèstics, 
humitats, límits de parcel·les de pro-

“Les persones que sol·liciten mediació són part 
d’un conflicte, però poden ser-ne la solució”

pietats, etc. També atenem convenis 
de divorci, casos familiars interge-
neracionals, entre fills, pares, avis... 
No podem mediar en casos en què 
l’Ajuntament sigui una part d’un 
conflicte: hem de respectar el princi-
pi d’imparcialitat; tampoc, en casos 
en què hi hagi violència de gènere, 
ni en què una de les parts tingui al-
guna discapacitat intel·lectual.

Quines parts té aquesta 
mediació?
La primera persona que sol·licita 
el servei ve de manera voluntària i, 
després, nosaltres contactem amb 
l’altra part. Hi ha unes entrevistes 
individuals inicials i l’entrevista con-
junta. A partir d’aquí, no tenim un 
límit de sessions, però els processos 
de mediació no s’haurien d’allargar 
més de tres o quatre sessions con-
juntes. 

CARLES 
ROSÉS
MEDIADOR MUNICIPAL

L’ENTREVISTA

Vivim en una època de crispació... 
Com es treballa la cultura de la 
mediació?
Intentem que la gent sigui cons-
cient, no només de la seva pròpia 
realitat o situació, sinó que es posi 
en el lloc de l’altre. Treballem molt 
l’empatia, un valor que socialment 
va a la baixa i que cal impulsar. Do-
nar-se un temps per conèixer què 
li està passant a l’altre és fonamen-
tal. L’objectiu de la mediació és la 
resolució del conflicte, però també 
ens dona l’oportunitat de millorar 
la comunicació entre les parts i, tot 
i que no s’acabi resolent el conflicte, 
es millora la convivència. Allò més 
important és que les persones que 
venen al servei siguin conscients 
que formen part del conflicte però 
també poden ser-ne la solució. l



SANT
VICENÇ 

DELS 
HORTS

VIDA VICENTINA

LA CULTURA ES REIVINDICA COM A ESSENCIAL

L’entitat vicentina Fem Dansa es va sumar a la 
manifestació que el sector cultural va organitzar 
a Barcelona. Representants de l’escola es van 
manifestar al crit de “Deixeu d’ofegar-nos!”.

COMERÇOS LOCALS I EQUIPAMENTS ES DISFRESSEN PER CARNESTOLTES

El veïnat va poder visitar durant tot el febrer les exposicions de la vestimenta de la família carnavalesca, del 
ball de la Disfressada i les rues del Carnestoltes.

ENVIAMENT AL SÀHARA OCCIDENTAL

L’entitat Sant Vicenç amb el Sàhara enviarà material 
a persones dels camps de refugiats. Hi ha un ecògraf, 
medicaments, una cadira de rodes, bolquers d’adults i 
crosses, entre d’altres recursos donats per associacions 
i ciutadania. La brigada municipal traslladarà el 
material a Alacant, des d’on sortirà un vaixell.

ÀLEX CAPDEVILA I VÍCTOR PUA, A SPOTIFY

Els vicentins han creat el grup Malxs i treballen 
en el primer disc. A través del pop i la música 
urbana, han creat dos senzills que s’han col·lat a les 
principals llistes d’Spotify.



RECEPTES DE QUARESMA AL YOUTUBE MUNICIPAL

Fins al 3 d’abril, els restaurants vicentins oferiran les tradicionals receptes, elaborades amb productes de 
proximitat. Els plats s’han gravat en vídeo i podeu veure com es cuinen al YouTube de l’Ajuntament. 

AULA DIAL ES TRASLLADA A CAN COMAMALA

Per primera vegada en 12 edicions, Ràdio Sant Vicenç trasllada 
Aula dial fora de l’emissora municipal: de l’1 al 19 de març, els 
informatius escolars s’emeten des de Can Comamala, per comptar 
amb un espai gran i ventilat. L’altra novetat és la participació de 
l’IFE de l’Institut Gabriela Mistral.

TRES VICENTINES PARTICIPEN 
EN LA RETRANSMISSIÓ DE 
L’ARRIBADA A MART

L’emissió de l’aterratge de la nau 
Perseverance va comptar amb la 
participació de tres alumnes de 
l’Escola la Guàrdia. Van aparèixer 
al programa emès arreu del món, 
explicant-hi la seva passió per 
explorar l’Espai.

MARTA VERCHER PUBLICA EL SEU TREBALL 
PER PREVENIR L’ASSETJAMENT ESCOLAR

La vincentina ha elaborat un banc de recursos 
d’intervenció preventiva del bullying, dirigit al 
professorat, perquè actuï des de l’activitat 
físico-esportiva. La Universitat Autònoma de 
Barcelona l’ha publicat en obert al seu arxiu.

LA 36a MOSTRA DE TEATRE ESCOLAR OMPLE 
D’APLAUDIMENTS LA VICENTINA I LES XARXES

Del 18 al 29 de gener van tenir lloc les 
representacions a La Vicentina, on van accedir 
les famílies dels actors i les actrius. Les obres 
també es van emetre en directe per YouTube.



LA CIUTADANIA ES 
BOLCA AMB EL PROJECTE 
COMUNITARI UBUNTU

Les botigues Merchestetic, 
Ca l’Agustinet i Manos de 
Oro han lliurat 478 brics 
de llet al banc d’aliments 
El Rebost, i el forn Julian’s, 
400 barres de pa. Les 
compres s’han fet gràcies 
a la venda d’Ubuntu. 
Voluntaris i voluntàries de 
SVH en Xarxa elaboren els 
ninos i les nines gràcies al 
material que distribueixen 
les associacions veïnals.

LA DIADA D’ANDALUSIA ES 
VIU AMB PASSIÓ A SANT 
VICENÇ DELS HORTS

El 28 de febrer es va celebrar el 
Dia d’Andalusia, i la Asociación 
Cultural Andaluza Rociera 
de Sant Vicenç dels Horts va 
organitzar una representació 
teatral a La Vicentina, en 
memòria de Blas Infante. 

CAN COSTA ACULL UNA NOVA PROVA DE BTT AMB TOTES LES 
MESURES DE SEGURETAT

Les zones forestals de Can Costa van ser l’escenari de la prova amb bicicleta 
tot terreny de l’Open Barcelona a Sant Vicenç dels Horts, organitzada pel 
Club BTT La Família. Els i les ciclistes van fer un circuit tècnic de 5 km.

UN 8M SENSE ACTES MASSIUS PERÒ CARREGAT DE LLUITA PER LA IGUALTAT

Sant Vicenç dels Horts es va omplir de feminisme i reivindicació amb motiu del Dia Internacional de les 
Dones. A més dels actes, es van repartir mascaretes liles i es van penjar llaços als balcons. La lectura del 
manifest va anar a càrrec de Cèlia Dorado, membre de la Taula d’Igualtat des de la seva creació.



LA MOSTRA I LA FESTA MAJOR APLEGUEN 
MILERS DE PERSONES A INTERNET 

Per les restriccions de la pandèmia, la 37a Mostra 
Comercial, Agrícola i Gastronòmica es va celebrar 
majoritàriament de manera virtual, amb propostes 
destacades com la 4a Mostra Internacional de 
Pastisseria, inaugurada per la prestigiosa cuinera 
Carme Ruscalleda. L’organització va emetre els actes 
també amb llengua de signes o bé subtitulats. Pel que 
fa als actes de Festa Major d’Hivern, l’Ajuntament va 
apostar pels formats presencials, seguint sempre les 
indicacions del PROCICAT. El canal de YouTube de 
l’Ajuntament va sumar prop de 8.000 visualitzacions 
el cap de setmana del 22, 23 i 24 de gener. 





  24   Sant Vicenç dels Horts FEBRER-MARÇ 2021

ESPAI COORDINAT 
PER LA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL LES 
VOLTES

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

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

SANT
VICENÇ 
DELS 
HORTS

VA DE
VOLTES

El 2020, en xifres
l El passat 2020 ha significat un any realment especial i únic. La crisi de 
la pandèmia va fer-nos tancar portes des del 12 de març al 24 de maig i 
ha calgut implementar mesures estrictament necessàries a l’equipament 
a favor d’una reobertura de portes ben segura. Malgrat tot, podem dir 
que les xifres d’aquesta infografia són esperançadores. Desitgem que en 
el 2021 molts més vicentins i vicentines vinguin a fer-se el carnet gratuït 
de biblioteques i puguin gaudir-ne de tots els avantatges.

EL SERVEI 
LOCAL DE 

CATALÀ 
S’ADAPTA A LA 

VIRTUALITAT

AMB LA SITUACIÓ DE 
PANDÈMIA, LES VIES 

DE CONTACTE SÓN 
LES SEGÜENTS:

677 258 351

svh@cpnl.cat

@svhcpnl



  FEBRER-MARÇ 2021 Sant Vicenç dels Horts   25  

Andreu Simón, campió 
de la prestigiosa cursa 
Transgrancanaria 

L’atleta vicentí Andreu Simón va quedar primer en 
la modalitat de Marató de la Transgrancanaria, dis-
putada a finals de febrer. Amb un temps de 2 hores 
i 41 minuts, Simon va revalidar el títol del 2020. En 
aquesta edició han participat més de 1.700 atletes 
de 45 països. l

Karlos Puertas i Ivan Liberal 
participen al Campionat 
Mundial de Pentatló Modern

Nou èxit esportiu de l’atletisme local: aquesta vegada, 
protagonitzat per Karlos Puertas i Ivan Liberal. Els es-
portistes vicentins van aconseguir una gran fita: classi-
ficar-se per al Campionat Mundial de Pentatló Modern, 
que s’ha fet a Alexandria (Egipte). Els atletes van aconse-
guir la medalla d’argent en el Campionat d’Espanya. l

Aina Ramos 
empieza el año 
cosechando éxitos 
deportivos
La atleta Aina Ramos cierra un primer 
trimestre del año para enmarcar, en 
el que ha conseguido los campeo-
natos de Cataluña y España sub-20 
en su disciplina, el lanzamiento de 
jabalina. Gracias a estos hitos pudo 
competir, en categoría absoluta, en 
el Campeonato de España, celebra-
do el pasado fin de semana en Bada-
joz, donde quedó séptima. l

La piscina Montserrat Canals, mucho 
más accessible para la ciudadanía
Los Servicios Municipales han instalado un elemento que facilitará el ac-
ceso de las personas con discapacidad a la piscina del Complex Esportiu 
Municipal (CEM) Montserrat Canals. Se trata de una grúa con un brazo 
articulado que, gracias al uso de un arnés, permite a los usuarios bajar y 
salir del agua sin esfuerzo. Esta acción es fruto del acuerdo entre el Ayun-
tamiento y la asociación ADISCAP. l
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VOLEU DONAR A 
CONÈIXER LES VOSTRES 
OPINIONS SOBRE TEMES 
D’INTERÈS LOCAL? 

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

l Aquest ha d’anar 
acompanyat del nom i 
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

Justicia para Jack: muerto 
por el disparo de un 
cazador
A Jack le quitaron la vida muy cerca de 
donde, nueve años atrás, se la salvaron. 
Abandonado, tuvo la suerte de encon-
trarse con unas personas que no miraron 
para otro lado y Jack, un perro noble y 
bueno, pasó a ser uno más de la familia.

El 23 de enero salieron a caminar con 
Jack por el monte como tantas veces, 
como tanta gente. De pronto, el disparo 
de un cazador, realizado desde el mismo 
camino por el que iban, rompió la paz; 
un tiro directo que destrozó la cabeza de 
Jack. Sin motivo, sin excusas, ya que el 
perro estaba a pocos metros del cazador 
y no había ningún obstáculo que le impi-
diera verlo. Todo pasó en presencia de su 
familia, que, impotente, no entendía por 
qué su perro, tan lleno de vida y alegría, 
yacía muerto.

Y es que resulta difícil concebir que al-
guien se sienta con el derecho de pegar 
un tiro a cualquier ser que se le acerque, 
incomprensible oír que fue un acto “invo-
luntario”. Jack estaba en un camino pú-
blico, a unos cuatro metros de distancia 
del cazador que lo mató, y la ley prohíbe 
disparar en o hacia los caminos de uso 
público, fija un límite de seguridad del 
ancho del camino más 25 metros a cada 
lado del mismo, y que en una zona de se-
guridad, como es el caso, el arma, si está 
desenfundada, ha de estar descargada. 
Basta de encubrir actitudes que provo-
can muertes.

Jack ha tenido una muerte horrible e 
injusta. Su familia no podrá olvidar cómo 
lo mataron, pero no dejará de luchar has-
ta que se haga justicia.

No al tribut de l’AMB
Com a Plataforma i vicentins, ens sentim 
molt preocupats per la falta d’empatia 
i sensibilitat dels nostres representants 
municipals respecte del tribut de l’AMB.

La Plataforma no està pas en contra 
de passar de Zona 2 a Zona 1. La Plata-
forma demana que la manera de calcular 
aquest tribut no es vinculi al valor cadas-
tral i que l’AMB ja es financia per altres 
mitjans, que també són parts dels nos-
tres impostos: el 0,56 % de l’IBI, el 9 % del 
PIE (participació ingressos de l’Estat), el 
TMTR (en el rebut de l’aigua), el preu del 
bitllet i, a més, aquest tribut injust. Tant 
costa d’entendre? També costa entendre 
que us demanem que, mentre aquesta 
injustícia i greuge no es repari, deixeu 
de cobrar rebuts? Impostos justos, no 
confiscatoris. Us deveu al poble i no heu 
d’ésser tan submisos a la voluntat dels 
vostres partits.

Creiem que, tant vosaltres com l’AMB, 
infravaloreu la intel·ligència humana i us 
en foteu, de tots els ciutadans; en aquest 
cas, de tots els vicentins i vicentines, per-
què, tot i que una part de la població pu-
gui estar a favor de pagar el tribut, es me-
reixia una explicació del que comportava 
aquesta decisió i, d’entrada, sols va rebre 
una carta de pagament, sense saber de 
què es tractava. No es pot fer pitjor. Po-
deu justificar tal desgavell?

I no cal que ens ho maquilleu dient 
que l’AMB és mes que transport; estem 
cansats de pagar duplicitats i sous més 
alts que el president de l’Estat pel que fa 
a l’AMB. Suposem que la vostra feina és 
de servei públic, per resoldre problemes 
i no per afegir-nos-en.
Plataforma No al Tribut de l’AMB

Gracias a todo el pueblo, 
asociaciones y partidos políticos que, de 
una forma desinteresada, han contribui-
do, de forma simbólica, a mantener en 
el recuerdo a nuestra pequeña. Detalles 
como este, muestran la grandeza, empa-
tía y bondad que tenéis individualmente 
y colectivamente como pueblo. Esto no 
nos devolverá lo que más queremos, 
pero ameniza el dolor que llevamos dentro. Estamos felices por saber que Gisela, fue 
muy querida por todos, y refleja lo mucho que aportó y aporta a cientos de personas 
en sus corazones. Una persona no muere si no se la olvida. Como bien dice la frase en 
su pequeño recordatorio: “Podéis hacer lo que a mí me gustaría: sonreír, abrir los ojos, 
amarme y seguir”. Miles de gracias.
Familia y amigos



Isidre 
Bautista

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

LA VEU DELS GRUPS MUNICIPALS

Sin duda, estas han sido unas elecciones atípicas, marcadas por un contexto que lleva un 

año presente en nuestras vidas. Se han tomado medidas extraordinarias para afrontar la 

COVID-19 y poder así ejercer nuestro derecho legítimo a voto de manera segura. 

La baja participación ciudadana ha dañado el voto constitucionalista haciendo que el 

independentismo salga reforzado. Por ello, es hora de hacer autocrítica, recuperar nuestro 

centro político y volver a ser la primera fuerza en Sant Vicenç dels Horts. Formamos parte 

del grupo de gobierno y seguiremos demostrando que nuestra política es útil y que el 

cambio es posible. Seguiremos mirando a todas partes desde el respeto, la igualdad y la 

tolerancia, tres de nuestros valores democráticos. Seguiremos apoyando aquellas medi-

das útiles y no oportunistas, vengan de donde vengan, tal y como hemos estado haciendo 

hasta ahora. 

Aprovechamos este medio para dar las gracias a todo el personal del Ayuntamiento, 

componentes de las mesas electorales y ciudadanos que garantizaron un derecho consti-

tucional en una jornada de votación democrática sin incidentes.

Sant Vicenç dels Horts no para, es una maquinaria en funcionamiento las 24 horas del 

día. Seguimos teniendo retos diarios con los proyectos actuales y los futuros, atención y 

consultas de los vicentinos y las vicentinas y nuevas propuestas. En definitiva, continua-

remos trabajando para el bienestar social común de todos, para seguir construyendo a 

nuestro pueblo, Sant Vicenç dels Horts.

Reconstruyendo ilusiones perdidas

Antolín
Jiménez

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

El día 8 de marzo es una fecha destacada en el calendario internacional para recordar que 

la desigualdad de género aún es una realidad en todo el mundo y la necesidad de man-

tener la lucha de las mujeres por su participación, en pie de igualdad con los hombres, en 

una sociedad que sigue siendo patriarcal.
A raíz de la pandemia de la COVID-19, han surgido nuevos obstáculos a los que se tie-

nen que enfrentar las mujeres y las niñas, como un aumento de la violencia machista, 

las tareas de cuidados no remunerados, el desempleo y la pobreza. 

Por eso, este año, el 8 de marzo seguirá siendo un día de reivindicación y de visualiza-

ción de los enormes esfuerzos que realizan las mujeres en su lucha por la igualdad real, 

por la igual remuneración, por la distribución equitativa de los cuidados y el trabajo 
doméstico no remunerado, por el fin de todas la formas de violencia contra las mujeres 

y unos servicios de atención a la salud que den respuesta a sus necesidades.

La igualdad de género no es una cuestión de un día, ni de un mes, sino que debe ser 
un compromiso ineludible de toda la ciudadanía en su conjunto, y el 8 de marzo debe 

consolidar lo alcanzado para poder seguir adelante hacia la igualdad real de todos y todas. 

Por otra parte, queremos invitar a toda la ciudadanía a participar en la redacción del 

PAESC (Plan de acción para la energía sostenible y el clima). El Gobierno Municipal 

es especialmente sensible con las políticas medioambientales. Queremos un municipio 
comprometido con la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático. Nos gusta-

ría animar a toda la ciudadanía a participar en la redacción del PAESC.

¡Viva el 8 de marzo!



LA VEU DELS GRUPS MUNICIPALS

Aquest 8M Sant Vicenç en Comú - Podem volem agrair la feina de tantes i tantes dones 

que han ajudat a sostenir la nostra societat durant aquesta pandèmia: dones de la neteja, 
sanitàries, caixeres, cuidadores... totes dones amb treballs precaris i que han demostrat 

ser les més fortes i les més valentes; totalment imprescindibles.

Ha quedat palès que el sistema patriarcal castiga els treballs més feminitzats. Des d’En 
Comú Podem pensem que se’ls ha de reconèixer aquest sacrifici, no només amb 
aplaudiments i bones paraules, sinó també amb drets laborals i sous dignes. Vivim 

una nova ”onada feminista” que reclama un feminisme per a totes: inclusiu, anticolonia-
lista, antiracista i antifeixista, on totes som importants i totes som necessàries. 

Gràcies a la influència d’Unides Podem al Govern de l’Estat, hem de celebrar noves 

conquestes feministes: nova llei Trans, que vol protegir un col·lectiu molt discriminat i 

estigmatitzat, deixant de considerar les dones i homes trans com a malaltes; o la llei de 
“llibertat sexual”, també coneguda com la llei de “Solo sí es sí”; dues noves lleisque 
responen a una demanda social que s’arrossegava des de feia molts anys.

No oblidem que la societat avança gràcies al poder de les mobilitzacions feministes 
viscudes als carrers i a les xarxes. Aquest any, en què no ens podrem trobar, les reivin-

dicacions feministes no canvien. Per això, us animem a participar des de casa als actes 
que hem organitzat per internet.

Aquest 8M, i cada dia, visca, visca, visca, la lluita feminista!

Georgina 
González

stvicencencomu@gmail.com 
    @StVicencEnComu    
    StVicencEnComu 
    @stvicencencomu

Maite
Aymerich

junts@juntsxsantvicenc.cat
     @JuntsxSVH       
     juntsxsantvicenc

Aviat farà un any que a una família vicentina se’ls ensorrava part de casa seva. Des-

prés van venir pluges, fred i pèrdues. L’Ajuntament els va allotjar a les instal·lacions del 

Rocío, on va morir l’àvia. Llavors van decidir tornar a casa, pensant que ben aviat tot es 

resoldria. En tot aquest temps, el que es podia solucionar en uns mesos s’ha anat fent gran: 

el carrer Burgos tallat, informacions contradictòries, despeses en advocats i, sobretot, la 
desídia i indiferència del Govern municipal i cap visita de l’alcalde. 

Les persones i les seves necessitats han de ser la principal ocupació dels governs. 

Però alguns partits només aspiren a ocupar cadires. Seure a la cadira de l’Alcaldia és un sím-

bol que només s’omple de dignitat si serveix per ajudar la gent. Per fer-ho, cal aixecar-se de 

la cadira, sortir al carrer, copsar les preocupacions de totes les persones i buscar solucions. 

Quan es governa sense tenir un projecte de poble s’acaba improvisant, ignorant la gent 

i imposant. Llavors l’opacitat i la desqualificació serveixen per desviar l’atenció del que és 

realment important i es van perdent pel camí guanys que havíem assolit. A Sant Vicenç 
dels Horts estem vivint un retrocés.

Des de Junts x Sant Vicenç seguim treballant per a tothom, fent propostes per supe-

rar la greu crisi que ens ha deixat la COVID-19, per un parc d’habitatge a preus assequibles, 

per l’ampliació de les places d’escola bressol, etc. I vetllem perquè es segueixi avançant en 

aquells projectes que vam engegar, com el centre cívic de La Guàrdia o el desdoblament 

de l’accés a l’A-2. Volem un govern alternatiu per Sant Vicenç i estem preparats per fer-lo 

possible.

A Sant Vicenç dels Horts estem vivint 
un retrocés

Fem feminisme!

Regidora
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L’Ajuntament i la Diputació de Barcelona han posat en 
marxa una iniciativa per donar a conèixer els elements 
patrimonials de Sant Vicenç dels Horts entre el veïnat. 
Es tracta de la Ruta de Béns Culturals d’Interès Local 
(BCIL), un recorregut per deu indrets que estan protegits 
per aquesta denominació que atorga la Generalitat de 
Catalunya. Els punts són: el Pi Gros, Can Comamala, Can 
Reverter, Façana de la casa Santa Eulàlia, Can Costa, el 
Forn Romà, Ca l’Aragall, Església Parroquial, el Molí dels 
Frares i les restes del pont de la Riera de Torrelles. Aquest 
darrer indret va ser proposat com a BCIL en el passat 

Coneix el patrimoni vicentí a través 
de la nova ruta de béns culturals

SANT VICENÇ 
DELS HORTS

HISTÒRIA

ple municipal de febrer. A cada lloc hi ha un faristol 
que recull tota la informació de l’indret, explicant-ne la 
història i rellevància patrimonial. També inclou un codi 
QR que, escanejant-lo, portarà al nou web www.svh-
rutes.cat. Aquí es troba informació ampliada sobre el 
BCIL en qüestió i també el plànol amb la resta de punts 
BCIL. Fent clic a sobre dels punts del mapa, s’indicarà 
com arribar a la resta de BCILS que formen la ruta. A 
més a més, hi ha disponibles audiodescripcions perquè 
persones invidents puguin conèixer també la història de 
Sant Vicenç dels Horts. l

Adiós a Domin Díaz, 
trabajador municipal y 
referente social

Sant Vicenç dels Horts llora la muerte de Domin Díaz 
Calderón, a la edad de 55 años, por culpa de un cáncer. 
Empezó a trabajar en el Ayuntamiento hace más de 30 
años, como monitor de educación física en las escuelas. 
Actualmente era el jefe del Área de Derechos Civiles y 
Acción Social. Dedicó su vida a su ciudad desde diferen-
tes vertientes, como el deporte, la cultura o el medio 
ambiente, y siempre, desde la educación, impulsando 
proyectos transversales educativos como las pruebas de 
orientación escolar o la educación ambiental. La implica-
ción de Domin Díaz Calderón con Sant Vicenç dels Horts 
y con su gente iba mucho más allá del trabajo como tra-
bajador municipal. Desde muy joven estuvo vinculado 
al deporte. Era un enamorado de la montaña y acercaba 
esta pasión a todos desde la Asociación Temps d’Oci y 
actividades tan emblemáticas como la caminata noctur-
na a Montserrat, la caminata solidaria en favor del hos-

pital infantil Sant Joan de Déu para la investigación del 
cáncer infantil o las muchas excursiones que organiza la 
entidad de la que fue fundador. La intensa trayectoria 
cívica de Díaz tiene la impronta de su carácter afable y 
talante integrador, como el proyecto “El mundo en rue-
das”, en colaboración con ADISCAP, para acercar el excur-
sionismo a las personas discapacitadas.

Descanse en paz. Te echaremos de menos. l








