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Sant Vicenç dels H  rts
Habitatge protegit per a la ciutadania 
L’Ajuntament fa les primeres passes per dotar la ciutat amb un parc públic
de pisos de lloguer, destinat als veïns i les veïnes de Sant Vicenç dels Horts
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Sant Vicenç dels 

Horts tindrà 
un parc públic 
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La Policia Local 
intensifica els 

controls per garantir 
la seguretat del 

transport escolar 
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Més de 3 milions 
d’euros per a la 
reconstrucció 

social i reactivació 
econòmica 

Fem un homenatge a l’Antonia 
Cano, sergenta de la Policia 
Local que avui es jubila després 
de gairebé 40 anys de servei; 
una professional de trajectòria 
impecable, amb una marcada 
voluntat de servei públic i que 
va ser la primera dona a entrar al 
cos; una pionera, una referent.
A l’acte hi han assistit l’alcalde 
@miguelcomino, diversos 
regidors i regidores del consistori i representants de la 
Policia Local de Sant Vicenç.
Gràcies per tots aquests anys! Molta sort! 

EL MÉS VIST A LES 
XARXES MUNICIPALS
del 5 de març al 12 de maig del 2021

ajuntamentsvh
@ajuntamentsvh

A partir del dijous 8 d’abril, els 
vicentins i les vicentines d’entre 
70 i 79 anys que tinguin cita per 
vacunar-se contra la #Covid19 
ho podran fer al Casal de la Gent 
Gran de Can Ros. D’aquesta 
manera les persones grans no 
hauran de desplaçar-se fora.
https://buff.ly/3t0KQgd

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
AjuntamentSVH

Ja heu vist els nous bancs que 
s’han instal·lat a diversos indrets. 
Llueixen la nova marca de Sant 
Vicenç dels Horts: una ciutat 
moderna, dinàmica, que sap on 
té els orígens i que reivindica el 
sentiment de pertinença.
Visca Sant Vicenç dels Horts!

Ajuntament SVH
@AjuntamentSVH

6
Nova edició de 
la Guia d’Ajudes 
Socials per a la 

ciutadania 
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Una de les problemàtiques socials que caracteritzen el segle 
XXI és l’accés a l’habitatge. Ens trobem en un context en què 
els habitatges s’han anat encarint, les famílies destinen massa 
diners a satisfer la hipoteca o el lloguer, i les administracions 
públiques no disposen de prou oferta de protecció oficial 
per contrarestar aquestes dinàmiques. Però la situació es co-
mença a revertir.

Com sempre, des dels ajuntaments impulsem els canvis 
necessaris per millorar la vida de la gent. L’Ajuntament de 
Sant Vicenç dels Horts ha pres el ferm compromís de dotar la 
ciutat amb un parc públic d’habitatges, i ja s’han fet els pri-
mers passos. Gràcies a un acord amb l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, se cediran dos terrenys per fer-hi promocions 
d’habitatges de lloguer protegit, que seran per a la ciuta-
dania de Sant Vicenç dels Horts. En paral·lel, el Consistori ha 
adquirit dos pisos per destinar-los a emergències socials, fa-
cilitant que famílies amb dificultats no es quedin sense llar, i 
treballem per tancar un acord amb Càritas i la Fundació Iris per 
disposar de més espais per emergència habitacional a Sant Vi-
cenç. Són només dues accions, però molt rellevants: per pri-
mera vegada, Sant Vicenç dels Horts tindrà una oferta de 
pisos públics per a la ciutadania; hem d’avançar en aquesta 
direcció.

Vull posar de manifest la fantàstica feina que fa l’Oficina 
Municipal d’Habitatge, acompanyant les famílies que estan 
buscant una llar o volen accedir a ajuts públics, tant als que 
convoca l’Ajuntament com als d’altres administracions. Des 
de la proximitat, el rigor i la gran vocació de servei públic, 
treballem per garantir el dret constitucional a un habitat-
ge digne. Aquests compromisos polítics sí que són els que de 
debò milloren la nostra societat i generen benestar. Seguim 
avançant.

Miguel Comino 
Alcalde

L’habitatge digne és 
un dret i treballem per 
garantir-lo

Una de las problemáticas sociales que caracterizan el siglo 
XXI es el acceso a la vivienda. Nos encontramos en un contex-
to en que las viviendas se han ido encareciendo, las familias 
destinan demasiado dinero a satisfacer la hipoteca o el alqui-
ler y las administraciones públicas no disponen de suficiente 
oferta de protección oficial para contrarrestar estas dinámi-
cas. Pero la situación se empieza a revertir.

Como siempre, desde los ayuntamientos impulsamos 
los cambios necesarios para mejorar la vida de la gente. 
El Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts ha tomado el fir-
me compromiso de dotar a la ciudad con un parque público 
de viviendas, y ya se han dado los primeros pasos. Gracias a 
un acuerdo con el Área Metropolitana de Barcelona, se ce-
derán dos terrenos para hacer promociones de viviendas 
de alquiler protegido, que serán para la ciudadanía de Sant 
Vicenç dels Horts. En paralelo, el Consistorio ha adquirido dos 
pisos para destinarlos a emergencias sociales, facilitando que 
familias con dificultades no se queden sin hogar, y trabaja-
mos para cerrar un acuerdo con Cáritas y la Fundación Iris 
para disponer de más espacios para emergencia habitacional 
en Sant Vicenç. Son solo dos acciones, pero muy relevantes: 
por primera vez, Sant Vicenç dels Horts tendrá una oferta 
de pisos públicos para la ciudadanía; debemos avanzar en 
esta dirección.

Quiero poner de manifiesto la fantástica labor que realiza 
la Oficina Municipal de Vivienda, acompañando a las fami-
lias que están buscando un hogar o quieren acceder a ayudas 
públicas, tanto a las que convoca el Ayuntamiento como a las 
de otras administraciones. Desde la proximidad, el rigor y 
la gran vocación de servicio público, trabajamos para ga-
rantizar el derecho constitucional a una vivienda digna. 
Estos compromisos políticos sí son los que de verdad mejoran 
nuestra sociedad y generan bienestar. Seguimos avanzando.

La vivienda digna es un 
derecho y trabajamos 
para garantizarlo
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El Ayuntamiento y el Área Metropolitana de Barcelo-
na (AMB) han acordado poner en marcha un programa 
de construcción de viviendas en régimen de alquiler de 
protección oficial en el municipio. A tal efecto, el AMB re-
quiere disponer de suelo con la calificación urbanística 
adecuada para llevar este proyecto a cabo. De este modo, 
el Pleno Municipal aprobó en su sesión ordinaria del mes 
de abril, por unanimidad, la cesión de dos terrenos, uno 
situado en la calle de Lucena, 2-4, y el otro en el camino 
de la Font de Sant Josep, 9. Ambos tienen la calificación 
necesaria para destinarse a vivienda protegida y, concre-
tamente, el solar del camino de la Font de Sant Josep se 
destinará principalmente a vivienda para jóvenes. 

El Pleno aprobó el Protocolo de Intenciones, a firmar 
entre el Ayuntamiento y el AMB, que establece cómo se 
hará esta cesión. De este modo, se persigue el objetivo de 
dotar a Sant Vicenç dels Horts de un parque público de vi-
viendas, en este caso en régimen de alquiler de protección 
oficial. En este mismo sentido se ha actuado recientemen-
te, ya que el consistorio amplió el Programa de mediación 
para el alquiler social, que posibilita el acceso a la vivienda 
a personas con ingresos inferiores a 4 veces el indicador 
de renta de suficiencia de Cataluña (IPREM), mediante el 
establecimiento de un sistema de garantías públicas para 
las personas propietarias de viviendas desocupadas.

La Oficina Municipal de Vivienda 
Este servicio municipal se convierte en el epicentro de 

Hacia un parque 
público de vivienda 

de alquiler protegido

Se construirán dos 
promociones para facilitar 

el acceso a la vivienda 
y la emancipación de la 

ciudadanía
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las políticas de vivienda. Situado en la Foneria (calle del 
Claverol, 6-8), la oficina informa y asesora sobre ayudas 
y subvenciones, gestiona la bolsa de mediación para el 
alquiler social, acompaña en el proceso de inscripción en 
el Registro de Demandantes de Vivienda de Protección 
Oficial e intermedia para lograr acuerdos para la rene-
gociación de deudas relacionados con el alquiler o la 
hipoteca.

Ayudas al mantenimiento y la rehabilitación     
Precisamente, se ha iniciado una campaña informativa 
por parte del Consorci Metropolità de l’Habitatge (CMH) 
sobre las ayudas públicas y las herramientas de financia-
ción que las comunidades vecinales tienen a su alcance 
para mejorar la accesibilidad y la eficiencia energética de 
los edificios. En caso de ejecutar obras, el CMH subven-
ciona el 100 % de la redacción del proyecto si estas solu-
cionan problemas detectados en la inspección técnica y 
con ellas se mejora una letra en la calificación energética 
del edificio. También hay una subvención europea que 
financia el 35 % de estos trabajos. Por otra parte, la Gene-
ralitat ha abierto una convocatoria de ayudas al alquiler, 
que se puede solicitar hasta el 4 de junio, para apoyar a 
las familias que necesitan ayuda para satisfacer las men-
sualidades. Toda la información está disponible en la Ofi-
cina Municipal de Vivienda (tel. 93 602 92 00 ext. 4389, 
buzón: habitatge@svh.cat). l

La Oficina Municipal de 
Vivienda ofrece información 

y asesoramiento sobre 
ayudas y subvenciones

Algunos de los pisos de 
alquiler protegido

se destinarán a jóvenes
de Sant Vicenç dels Horts

El equipo de gobierno promueve políticas 
para hacer efectivo el derecho a una 
vivienda digna y adecuada a la ciudadanía. 
Como no tenemos un parque público 
de vivienda de alquiler en el municipio, 
y somos conscientes del aumento de 
precios, creemos que esta iniciativa 
marcará un antes y un después en las 
políticas de este Ayuntamiento de apoyo 
al vecindario.

María Peláez 
Concejala de Vivienda Pública   
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Nova edició de les activitats 
de les Ciutats Defensores 
dels Drets Humans

Sant Vicenç dels Horts participa un any més en aquest 
projecte compartit amb 27 municipis, en què diver-
ses persones activistes pels drets humans visitaran la 
nostra ciutat i explicaran les seves lluites. La temàtica 
d’en guany és la defensa de la terra i del medi am-
bient, amb activitats presencials i telemàtiques. l

A favor de la igualdad y 
contra la homofobia, también 
en el deporte local

Durante el partido de promoción de ascenso del sénior 
femenino del Club Handbol Sant Vicenç se mostró una 
pancarta reivindicativa en contra de la homofobia. Es 
una de las acciones enmarcadas en la campaña comar-
cal para el Día Internacional contra la LGTBIfobia, el 17 
de mayo. l

L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts publica, un any 
més, la Guia d’Ajudes Socials, que s’està repartint a totes 
les llars vicentines i està disponible al web municipal. En 
aquesta publicació es resumeixen totes les subven cions 
municipals de diversos àmbits que hi ha a disposició 
de la ciutadania, com per exemple ajuts a l’escolaritat 
o per a activitats extraescolars, per al lloguer, per pagar 
la factura de l’aigua, per a la continuïtat educativa pos-
tobligatòria, al pagament de tributs o a la rehabilitació 
d’habitatges, entre d’altres. En cada una, s’hi explica 
detalladament quin n’és l’objecte, quin és el públic al 

qual es dirigeixen, quins són els criteris i barems per aco-
llir-s’hi, com fer el procés de sol·licitud, quins són els ter-
minis establerts i quines les vies de contacte per resoldre 
dubtes. A més, hi ha un calendari en què la informació es 
disposa de manera visual. D’aquesta manera, el consis-
tori facilita a la població que pugui acollir-se a les diver-
ses convocatòries. La guia es pot trobar als equipaments 
municipals i a www.svh.cat. l

L’Ajuntament posa a 
disposició de la ciutadania 
la nova guia d’ajudes socials

S’hi recullen les principals convocatòries 
amb tota la informació necessària per 
sol·licitar els ajuts: descripció, terminis i 
com fer els tràmits



  ABRIL-JUNY 2021 Sant Vicenç dels Horts   7  

Dues iniciatives vicentines, 
exemple de bones pràctiques 
dels governs locals
El Programa Treballa’t i el pagament del 50 % de les 
subvencions de Promoció Econòmica mitjançant l’app 
Moneder SVH s’han incorporat al Banc de Bones Pràc-
tiques dels governs locals. Es considera que aquestes 
experiències són innovadores, de qualitat i que poden 
servir de referència a altres ajuntaments. El Programa 
Treballa’t, ideat per la Regidoria de Promoció Econòmi-
ca, busca millorar els coneixements i les competències 
de les persones aturades perquè puguin trobar feina de 
manera autònoma. Pel que fa a l’app Moneder SVH té 
registrats 147 establiments, 508 particulars i més d’un 
miler d’operacions. l

Más inversión en 2021 para destinar a políticas 
sociales y de reactivación económica 

El Ayuntamiento destinará los 
3 millones de euros ahorrados 
en el 2020 a acciones previstas 
en el plan de reconstrucción 
social y reactivación económi-
ca consensuado con agentes 
sociales y cívicos. El Pleno Mu-
nicipal aprobó en su sesión or-
dinaria del mes de mayo la co-
rrespondiente modificación de 
crédito para incorporar todos 
estos ahorros en el presupues-
to del presente ejercicio. l

El remanente 
municipal de 2020 
permitirá abordar 
múltiples proyectos, 
para consolidar y 
ampliar los servicios 
públicos para la 
ciudadanía
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Inscripcions obertes a 
nova formació ocupacional 
per a persones a l’atur

Els cursos són gratuïts i s’adrecen de manera prio-
ritària a residents a Sant Vicenç dels Horts que es 
trobin a l’atur. Fins a l’estiu, es faran cursos en línia 
de Word, carretons i logística. La preinscripció es fa a 
formacio@svh.cat. l

El Ayuntamiento destina 
244.000 euros al tejido 
económico vicentino

Está abierta la convocatoria anual de subvenciones mu-
nicipales para el sector empresarial, comercial, agríco-
la y para el personal autónomo, con una previsión de 
244.000 euros. El gasto subvencionado aumenta del 50 
al 100 % y se amplían las ayudas para satisfacer las cuo-
tas mensuales de los autónomos. l

Prop d’una trentena de persones s’han posat en contac-
te amb la Borsa de Terres des que va començar a fun-
cionar, ara fa mig any. La majoria de casos atesos per la 
Regidoria d’Agricultura relacionats amb aquest servei 
han estat de persones interessades a conrear terres, així 
que el Departament manté una cerca activa de persones 
propietàries de terrenys que els vulguin incorporar a la 
Borsa de Terres. 

Aquest servei posa en contacte persones propietàries 
de terrenys agrícoles del municipi amb pagesos i page-
ses que busquen camps per ampliar la seva explotació 

o crear un nou projecte al sector agrari. Per estimular 
l’ús professional dels camps, l’Ajuntament compta amb 
una línia d’ajuts per a persones propietàries de terrenys 
agrícoles, que permet finançar fins a 3.000 euros de les 
despeses d’adequació dels camps per destinar-los a l’ac-
tivitat agrària professional. Aquest any, l’ajut s’amplia als 
terrenys que es vulguin arranjar per inscriure’ls a la Borsa 
de Terres. 

Les consultes sobre la Borsa de Terres es poden adreçar 
al Departament d’Agricultura, per telèfon (93 680 71 00) 
o per correu electrònic (agricultura@svh.cat) . l

Continua la incorporació 
de camps de conreu a la 
Borsa de Terres

La subvenció municipal per adequar 
els terrenys per a l’activitat agrària 
professional inclou l’opció de 
posar-los a disposició de la Borsa
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l Instalación de una valla de colores en el parque 
infantil Manel Boga

l Recuperación de la zona de aparcamiento 
situada junto a la pista Francesc Macià

l Instalación, en varios puntos del municipio, de 
nuevos bancos con la imagen de la marca de la ciudad

l Mejora de la seguridad vial en la calle Rafael 
Casanova

l Ampliación de la acera en la calle del Cementiri, 
confluencia con la avenida Mil·lenari

l Construcción de un paso de peatones adaptado 
en la calle Corunya

l Repintado de la señalización horizontal y mejora 
de la seguridad en Sant Roc

l Instalación de un rocódromo en la escuela 
Sant Antoni

Mejoras en el espacio público a cargo de la brigada municipal
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Nueva plaza y zona de aparcamiento 
junto al instituto Gabriela Mistral
En el próximo curso se estrenará una nueva zona de aparcamiento entre 
las calles Osca y Llacuna. En el interior del solar se construirán 11 plazas 
de aparcamiento para turismos en un lado y varias más para motocicle-
tas en el otro, y en la parte exterior, tocando con la calle Osca, se construi-
rá la plaza, con bancos de hormigón, arbolado y alumbrado. l

Es replanten 115 arbres 
per millorar l’espai públic i 
crear entorns saludables
Els Serveis Municipals han enllestit la tasca anual de 
reposició i plantació nova d’arbrat a Sant Vicenç dels 
Horts. En concret, s’hi han replantat 115 arbres, majo-
ritàriament espècies que s’adapten molt bé al territo-
ri com els ametllers, les pruneres bordes, les moreres, 
els til·lers o els hibiscs. l

Ja estan disponibles les 
bosses per a la recollida de 
mobles i poda

Quan se sol·licita el servei municipal de recollida de mo-
bles o de restes de poda (900 707 171) cal posar aquestes 
deixalles en unes bosses especials que es poden recollir 
a la deixalleria, al Molí dels Frares, a la Casa de la Vila i a 
la Foneria. l

El Ayuntamiento 
incorpora dos 
trabajadores 
más a la Brigada 
Municipal  

El consistorio ha contratado a dos 
operarios a través de una bolsa de 
trabajo de oficiales de tercera poli-
valentes para reforzar el servicio que 
ofrece la Brigada. Los nuevos traba-
jadores harán tareas de adecuación 
y mantenimiento de la vía pública, 
edificios, instalaciones municipales, 
mobiliario urbano y juegos infanti-
les, entre otras. l

IMATGE VIRTUAL
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Amb l’objectiu de fomentar la participació ciutadana i 
aconseguir la corresponsabilitat amb les polítiques pú-
bliques, l’Ajuntament ha posat en marxa recentment 
dos processos participatius: en primer lloc, el procés per 
elaborar el Pla Local de Salut, per al qual la ciutadania 
pot fer arribar les seves propostes a través del portal de 
participació de l’Ajuntament (www.civiciti.com/es/svh); 
també se’n recullen a peu de carrer, gràcies a la tasca de 
persones enquestadores que recorren les principals vies 
per preguntar al veïnat quines idees poden aportar per 

millorar les polítiques de salut al municipi. En segon lloc, 
també hi ha en marxa el Pla d’Acció per a l’Energia Soste-
nible i el Clima; durant el mes de maig s’han celebrat dos 
tallers participatius en línia, i les persones que ho desit-
gin poden entrar al portal de l’Ajuntament per contribuir 
a protegir el medi ambient i caminar cap a la transició 
energètica. l

La millora de la salut i 
del medi ambient, en 
mans de la ciutadania

Es troben en marxa els processos 
participatius per elaborar el Pla de 
Salut i el Pla d’Acció per a l’Energia 
Sostenible i el Clima

Prohibido prender fuego 
en terrenos forestales sin 
autorización

Hasta el 15 de octubre no se puede encender fuego 
en los terrenos forestales sin autorización, con el ob-
jetivo de prevenir los incendios. Así, no se pueden 
quemar restos de poda ni de aprovechamientos 
forestales, agrícolas o de jardinería, ni tampoco por 
recreo. l

Conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament i l’Associació de 
Bombers Voluntaris 

Aquest compromís suposa una oportunitat per impul-
sar la sensibilització ciutadana envers la prevenció de 
riscos, millorar la seguretat dels esdeveniments popu-
lars futurs i la implantació dels plans de protecció civil 
d’interès local. l
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El SIAD atiende a los hijos e 
hijas de las mujeres usuarias 

Los hijos e hijas de las mujeres usuarias del Servei d’Informació i 
Atenció a les Dones ‘A Prop Teu’ cuentan, desde principios de año, 
con acompañamiento psicológico de proximidad. A causa de la pan-
demia, las profesionales del SIAD han detectado una mayor compli-
cación de los casos que atienden, por lo que se ha considerado nece-
sario ampliar los servicios de acompañamiento psicológico, también 
para los hijos e hijas de las mujeres usuarias en situaciones de espe-
cial vulnerabilidad. De esta manera, se ofrecerá una atención más 
integral que incluirá el apoyo psicológico de infancia y adolescencia 
de entre 6 y 14 años en casos de contención y en conflictos y duelos 
familiares. A la vez, esta ampliación servirá para mejorar la coordina-
ción entre los diferentes agentes especializados del territorio. La am-
pliación del servicio se ofrece desde el Ayuntamiento, mediante el 
contrato programa con el Institut Català de les Dones de la Generali-
tat. El SIAD de Sant Vicenç dels Horts ofrece información, orientación 
y asesoramiento en todos aquellos aspectos relacionados con la vida 
de las mujeres: ámbito laboral, social, personal, familiar… así como 
hace especial hincapié en la detección de las violencias machistas. 
Durante la última década, se ha atendido a más de 1.300 mujeres, 
221 en el último año, de las cuales 54 sufrían violencia machista en 
el ámbito la pareja. l

Durante el 2020 se han atendido 221 mujeres 
en situación de vulnerabilidad

Vacunación en el 
Casal de Can Ros

El Ayuntamiento ha cedido el es-
pacio a Salut para evitar desplaza-
mientos innecesarios en las vacuna-
ciones contra la Covid, sobre todo 
entre las personas mayores. Las va-
cunas se administran a las personas 
de las franjas de edad que corres-
ponden en cada momento y citadas 
previamente por el CAP. l

El Servei Públic 
de Consum ja és a 
Can Comamala

Se centralitza així l’atenció ciutadana 
i s’acceleren alguns dels tràmits. El 
SPC tramita les reclamacions o inicia 
els tràmits administratius pertinents 
davant d’un problema de consum. 
També presta assessorament al co-
merç local i promou formació perquè 
la ciutadania conegui els seus drets 
com a persones consumidores. l
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El ciclo “Eduquem 
en família” facilita 
herramientas pedagógicas

El paso de primaria a secundaria, aprender a empa-
tizar con adolescentes o gestionar las emociones en 
pandemia son solo algunas de las propuestas de este 
ciclo de charlas. El objetivo es aportar herramientas 
a las familias y generar un diálogo sobre el proceso 
de aprendizaje de sus hijos e hijas con profesionales 
de la educación. l

El Passaport Edunauta amplia 
les oportunitats educatives 
dels nois i les noies

Els infants de 4t i 5è de primària estrenen el Passaport 
Edunauta, un document en què registren les activitats 
educatives que fan al municipi. Es tracta d’un projecte 
pilot per ampliar la igualtat d’oportunitats educatives. La 
Biblioteca Municipal Les Voltes i la Jugatecambiental ofe-
reixen algunes de les primeres activitats que faciliten el 
segell Edunauta. l

S’han signat 12 convenis entre l’Ajuntament i els diferents 
centres d’infantil, primària, secundària i la Fundació Iris. 
La col·laboració entre el consistori i cada centre educatiu 
s’estableix en el marc de tres grans eixos: la millora digital 
del centre educatiu i/o l’adquisició de competències di-

Convenis de col·laboració amb els centres educatius

gitals, el suport al projecte educatiu del centre i la millora 
d’oportunitats educatives més enllà de l’escola. S’hi des-
tinaran un total de 31.200 € repartits entre els diversos 
centres, uns recursos que s’han distribuït equitativament 
segons el nombre de línies de cadascun. l



LA VICENTINA VA ACOLLIR, EL PASSAT 
2 DE MAIG, LA PRIMERA GALA DE LA 
CULTURA. S’hi va fer lliurament dels 
premis de poesia Narcís Lunes i Boloix, 
de fotografia Francesc Siñol i del Festival 
de Curtmetratges Santiago Arizón (SAC) 
de les dues darreres edicions. També 
s’hi va reconèixer la tasca del Jazz Club 
La Vicentina, de l’Asociación Cultural 
Andaluza Amigos de Granada, al Mamut 
Venux de la colla de diables Àngels 
Diabòlics, a l’Esbart Dansaire del Centre 
Catòlic, a la Comissió de la Cavalcada de 
Reis, a la Societat La Vicentina, al Cos 
de Portants del Sant Crist i a la Coral El 
Llessamí.

La primera Gala 
de la Cultura 
posa en valor 
el talent local i 
la tasca de les 
entitats

RECONEIXEMENT AL MÓN CULTURAL
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Entren en vigor els nous 
límits de velocitat a tota 
la ciutat

A partir d’ara tots els carrers de sentit únic o d’un sol 
carril per sentit passen a tenir velocitat màxima a 30 
km/h, i els vials de plataforma única i pacificats tin-
dran la velocitat màxima a 20 km/h. l

Incremento de los controles 
para garantizar la seguridad 
al volante

Coincidiendo con el fin del toque de queda y la reaper-
tura del turno de cenas del sector de la restauración, la 
Policía Local pone en marcha varios controles de alcohol 
y drogas con el objetivo de velar por la seguridad vial y 
disuadir las conductas temerarias. l

El equipo de agentes está realizando inspecciones de los 
vehículos de transporte escolar, ahora que los centros 
educativos están recuperando las actividades planifi-
cadas y se incrementarán estos servicios de movilidad. 
Con las comprobaciones se pretende verificar que los 
vehículos cumplan con la normativa de seguridad actual 
y dispongan de los elementos técnicos necesarios. Ade-
más, se comprobará que las personas conductoras estén 
habilitadas para ofrecer este tipo de transporte. Entre 
otras cosas, se comprueban las ventanas de emergencia, 

el estado de los cinturones de seguridad, los anclajes de 
las butacas, el cierre correcto de los compartimentos para 
equipajes, los elementos de sujeción de las cortinas y la 
ubicación de los extintores. También se comprueba toda 
la documentación del vehículo y de la persona conduc-
tora, quien además deberá pasar un control de alcohol y 
drogas. Así, se garantiza que los niños y las niñas puedan 
disfrutar de las actividades de manera totalmente segura 
en sus desplazamientos. l

La Policía Local 
garantiza un transporte 
escolar seguro 

Se realizan controles a los autocares 
para asegurar que los sistemas de 
seguridad estén en buen estado y 
cumplan la normativa
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Nuevo convenio para seguir 
impulsando la televisión local

El Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts seguirá colabo-
rando con la televisión local, después de que el Consisto-
rio y la entidad hayan firmado un nuevo convenio de cola-
boración anual. La ACA cubre actividades de las entidades 
culturales, deportivas, sociales, centros educativos, etc. l

La Associació Cultural d’Audiovisuals Sant 
Vicenç dels Horts continuará cubriendo 
actividades sociales y culturales

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

Aules d’estudi
l Arriba la recta final del curs: exàmens finals, Selectivitat i treballs. La 
Biblioteca Municipal Les Voltes amplia els seus horaris des del 19 d’abril 
fins al 22 de juny per oferir el servei d’aules d’estudi; preneu-ne nota i 
veniu-hi a “fer colzes”. Us desitgem molt èxit:
• Dilluns, dimarts, dijous i divendres: de 10 a 15.30 h
• Dimecres, de 13 a 15.30 h
• Dissabtes, de 16.30 a 20.30 h
• Diumenges, de 10.30 a 14 h i de 16.30 a 20.30 h

RECOMANACIONS D’ÀLBUMS IL·LUSTRATS:
Un cop acabats els exàmens els estudiants podran permetre’s llegir qual-
sevol de les novel·les que els vinguin de gust. Ara mateix us en recoma-
nem tres arribades de novetat: 

XAVIER BOSCH

La dona de 
la seva vida
Ed. Columna
“Cada família té els 
seus silencis. Cada país, 
també.” l

PEPA AGUAR

El que em 
queda de tu
Edicions 62
Premi Joanot Martorell. 
Una història delicada i 
commovedora del comiat 
progressiu d’una filla 
a la seva mare, malalta 
d’Alzheimer. l

LOUISE CANDLISH

Nuestra casa
Ed. Planeta
“Familia, matrimonio, 
hogar... Todo tiene 
un precio.” Un thriller 
inquietant, addictiu i 
sorprenent. l
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Nenes, noies i dones de Sant Vicenç dels 
Horts van explicar els seus testimonis vi-
tals per commemorar el Dia Internacio-
nal de les Dones. Les seves trajectòries 
cíviques i professionals diverses ajuden 
a descobrir referents pròxims, històries 
com la de l’exalumna de l’institut del barri 

‘Vicentines:
les nostres referents’

Cicle d’entrevistes de Ràdio Sant Vicenç amb motiu del Vuit de Març

Paqui Cordero i 
Conchi Díaz
Són veïnes de la Guàrdia i 
voluntàries de la Xarxa La 
Finestra. Miren cap enrere per 
seguir caminant cap endavant. 
Són la veu de l’experiència i 
parlen de les desigualtats que 
han marcat les dones de la seva 
generació.

Malak Zekraoui, 
Fátima El Fakrouni i 
Doha Hoummani
Són alumnes de l’Escola La 
Guàrdia i formen part del grup de 
petites del Centro Amigos. Quan 
parlem de referents, acostumem 
a mirar les persones adultes, però 
què passa amb els infants i, en 
especial, amb les nenes?

que lidera un projecte biotecnològic, la 
jove que fa carrera científica internacio-
nal, la mestressa de casa que ajuda altres 
dones o la nena decidida a dedicar-se a 
allò que vulgui, perquè sap que aquell 
camí ja l’han recorregut altres dones des 
del mateix punt d’origen. l
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Sally Esteve i 
Geraldine Escalante
Esteve és tècnica en dietètica 
i nutrició. Escalante cursa el 
CFGS de Dietètica i Nutrició. 
Són estudiants i treballadores 
que conversen sobre la seva 
professió i què significa ser una 
dona jove. 

Rafaela Rodríguez i 
Mariam Hoummani
Estudien, respectivament, 6è 
de primària a La Vinyala i 5è a 
La Guàrdia. Expliquen el seu 
dia a dia a l’escola, el pròxim 
pas a l’institut i les seves 
aspiracions i somnis, entre 
altres temes.

Ana Méndez
Fa 3r d’ESO al Frederic 
Mompou i participa en el 
grup “No t’aturis” del Centro 
Amigos. Parla sobre com viu la 
relació amb els nois de la seva 
edat, què vol ser de gran o la 
importància de la igualtat per 
a la seva generació.

Patrícia Aymà i María 
José Ojeda
Aymà és presidenta executiva 
i directora tecnològica de 
Venvirotech Biotechnology. 
Ojeda és doctora en 
Quimicoinformàtica i Nutrició 
i cursa un postdoctorat en 
biotecnologia a l’Institut de 
Bioinformàtica de Suïssa.



SANT
VICENÇ 
DELS 
HORTS

VIDA VICENTINA

LA FUNDACIÓ TALLER DE SOLIDARITAT 
ENLLESTEIX UN NOU PROJECTE A BOLÍVIA

19 dones de Cochabamba (Bolívia) han rebut 
el certificat oficial de tècnica auxiliar de tall i 
confecció, un cop superada la formació impartida 
per Siervas de San José. El projecte “Llapis que 
escriuen futur” està impulsat per la Fundació Taller 
de Solidaritat i compta amb el suport financer de 
Sant Vicenç dels Horts. 

TONA SIÑOL PORTA SANT VICENÇ DELS HORTS 
A TOT CATALUNYA A TRAVÉS DE LA RÀDIO 

El programa d’iCat Això és un drama emet dues 
ficcions radiofòniques escrites per la dramaturga 
vicentina Tona Siñol. Es titulen Llinatges i La veu 
silenciada; aquesta última, ambientada a Sant 
Vicenç dels Horts. 

CAN COMAMALA ESDEVÉ UNA GALERIA FOTOGRÀFICA AMB DIVERSES EXPOSICIONS

Les expressions artístiques i la reivindicació han estat protagonistes a Can Comamala amb la inauguració 
de diverses exposicions de fotografies, com: “Construccions identitàries”, sobre les persones trans; “La 
Desbandá”, sobre fets de la Guerra Civil, i un recull fotogràfic del 8è aniversari de la Colla Castellera 
Carallots de Sant Vicenç dels Horts.

L’ANTONIA CANO ES JUBILA DESPRÉS DE 
GAIREBÉ 40 ANYS DE SERVEI

La sergent de la Policia Local Antonia Cano 
ha penjat l’uniforme després de tota una vida 
dedicada a la seguretat pública. Fou la primera 
dona a entrar al cos, i l’Ajuntament li va retre 
homenatge.



PRIMER CERTAMEN DE TAMBORILEROS 
EN CATALUNYA

La Asociación Cultural Andaluza Rociera de Sant 
Vicenç dels Horts ha organizado el primer certamen de 
tamborileros en Catalunya. El evento, celebrado en el 
Centre Catòlic, contó con la participación de algunos 
de los mejores tamborileros en Catalunya como Pablo 
Delis, Raúl Giráldez, Aitor Jiménez y Pedro “El Pajarillo”. 
El tamboril y la flauta son instrumentos muy vinculados 
a la cultura rociera y al acompañamiento musical de los 
peregrinos que realizan el Camino de El Rocío.

RECONEIXEMENT A LA TRANSPARÈNCIA DE 
L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DELS HORTS

Un any més, el web municipal revalida el Segell 
Infoparticipa a la Qualitat i la Transparència en 
la informació pública. A www.svh.cat trobareu 
informació accessible i actualitzada sobre el 
funcionament del consistori i els processos de 
participació actius a la ciutat.

UN SANT JORDI RADIANT I AMB MESURES DE SEGURETAT 

Les roses i els llibres van tornar als carrers de Sant Vicenç dels Horts. A la plaça de la Vila es van instal·lar les 
floristeries i llibreries, i a la plaça de Narcís Lunes, les parades de les entitats. 



LA CIUTAT S’OMPLE DE PASSIÓ DURANT LA SETMANA SANTA

L’Ajuntament va organitzar l’acte de presentació al teatre de La Vicentina, mentre que a la pista 
poliesportiva Francesc Macià es va acollir una exposició de vestimenta i elements decoratius, organitzada 
pel Cos de Portants del Sant Crist i el pavelló de Sant Josep va ser l’escenari de la lectura del Rosari i d’un 
concert de músiques de Setmana Santa, organitzat per la Cofradía del Santísimo Cristo de la Salud y de 
Nuestra Señora de la Soledad.

PEPE TEJADA, SIEMPRE EN EL RECUERDO DE 
LOS VICENTINOS Y DE LAS VICENTINAS

Nos ha dejado una de las personas más populares 
del municipio, que trabajó incansablemente para 
fortalecer los medios de comunicación, no solo 
Ràdio San Vicenç, sino también Radio España o 
Radio Teletaxi. Últimamente estaba volcado en la 
concienciación ciudadana sobre la importancia de 
la donación de órganos. Descanse en paz.

ÈXIT DE L’ASSEMBLEA JOVE TOT I LA PANDÈMIA

Sant Vicenç dels Horts ha tornat a demostrar 
que el jovent té molta iniciativa. Han presentat 
diversos projectes de medi ambient, esports, 
noves tecnologies... que es desenvoluparan amb el 
pressupost assignat per a aquesta edició.
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SANT
VICENÇ 

DELS 
HORTS

ENTITATS
Em Mou
FUNDACIÓ MARIA AUXILIADORA

L’Em Mou és un projecte socioeducatiu que va sorgir 
arran d’un procés participatiu de les veïnes del barri 
de la Vinyala – Poble Nou. Vam començar al maig del 
2018 amb tres grups d’infants i adolescents. L’acollida 
d’aquest projecte dins del barri ha estat un èxit, i això 
ha fet que el projecte hagi anat creixent en nombre 
de participants, educadores i recursos.

Des de l’Em Mou es dona resposta a les necessitats 
d’infants i joves i a les seves famílies a través de dife-
rents activitats, dinàmiques, tallers, i participant amb 
altres entitats del municipi.

Les infants i adolescents són el centre i les protago-
nistes de l’espai. Estem incidint en el barri per tal de 
crear una xarxa participativa i comunitària a través de 
projectes com l’art, la dansa, etc.

Aquest darrer any hem hagut d’adaptar el projecte 
a les circumstàncies de salut que tots hem viscut, però, 
tot i així, aquest en cap moment s’ha aturat, ja sigui 
realitzant-lo en línia amb tots i totes les participants, 
fent-ne un seguiment, o fent grups bombolla tan aviat 
com hem pogut dur a terme l’activitat presencial. 
Aquest serà el segon any en què farem casal d’estiu.

L’Em Mou és un projecte viu i dinàmic al qual desit-
gem llarga vida, ja que n’hem constatat la necessitat 
dins del barri i del municipi. Les infants i adolescents el 
converteixen, el viuen i el gaudeixen; se l’han fet seu. 

Sabrina, de 10 anys (grup de Mitjans), explica: 
“L’Em Mou es muy divertido porque los niños nos 
entretenemos y hacemos actividades muy chulas. 
Lo disfruto mucho y aprendo muchas cosas. En el 
ambiente hay mucho amor ;me siento muy cómoda 
y puedo ser yo misma”. l

Gaudeix 
de la bici 
en família
CC SANTVI

La primera sortida escolar/
familiar del dia 24/4 va tenir 
molt bona acceptació; tots 
els assistents es van quedar 
esperant ja la següent. El 
punt de sortida va ser l’apar-
cament de La Vailet; d’allà, 
cap al riu, creuem pel pont 
inundable i ens dirigim a la riera de Vallvidrera; hi pugem 
(va ser una de les atraccions, creuar la riera amb aigua), 
arribem al salt d’aigua (on vam tenir temps de fer fotos 
i parlar), seguim fins a Can Castellví (on vam dinar i vam 
parlar de tot una mica) i emprenem la tornada a St. Vicenç 
pel mateix lloc. D’altra banda, amb la Federació Catalana 
de Ciclisme i l’Ajuntament estem organitzant de manera 
conjunta tres jornades anuals de competició escolar entre 
les escoles del poble, en les quals ensenyarem el concepte 
de competició en BTT.

Recordem que la nostra escola és gratuïta fins al 31 de 
juliol. El 4 de juliol organitzem les famoses 2 Hores de Re-
sistència BTT Can Costa, d’un gran nivell de corredors. I la 
novetat d’aquest any serà el nostre Casal d’Estiu BTT; tant 
el club com els joves monitors apostem fort per un casal 
diferent i divertit en el qual els participants no pararan de 
fer esport, aprendre sobre la natura i el respecte i jugar 
amb jocs d’estiu. l

Més informació al nostre web 
www.clubciclistasantvi.com

ÈXIT DE L’ASSEMBLEA JOVE TOT I LA PANDÈMIA
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Las pistas de 
barrio reabren 
sus puertas
Tras la relajación de las medidas sa-
nitarias, el Ayuntamiento ha reabier-
to todas las pistas polideportivas de 
los diferentes barrios de Sant Vicenç 
dels Horts, así como la pista Ronald 
Koeman (en la calle Cadiz, en el ba-
rrio de Sant Josep) y los circuitos de 
entrenamiento al aire libre (workout) 
tanto de la calle Claverol como de la 
calle Àngel Guimerà, junto a la zona 
de acceso al río. Practicar deporte 
será más accesible para la ciudada-
nía, aunque se deben seguir mante-
niendo varias medidas de seguridad 
para evitar contagios; por ejemplo, 
el aforo tiene que ser la mitad del 
habitual, y se debe usar la mascarilla 
y mantener las distancias de seguri-
dad siempre que sea posible. El con-
sistorio intensificará, también, la lim-
pieza y el mantenimiento de estos 
espacios. Precisamente, el Ayunta-
miento ha arreglado recientemente 
la pista Ronald Koeman, que había 
sufrido desperfectos a causa de ac-
tos vandálicos. l

Final de temporada de luxe 
per als equips femenins de 
l’Handbol Sant Vicenç 

L’equip juvenil femení del Club Handbol Sant Vicenç ha disputat 
la fase sector del Campionat d’Espanya de clubs, que ha tingut 
lloc a Telde (Gran Canaria). L’equip dirigit per Josep Maria Mestre 
i Dani Ariño, amb dos partits guanyats (davant la UB Lavadores 
de Vigo, i el BM Sanse de San Sebastián de los Reyes) i un empat 
(davant l’equip anfitrió, el BM Rocasa), ha finalitzat en el primer 
lloc del sector. Aquesta posició li dona accés a la fase final del 
Campionat d’Espanya de clubs, del 26 al 30 de maig a Alacant, 
i serà la cinquena vegada que el club participa en una fase final 
del Campionat d’Espanya de base.

El femení sènior es queda a les portes de primera 
L’equip va disputar l’eliminatòria d’ascens a la Liga Guerreras 
Iberdrola amb el Zonzamas de Lanzarote. Les vicentines van 
guanyar d’un gol a casa, però van perdre de dos gols a Lanzarote 
i continuaran a Divisió d’Honor Plata. l

El juvenil es classifica per a la fase final del 
Campionat d’Espanya, mentre que el sènior 
cau en la promoció d’ascens
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Participación 
vicentina en el 
Campeonato de 
España de Fútbol 
para Amputadost

La sección de fútbol para amputa-
dos de la Unió Esportiva Sant Vicenç 
ha participado en el Campeonato 
de España de clubes de esta discipli-
na, celebrado en Madrid. Compitie-
ron cuatro equipos y 31 jugadores. 
Aunque los vicentinos no pudieron 
ganar ningún partido, es todo un 
éxito que el equipo de reciente crea-
ción haya podido participar en esta 
competición. l

Daniel Fernández de Vicente domina 
en los campeonatos de foso olímpico 
El tirador se encuentra en muy buena forma este 2021, y ya se ha procla-
mado campeón en tres campeonatos de Cataluña de tiro al plato univer-
sal y en su especialidad, el foso olímpico. En concreto, ha llegado a lo más 
alto en el campeonato absoluto y en dos de las categorías. Sus resultados 
le abren las puertas a formar parte de la selección catalana y competir en 
más ámbitos. l

La ciutat anima dues 
etapes de la Volta Ciclista a 
Catalunya 2021

La Volta Ciclista a Catalunya ha tornat a passar per Sant 
Vicenç dels Horts en l’edició del seu centenari, concre-
tament en dues etapes. Voluntariat i Serveis Municipals 
van vetllar pel bon funcionament de la prova al llarg del 
seu recorregut pel municipi. l

Lluvia Lara Valle consigue 
dos podios en competiciones 
de pentatlón moderno
La atleta participó en dos competiciones de pentat-
lón moderno: la primera, el Trofeo Primavera Ciudad 
de Tarragona, y la segunda, el Campeonato de Cata-
luña, en Torredembarra. En Tarragona logró subir al 
segundo escalón del podio, mientras que en Torre-
dembarra se colgó el bronce. 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

Peregrinación al Rocío 
La Asociación Rociera de Sant Vicenç dels 
Horts fue fundada el 18 de diciembre de 
2019 en nuestro pueblo por hijos de an-
daluces, estableciendo un hilo de unión 
con motivo de añoranza y costumbres de 
la tierra de Andalucía y teniendo como 
máxima expresión la romería del Rocío. 
El trabajo que se desarrolla durante todo 
el año dentro de la asociación o herman-
dad es fruto de la unión que se crea entre 
todas ellas al compartir distintas expe-
riencias y sabidurías, como las peregrina-
ciones que cada una realiza. Dicho traba-
jo siempre tiene el objetivo de ayudar a 
los más necesitados. 

Podríamos decir que la mejor explica-
ción a por qué ser rociero tiene que salir 
del interior de cada persona, y uno de los 
mejores momentos para esa búsqueda 
subjetiva es el camino del Rocío, que es 
duro como la vida misma. 

Aunque la devoción rociera se vive 
todo el año, la romería del Rocío es el mo-
mento más esperado por los fieles que 
acuden cada año desde diversos puntos 
de España y del extranjero para recorrer 
el camino y visitar a la virgen del Rocío. 

La asociación, este año, realizará di-
ferentes actos de cultura en el pueblo 
siguiendo su ruta marcada, así como el 
pasacalle de los elfos, día de Andalucía, 
el I Certamen de Tamborileros en Cata-
luña, el cartel de romería solidario para 
colaborar con el proyecto “Hospital Amic” 
de Sant Joan de Déu y cultos marianos, 
entre otras. 

En la actualidad, la asociación se dedi-
ca al progreso rociero, así como a la cultu-
ra andaluza y catalana en general.
ACA Rociera de Sant Vicenç dels Horts

Sensibilitat democràtica 
selectiva
El balcó de l’ajuntament ha estat lluint 
la bandera sahrauí. Ens congratulem de 
la sensibilitat dels governants cap a un 
poble oprimit, víctima de l’abús colonial 
d’Espanya i, després, de l’abandonament 
irresponsable davant l’avidesa del go-
vern marroquí, amb un menyspreu total 
a la voluntat del poble sahrauí.

Sant Vicenç ha tingut sintonia amb el 
poble sahrauí, tan durament maltractat i 
silenciat, i ha acollit infants sahrauís pro-
vinents dels campaments, atesos amb 
tota l’atenció i l’afecte. 

És d’agrair aquesta solidaritat de 
l’Ajuntament, fàcil de mostrar quan es 
refereix a situacions llunyanes que no 
comprometen, però que desapareix i 
es converteix en intransigència quan es 
tracta de donar veu a les reivindicacions 
de la pròpia nació i d’insensibilitat res-
pecte als represaliats, preses i presos i 
exiliades i exiliats polítics; sempre, sota 
l’empara de la llei, que tant els serveix 
per protegir reis corruptes com per re-
butjar el dret a decidir el propi futur o 
per imposar un 155 forassenyat, a banda 
d’anar de bracet, en més d’una ocasió, 
amb partits tan demòcrates com Vox; i 
amb una sensibilitat tan exquisida com 
la que han demostrat cap a un conciu-
tadà seu, l’Oriol Junqueras, que els deu 
molestar per la seva dignitat, sentit de-
mocràtic i humanitat.

Doncs això: visca el poble sahrauí, i pel 
que fa al procés català, a callar i a passar 
pel tub... de la llei, és clar (interpretada i 
aplicada per ells).
ANC – Sant Vicenç dels Horts per la 
Independència



Isidre 
Bautista

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

LA VEU DELS GRUPS MUNICIPALS

A partir del 9 de mayo se acabó el estado de alarma y, con él, la mayoría de las restriccio-

nes que hasta ahora hemos tenido por parte del gobierno nacional y del gobierno auto-

nómico. Comenzamos el retorno a nuestra ansiada normalidad queriendo realizar todas 

aquellas actividades que nos apetece y hemos dejado de hacer durante más de un año. 

Pero esto no es así: el virus de la COVID-19 SIGUE EXISTIENDO Y CONVIVIENDO ENTRE 
NOSOTROS.

Desde el Ayuntamiento y como parte del gobierno municipal, CIUDADANOS segui-

rá trabajando conjuntamente con el Departamento de Salud de la Generalitat para que 

todos los vicentinos y vicentinas puedan ser vacunados lo antes posible. Poco a poco, ya 

son más las personas vacunadas que las positivas por COVID. Ya podemos ver más cerca el 

final de esta terrible pandemia, pero no debemos olvidar las medidas preventivas que 
tenemos que seguir manteniendo para evitar los contagios.

¡No nos pararemos! Seguiremos trabajando por todos los vicentinos y vicentinas, acer-

cándonos a sus problemas y necesidades más inmediatas. Nuestros objetivos principales 

son y serán centrarnos en garantizar la seguridad de la salud y estar al lado de todos voso-

tros sin exclusiones de ningún tipo. ¡Todos hacemos más grande Sant Vicenç!
Estamos en tiempos muy difíciles, con demasiado ruido político de unos y de otros. So-

mos conscientes de que ese ruido no debe influirnos ni entorpecer nuestra labor principal 

de trabajar y servir a nuestra ciudadanía.

Muchos ánimos y seguimos.

Convivir con la COVID

Antolín
Jiménez

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

El Grup Municipal Socialista segueix treballant des de la humilitat i incansablement per 
fer de Sant Vicenç un municipi capdavanter, metropolità, accessible i 100 % sosteni-
ble. Per això, injectem 5 milions d’euros al pressupost d’aquest any per poder seguir al 

costat de les persones i del comerç local. 

La major part d’aquest paquet de diners prové del romanent del pressupost de l’any 

2020 (3 milions d’euros), pressupost que, un cop ja preparat i aprovat, va patir diferents 

reajustaments per poder fer front a la pandèmia de la COVID-19. 

Precisament per combatre els efectes socials i econòmics de la crisi de la COVID-19, 

l’AMB ha posat en marxa dos nous programes d’inversió als quals ens hem acollit: el Pla de 
Sostenibilitat Ambiental (PSA), dotat amb 1,7 milions d’euros per accelerar i impulsar 
serveis de mobilitat sostenible i transició energètica, i el Programa d’actuacions de 
millora del paisatge natural i urbà (PSG), per millorar espais fluvials i zones degrada-
des i integrar infraestructures. 

Aquests dos programes més el romanent del Consell Comarcal (350.000 euros) ajudaran 

a reactivar l’economia de la ciutat i crear llocs de treball i, a més, pràcticament duplica 

l’import de les inversions per a aquest mandat.

Sabem que som garants del diner públic i tenim la responsabilitat de governar i de no 

deixar ningú enrere. Per això tenim molt clar que no ens endeutarem però tampoc es-
talviarem mentre la ciutat i la ciutadania ho necessitin. 

SVH, ciutat metropolitana



LA VEU DELS GRUPS MUNICIPALS

El 26 de maig del 2021 marca l’equador dels mandats municipals, i Sant Vicenç en Comú - Po-

dem creiem que cal fer un rendiment de comptes de la tasca realitzada durant aquests 
dos primers anys. El mandat es va iniciar sense fer cas al clam progressista vicentí, ja que, 

tot i que les forces progressistes de Sant Vicenç sumem 18 dels 21 regidores i regidors 

al consistori, l’alcalde Comino ho va obviar i va preferir donar protagonisme a Ciudadanos, 

un partit liberal, de dretes i residual. Aquest és el millor aliat que ha trobat l’alcalde per 
governar Sant Vicenç?

Sens dubte, aquesta primera part del mandat ha estat marcada per la COVID-19, una 

crisi que ha colpejat a tothom. En Comú Podem ens hem bolcat a fer propostes per no 
deixar ningú enrere: ajudes a PIMES i comerços, subvencions per garantir l’habitatge, 
l’augment de recursos econòmics per combatre les violències masclistes (que durant 

el confinament van augmentar) o ajudes al sector cultural són, entre moltes d’altres, pro-

postes que vam incorporar al Pla de Recuperació signat al mes de juliol del 2020, apro-
vat pel Ple de Sant Vicenç dels Horts i que ja s’està duent a terme.

Tot i això, no ens podem quedar només amb aquestes mesures. La COVID-19 té una 
relació directa amb el canvi climàtic i també hem demanat l’obertura d’una Oficina de 
Transició Energètica, augmentar les subvencions i la instal·lació de plaques fotovoltaiques 

i que l’Ajuntament es desconnecti d’Endesa i passi a formar part de Barcelona Energia, 

l’operador energètic públic metropolità. No ho oblidem: el canvi de model energètic és el 
gran repte del segle XXI i Sant Vicenç no se’n pot quedar al marge.

Maite
Aymerich

junts@juntsxsantvicenc.cat
     @JuntsxSVH       
     juntsxsantvicenc

Ara fa 2 anys que vam celebrar les eleccions municipals i, com a conseqüència, a Sant Vi-

cenç es va produir un canvi en el govern municipal, un canvi liderat pel PSC-PSOE, com a 

força guanyadora per 66 vots de diferència. Miguel Comino va triar Cs com a parella de 
ball. Aquesta tria venia marcada per una voluntat: desbancar el govern anterior de Junts 

x Sant Vicenç i Sant Vicenç Sí Puede (avui SVH en Comú - Podem) al preu que fos, fins i tot 

pactant amb la dreta. Un canvi polític substancial que ha portat un govern de les velles 
maneres de fer i sobretot amb una clara dificultat per bastir un projecte de poble que 
pensi en les persones i en la gestió del bé comú. Els vells temps porten a considerar la 
ciutadania menor d’edat, a limitar la participació, a tornar a acumular deute i a fer políti-

ques per a uns pocs, a base de clientelisme i endollisme.

Durant l’etapa amparista el despatx d’Alcaldia era ple, hi havia pantalles per controlar 
els moviments de treballadors/es municipals, com un ull que tot ho veia. Ara aquest 

control es fa a través d’una xarxa de persones que rendeixen comptes a l’alcalde i l’adver-

teixen perquè pugui silenciar qualsevol crítica o queixa abans que es faci pública.

Volem un govern alternatiu per Sant Vicenç guiat pel bé comú i no pel benefici 
d’uns quants. La situació de crisi demana polítiques valentes i que els diners no es quedin 

als calaixos de l’Ajuntament sinó a les butxaques de la ciutadania, especialment la que més 

ho necessita. Això vol dir no malbaratar els diners públics, no apujar innecessàriament 
els impostos, prioritzar els recursos a polítiques socials, a l’educació, a la promoció econò-

mica i l’ocupació i modernitzar el nostre municipi donant oportunitats a tothom. 

Ens tornem a endeutar, tornem als vells temps  

Mig mandat i molt per fer

Jordi Gil

stvicencencomu@gmail.com 
    @StVicencEnComu    
    StVicencEnComu 
    @stvicencencomu
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El 31 de juliol del 1921 es va fer la cerimònia de col·locació 
de la primera pedra de l’edifici destinat a escola de nenes 
i futura casa consistorial al paratge conegut com l’Era del 
Baró.

El projecte va ser redactat per l’arquitecte municipal 
Melcior Viñals i l’execució de l’obra va anar a càrrec del 
mestre de cases vicentí Domingo Tuset Cladellas. En poc 
més d’un any, l’obra estava finalitzada, i el 3 de desembre 
del 1922 es feia la inauguració del nou local, lliurant-ne les 
claus a la mestra titular Matilde Orduño. La planta baixa 
de l’ajuntament va acollir l’escola fins a l’any 1963.

L’aixecament de la primera planta, que acolliria la seu 
de l’Ajuntament, es va realitzar entre el 1925 i el 1927, i 
la inauguració, el 30 de juliol, també dins dels actes de la 
Festa Major.

100 anys de la primera 
pedra de les escoles 
de la Casa de la Vila

Amb motiu d’aquesta data, volem fer una recollida 
d’imatges de l’estada de l’escola als baixos de la Casa de 
la Vila. Si vols col·laborar-hi, ens pots enviar les teves fo-
tos per correu electrònic a arxiu@svh.cat o trucar-nos al 
93 656 49 41 i podem passar per casa teva a recollir-les; 
digitalitzarem les imatges i us les retornarem. Si ens les 
vols portar, l’Arxiu Municipal està al passatge Pau Vila, 7.

Gràcies per la vostra col·laboració. l

Foto: escola nenes, anys 20, AMSVH (donació de Conxita Font) Foto: escola nenes, 1931, AMSVH (donació de Quimeta Cartró)
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ET NECESSITEM! 
Si parles català, pots ajudar algú que 
n’està aprenent

Apunta’t al Voluntariat per la Llengua!

677 258 351 svh@cpnl.cat








