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Sant Vicenç dels H  rts
Gaudim d’un estiu segur

i amb responsabilitat
L’Ajuntament planifica una oferta d’oci per passar les vacances a la 

ciutat, amb la Piscina Municipal La Blava com a gran atractiu

L’EDICIÓ EN PAPER D’AQUEST NÚMERO ES VA TANCAR EL 19 DE JULIOL
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Alerta: possible intent d’estafa 
a diversos domicilis.
Alguns veïns i veïnes alerten 
que estan rebent la visita 
d’una suposada immobiliària 
de l’Ajuntament per taxar el 
seu pis. Us informem que això 
no és cert: el consistori no fa 
taxacions i podria tractar-se 
d’una estafa.
No deixeu entrar a casa a 
persones desconegudes que no s’identifiquin 
correctament.
En cas de dubte o sospita, truqueu a la policia: 
936 56 61 61 / 112
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Viu un estiu 
responsable 

i carregat 
d’activitats a Sant 
Vicenç dels Horts

18
Accés a terres per a 
la nova pagesia amb 

l’Espai Test Agrari

11
3 milions d’euros 
per donar suport 

al veïnat i reactivar 
l’economia

En nom de tota la comunitat 
educativa de Sant Vicenç dels 
Horts i de l’Ajuntament, volem 
expressar el més sentit condol a 
la família i amistats de la Rosa, 
mestra de l’Escola La Vinyala, 
que ens ha deixat recentment. 
Que descansi en pau.

EL MÉS VIST A LES 
XARXES MUNICIPALS
del 13 de maig al 12 de juliol del 2021

ajuntamentsvh
@ajuntamentsvh

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
AjuntamentSVH

El club @HandbolStVicenc ha 
aconseguit novament diversos 
èxits esportius durant aquesta 
temporada tan complicada. 
L’Ajuntament ha acollit avui 
una representació de l’equip 
sènior femení, per felicitar-les i 
encoratjar-les a seguir treballant! 

Ajuntament SVH
@AjuntamentSVH

9
Campanya 

informativa sobre 
la Zona de Baixes 
Emissions a Vila 

Vella
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L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts ha fet un esforç muni-
cipal per garantir aquest estiu l’oferta d’oci en el municipi, 
tot combinant activitats culturals i artístiques amb les tradi-
cionals d’aigua de la Piscina Municipal de Sant Antoni – La 
Blava, un equipament referent a la comarca.

Tot, amb l’objectiu que agafem forces durant les vacances 
per, tant de bo, encarar la recuperació i la normalització pro-
gressives de la vida quotidiana. Des de l’Ajuntament, conti-
nuem vetllant pel compliment del Pacte de ciutat per la 
reconstrucció social i la reactivació econòmica, signat ara 
fa poc més d’un any. El Govern Municipal, diversos grups mu-
nicipals i diferents agents econòmics i socials estem més units 
que mai per deixar enrere la part més dura de la pandèmia. En 
aquestes pàgines podreu consultar les actuacions més desta-
cades que estem tirant endavant gràcies a l’estalvi del 2020, 
de 3 milions d’euros.

Vull agrair públicament la tasca del personal sanitari, que 
continua treballant intensament per complir amb els objec-
tius de vacunació. Necessitem que la gran majoria dels vi-
centins i les vicentines rebin la pauta completa per tenir 
més garanties de vèncer el virus o, si més no, d’apaiva-
gar-ne els efectes. 

Tot i això, caldrà mantenir-se alerta perquè la pandèmia no 
acabarà fins que tot el planeta pugui tenir accés a les vacu-
nes. Per això, faig una crida a tothom per continuar exer-
cint els nostres drets des de la responsabilitat individual i 
col·lectiva. Això és especialment important en unes dates, les 
d’estiu, en què la ciutadania sortirà més sovint al carrer i es re-
lacionarà amb més gent. L’acció individual ens protegirà com 
a societat, sobretot les persones més vulnerables. 

Bon estiu a totes i tots.

Miguel Comino 
Alcalde

Per un estiu segur i 
amb responsabilitat

El Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts ha hecho un es-
fuerzo municipal para garantizar este verano la oferta de 
ocio en el municipio, combinando actividades culturales y 
artísticas con las tradicionales de agua de la Piscina Munici-
pal de Sant Antoni – La Blava, un equipamiento referente 
en la comarca.

Todo, con el objetivo de coger fuerzas durante las vaca-
ciones para, ojalá, encarar la recuperación y la normalización 
progresivas de la vida cotidiana. Desde el Ayuntamiento, 
continuamos velando por el cumplimiento del Pacto 
de ciudad por la reconstrucción social y la reactivación 
económica, firmado ahora hace poco más de un año. El 
Gobierno Municipal, varios grupos municipales y diferentes 
agentes económicos y sociales estamos más unidos que nun-
ca para dejar atrás la parte más dura de la pandemia. En estas 
páginas podréis consultar las actuaciones más destacadas 
que estamos llevando adelante gracias al ahorro del 2020, de 
3 millones de euros.

Quiero agradecer públicamente la tarea del personal sa-
nitario, que continúa trabajando intensamente para cumplir 
con los objetivos de vacunación. Necesitamos que la gran 
mayoría de los vicentinos y las vicentinas reciban la pauta 
completa para tener más garantías de vencer al virus o, 
cuando menos, de apaciguar sus efectos. 

Con todo, habrá que mantenerse alerta porque la pande-
mia no acabará hasta que todo el planeta pueda tener acceso 
a las vacunas. Por eso, hago un llamamiento a todo el mun-
do para continuar ejerciendo nuestros derechos desde la 
responsabilidad individual y colectiva. Esto es especial-
mente importante en unas fechas, las de verano, en que la 
ciudadanía saldrá más a menudo a la calle y se relacionará 
con más gente. La acción individual nos protegerá como so-
ciedad, sobre todo a las personas más vulnerables. 

Buen verano a todas y a todos.

Por un verano seguro y 
con responsabilidad
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Refresca’t a la Piscina Municipal de 
Sant Antoni - La Blava

L’equipament garanteix totes les mesures sanitàries
per gaudir amb precaució d’un estiu segur

Amb gran part de la població vacunada, i sempre ga-
rantint les mesures sanitàries, Sant Vicenç dels Horts 
treballa per recuperar progressivament la normalitat. 
Un dels espais més atractius és, sens dubte, la Piscina 
Municipal de Sant Antoni – La Blava, equipament de pri-
mer nivell que garanteix totes les mesures sanitàries per 
gaudir d’un estiu segur en companyia de la família i les 
amistats. La brigada municipal ha posat a punt l’espai i 
també hi ha fet millores diverses, com ara l’ampliació de 
la zona d’ombra a l’espai de pícnic. A més, l’Ajuntament 
hi ha instal·lat dues grues articulades perquè persones 
amb diversitat funcional puguin entrar i sortir de l’aigua 
amb comoditat. L’actuació és resultat de la col·laboració 
estreta entre el consistori i l’associació ADISCAP per fer 
més accessible la ciutat i els equipaments municipals.

Per inaugurar la temporada, el consistori va organit-
zar-hi una sessió de dinamització per a gent gran el 18 
de juny, i l’endemà es va convidar tota la ciutadania a una 
jornada de portes obertes. Els dies 20 i 21 la piscina es va 
obrir a les escoles, i a partir del 23 de juny se’n van establir 
els horaris per al públic en general: de dilluns a divendres, 
d’11 a 20 h, i al juliol i tots els festius i caps de setmana, de 
10 a 20 h. Les entrades i abonaments es poden comprar 
amb antelació a www.piscinesestiu.cat/lablava. 

Se segueixen els protocols que marca el Procicat:
w en entrar-hi cal usar gel hidroalcohòlic i es controla la 
temperatura; 
w cal deixar 2 m de distància entre persones a la zona de 
platja; 
w és obligatori l’ús de mascareta a l’entrada, als vestidors, 
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a la zona de platja i en circulacions dins de la instal·lació;
w es podran fer servir els vestidors, tot i que es recomana 
no utilitzar-los. 

Ampliació del SantviBus 
Com cada estiu, el servei de transport públic SantviBus 
circularà els diumenges i festius, concretament els mesos 
de juny i juliol, amb el mateix horari que els dissabtes. In-
formació a http://santvibus.com i a l’ app mòbil.

Amb aquesta ampliació, el transport públic facilita que 
els veïns i les veïnes es desplacin amb comoditat durant 
les jornades festives, en una època de l’any en què moltes 
persones van a La Blava o agafen el carrilet per anar a al-
tres municipis. Cal recordar que el SV3 és la línia que facilita 
l’accés a la Piscina Municipal de Sant Antoni – La Blava. l

La brigada municipal ha 
posat a punt l’espai i hi ha fet 
millores com ara l’ampliació 

de la zona d’ombra

L’Ajuntament hi ha instal·lat dues 
grues articulades que permeten 
l’accés a l’aigua a persones amb 

diversitat funcional

Hem millorat La Blava perquè cada cop 
sigui més accessible i còmoda. Animem els 
vicentins i les vicentines que gaudeixin de 
l’estiu a la ciutat, especialment en aquest 
equipament de primer nivell i sempre sense 
abaixar la guàrdia, perquè encara continua 
la pandèmia.

Xavi Gómez 
Regidor d’Esports
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L’Ajuntament 
garanteix la igualtat 
d’oportunitats en 
l’accés als casals

Enguany han tornat la majoria d’activitats d’oci, lleure i 
esportives que organitzen les entitats socioeducatives 
els mesos d’estiu, destinades a infants i joves. Els casals 
d’estiu s’han hagut d’adaptar a la realitat pandèmica i, tot 
i que les mesures restrictives han millorat respecte del 
2020, encara hi havia protocols a seguir que encarien l’or-
ganització de les activitats. Amb l’objectiu de garantir que 
tots els infants tinguin accés als casals, i donar suport a les 
entitats que els organitzen, l’Ajuntament ha donat conti-
nuïtat a les ajudes iniciades l’any 2020 i que s’atorguen 
mitjançant convenis. Així, les famílies no han d’afrontar 
cap sobrecost per l’encariment de l’organització.

Les entitats que organitzen els casals s’han pogut cen-
trar a treballar amb infants i joves i compten amb el su-
port institucional per assumir diverses despeses:
w Costos de monitoratge
w Despeses de gestió i administració

w Assegurances i material fungible
w Recursos humans i materials (EPI) per a l’adopció de les 
mesures de prevenció i higiene 
w Despeses relatives a la neteja i desinfecció dels espais 
utilitzats pel casal (despeses de personal i de material)
w Despeses relatives a les sortides/excursions: costos de 
les entrades (p. ex., entrades a la piscina), així com els cos-
tos relatius al transport (autocars). l

El consistori ajuda les entitats 
organitzadores a pagar les mesures 
sanitàries perquè les famílies no 
afrontin cap sobrecost

Sant Vicenç dels Horts recupera l’Estiu de Cultura, suspès 
l’any passat per l’estat d’alarma. Les actuacions, gratuïtes 
i a l’aire lliure, van començar el 5 de juny amb un concert 
de tribut a Joaquín Sabina. Com a novetat, el cicle s’es-
tendrà fins al setembre, i es clourà amb un concert de Vox 
Harmonica (dia 18, 22 h, p. Vila). Tributs, jazz, sardanes i el 
festival Horts de Poesia en són propostes destacades. l

Torna l’Estiu de Cultura, 
el cicle d’espectacles 
gratuïts i a l’aire lliure

Grups tribut, jazz, sardanes i poesia, 
algunes de les propostes destacades
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Sant Vicenç celebra la Festa Major, però caldrà adaptar-se 
a la normativa anti-Covid. L’Ajuntament demana seguir 
les mesures del Procicat per gaudir d’unes festes segu-
res en companyia de família i amistats. La pregonera és la 
científica vicentina Patrícia Aymà, presidenta de VEnviro-
tech Biotechnology, una start-up que produeix bioplàstic 
a partir dels residus orgànics d’empreses agroalimen-
tàries. El bioplàstic, respectuós amb el medi ambient, pot 
contribuir a reduir el plàstic tradicional. A més, la ciutat 
tornarà a comptar amb una carpa de “Punt Lila” per infor-
mar, sensibilitzar i prevenir les actituds masclistes. l

Els vicentins i les vicentines poden gaudir de cinema a 
l’aire lliure i gratuït. L’Ajuntament n’ha programat un to-
tal de sis sessions a diferents punts de la ciutat. Ja s’han 
projectat Ha nacido una estrella; Alita: ángel de combate 
i Raya i l’últim drac. Les properes sessions seran Yucatán 
(30 de juliol, a l’av. Can Costa), Jurassic World: El reino caí-
do (3 de setembre, av. Sant Roc) i Greenland, el último 
refugio (10 de setembre, pl. de la Pau). Cal reservar plaça 
a través de les associacions veïnals o via www.svh.cat. l

La científica vicentina 
Patrícia Aymà, 
pregonera de la Festa 
Major d’Estiu

L’Ajuntament programa 
cinema a la fresca 
durant els mesos de 
juliol i setembre

El programa s’adapta a la 
normativa anti-Covid: consulta’n 
els actes i el recull de fotografies 
posterior a www.svh.cat

Les sessions són gratuïtes i cal 
reservar plaça a través de les 
associacions veïnals
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En junio el Ayuntamiento llevó a cabo varios trabajos de 
limpieza y mantenimiento de rieras y torrentes de Sant 
Vicenç dels Horts. Los trabajos de recuperación ambien-
tal sirven para mejorar la función de drenaje del agua 
que tienen los cauces de las rieras urbanas de este tipo. 
Para conseguirlo, se retiran las cañas y otra vegetación 
que dificulta el paso del agua, y además se ayuda a man-
tener el arbolado autóctono en las orillas. En concreto 
se actuó en:
w la riera de Torrelles, y sus afluentes del barrio de Sant 
Antoni;
w el torrente situado en Sant Roc que hace de límite con 
Santa Coloma de Cervelló;
w la riera de Can Costa;

w el torrente que va desde la avenida de Madrid hasta la 
calle de la Laguna;
w el torrente situado entre las calles del Papiol y Soria, y
w el torrente situado cerca del parque de Che Guevara.

Los trabajos son parte del objetivo a largo plazo de re-
cuperar los bosques autóctonos, para mejorar así el espa-
cio forestal y garantizar que las rieras y los torrentes estén 
mejor mantenidos. l

Finalizan las tareas 
de limpieza de varias 
rieras y torrentes

El Ayuntamiento ha eliminado cañas 
y otros materiales que se depositan 
en los cauces, para que se evacue 
mejor el agua

Una patrulla antiincendis vigila fins a l’1 de setembre els 
espais forestals del municipi, en el marc del Pla d’infor-
mació i vigilància (PVI), finançat per la Diputació i que 
compta amb la col·laboració de l’Ajuntament. I a més, el 
consistori va organitzar al juliol una xerrada sota el títol 
“Consells d’autoprotecció davant els incendis forestals”, 
adreçada a la ciutadania. D’altra banda, a finals d’abril 
l’Ajuntament va signar el conveni amb els Bombers 
Voluntaris, una entitat que duu a terme projectes de 
protecció del medi ambient i sensibilització ciutadana. 
També destaca el paper del voluntariat de l’Associació 
de Defensa Forestal, que durant el període d’alt risc d’in-
cendi forestal col·labora més activament en la vigilància i 
detecció d’incendis, així com en el suport als bombers. l

Sant Vicenç dels Horts 
fa campanya contra els 
incendis forestals
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Campaña informativa 
sobre las restricciones 
de tráfico en la zona 
pacificada de Vila Vella

Con el levantamiento progresivo de las restricciones de 
la pandemia, el Ayuntamiento y el Área Metropolitana 
de Barcelona (AMB) continúan impulsando la conversión 
de gran parte de Vila Vella en una zona pacificada. Esta 
actuación permite reducir el volumen de gases contami-
nantes y, además, se gana un gran espacio de paseo.

El Ayuntamiento pondrá en marcha una campaña in-
formativa sobre las restricciones del tráfico rodado en 
la zona. Hasta prinicipios de octubre, se recordará a la 
ciudadanía cuáles son las limitaciones de entrada de ve-
hículos, así como las sanciones que se pueden imponer 
si no se respetan las señales. Finalizada la campaña, se 
aplicará el régimen sancionador a todas las personas 
que incumplan la normativa.

En esta fase del proyecto, están cerradas al tráfico las 
calles de Mn. Josep Duran, Francesc Moragas, Nou, Na-
dal y una parte de Barcelona, así como las plazas de Ca-
talunya y Sant Jordi (ver el mapa). Más información en 
www.svh.cat. l

Hasta principios de octubre, un 
equipo de agentes cívicas recordará 
las sanciones de circulación

En el ple del juny es va aprovar per unanimitat la creació 
d’una Oficina Local d’Habitatge pròpia aquest mateix any. 
Fins ara, l’oficina d’habitatge, ubicada a La Foneria, estava 
integrada a la de Molins de Rei. Amb aquesta aprovació, el 
servei formarà part directament de la xarxa de la Genera-
litat. L’Ajuntament disposarà de més recursos i aproximarà 
al municipi els serveis i competències d’aquest àmbit. l

La ciutat comptarà 
amb una Oficina Local 
d’Habitatge pròpia
Tindrà més recursos i aproximarà els 
serveis per garantir un dret fonamental
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Encuentran trabajo 
69 personas gracias al 
proyecto Treballa’t

Hasta finales del mes de junio se han realizado un total 
de 69 inserciones laborales derivadas de las tareas de 
orientación, formación y prospección que propone el 
programa Treballa’t, impulsado por el Ayuntamiento de 
Sant Vicenç dels Horts y financiado por el Área Metropo-
litana de Barcelona en el marco del Plan metropolitano 
de apoyo a las políticas sociales municipales 2020-2023. 
Hasta ahora 174 personas han participado en el proyec-
to, de las cuales 75 han realizado alguna de las forma-
ciones que se ofrecen tanto en el Molí dels Frares como 
en las instalaciones de la Fundación María Auxiliadora y 
de Solidança, que son las dos entidades encargadas de 
ejecutar el programa.

Además, el Ayuntamiento está creando una red de 
contactos con el tejido empresarial vicentino y alrede-
dores para multiplicar las oportunidades laborales de los 
vecinos y las vecinas. Gracias al trabajo de prospección 
vinculado con el programa Treballa’t, se ha contactado 

con 404 empresas, algunas de las cuales han acogido 
a alumnado de prácticas y han dado una oportunidad 
laboral a algunas de las personas que participan en el 
proyecto. Con una comunicación fluida y constante, ade-
más, se informa a las empresas de los recursos municipa-
les de los que disponen y de las subvenciones a las que 
pueden acceder. De esta manera, se motiva a las empre-
sas a contratar a vecinos y vecinas de nuestro municipio 
que se encuentran en situación de desempleo, fomen-
tando la estabilidad laboral a través de contrataciones 
de una duración mínima.

Este programa innovador ha conseguido multiplicar 
por cuatro las inserciones logradas respecto al programa 
ejecutado en el último bienio. l

El programa ofrece formación con 
prácticas y orientación a las personas 
que buscan empleo 

FORMACIÓ EN EMPRENEDORIA 2021
Lloc:  Molí dels Frares
Inscripcions:  emprenedoria@svh.cat, o al telèfon 93 680 71 00

FACEBOOK I WHATSAPP PER A NEGOCIS
Dates: 6, 8 i 13 d’octubre, de 9.30 a 14 h (13,5 hores)

COM INICIAR UN NEGOCI A LES XARXES SOCIALS
Dates: 19 i 21 d’octubre, de 9.30 a 13.30 h (8 hores)

EMPRENDRE EN FEMENÍ
Dates: 3 i 5 de novembre, de 9.30 a 13.30 h (8 hores)

VOLS SER UN INSTAGRAMER, YOUTUBER O 
BLOGGER PROFESSIONAL? INFORMA’T DELS 
REQUISITS LEGALS
Data: 19 de novembre, de 9.30 a 13.30 h (4 hores)

YOUTUBE I VIDEOMÀRQUETING PER A NEGOCIS
Dates: 26 i 29 de novembre i 1 de desembre, de 9.30 a 
13.30 h (12 hores)
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El Pacte de ciutat per la reconstrucció social i la reactiva-
ció econòmica compleix un any, i els signants de l’acord 
es van reunir de nou el 29 de juny per fer-ne seguiment 
i proposar noves accions. El context actual permet au-
gurar un segon semestre de l’any de recuperació pro-
gressiva de la normalitat. Per això, es vol donar el suport 
final per a la normalització de la vida social i la represa de 
totes les dinàmiques econòmiques. Això es durà a terme 
gràcies al romanent municipal del 2020, de 3 milions.

El Pacte de ciutat és un full de ruta amb més de 100 
actuacions. L’acord el va impulsar el Govern Municipal 
amb el suport de diversos grups municipals (PSC – Sant 

Vicenç en Positiu, Ciutadans i Sant Vicenç en Comú – Po-
dem), PIMEC, Unió de Botiguers, Sant Vicenç Suma, Unió 
d’Empreses, AEBALL, CCOO, UGT, els Salesians, Fundació 
Maria Auxiliadora, Fundació Bayt al-Thaqafa, Casal Infan-
til i Juvenil El Quijote i Centre Diari Sant Josep.

Durant els mesos més durs de la pandèmia, el Govern 
Municipal ha treballat amb mirada estratègica per, quan 
millorés la situació, dur a terme diversos projectes. Així, 
s’ha presentat el Pla de Sostenibilitat Ambiental i s’ha apro-
vat el Pla director de l’Agenda 2030, a més del Pla director 
d’habitatge; també s’encara la recta final per posar en mar-
xa els centres cívics Virgínia Amposta i La Guàrdia. l

El pacte de ciutat 
anti-Covid se centra 
a consolidar la 
reactivació

Es compleix un any de l’acord, signat 
per diversos grups municipals i agents 
econòmics i socials

La Xarxa Xaloc es una iniciativa a nivel provincial que 
pone en contacto a empresas que buscan personal con el 
vecindario que busca empleo. El Servei Local d’Ocupació 
(SLO), ubicado en el Molí dels Frares, gestiona la inscrip-
ción de las personas que buscan oportunidades laborales 
en esta red y, además, ofrece un conjunto de servicios de 
calidad, como asesoramiento para la mejora del currícu-
lum, preparación de entrevistas de trabajo, formación 
ocupacional, contacto con las empresas locales, etc. El 
SLO ha atendido a 756 vecinos y vecinas para gestionar su 
alta en la plataforma. Además, se ha orientado a 97 per-
sonas para definir sus objetivos de búsqueda de trabajo, 
se ha atendido a 306 personas en el Club de Trabajo y se 
han gestionado 102 ofertas de empleo de empresas del 
territorio. Para darse de alta hay que enviar un correo a 
ocupacio@svh.cat, con el asunto “Xarxa Xaloc”, indican-
do nombre, apellidos y teléfono. l

Cerca de 800 inscripciones 
en la Xarxa Xaloc
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Compromís amb els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible

L’Ajuntament planifica les accions que es faran en favor 
de les persones, el planeta i la prosperitat

Properament veurà la llum el Pla director de l’Agenda 
2030 per al Desenvolupament Sostenible de Sant Vicenç 
dels Horts. Aquest document recollirà totes les accions 
que farà el consistori per complir amb els objectius que 
marca aquest full de ruta global de cara a l’any 2030. 

Des de fa mesos, càrrecs electes i treballadors/es mu-
nicipals estan rebent formació específica per conèixer 
els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 
i com aquests es poden impulsar des de la realitat lo-
cal, amb les polítiques públiques de l’Ajuntament. Fruit 
d’aquest treball, ja han nascut nous plans directors en 
els àmbits de la sostenibilitat ambiental i la cooperació, 
per exemple, que estan en plena consonància amb els 
ODS.

En primer lloc, l’Ajuntament ha impulsat la redacció 
del segon Pla director de cooperació al desenvolupa-
ment, un document estratègic que recull les principals 

accions que es desenvoluparan en aquest àmbit en els 
propers quatre anys a la ciutat. El document s’ha elabo-
rat de manera participada amb les entitats de la Taula 
de Solidaritat per tal que sigui el màxim d’adequat a les 
seves inquietuds, i recull la realitat de l’associacionisme 
i els projectes que es desenvolupen actualment. 

Pla de Sostenibilitat 
D’altra banda, el Ple Municipal va aprovar per unani-
mitat al mes de maig el Pla de Sostenibilitat Ambiental 
(PSA), coordinat pels Serveis Municipals de l’Ajunta-
ment i finançat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(AMB). Valorada en 1.753.251 euros, aquesta iniciativa 
permetrà al consistori afrontar projectes per promoure 
la transició ecològica i energètica. Així, a partir del 2022 
s’iniciaran diverses actuacions a la via pública que supo-
saran un impacte positiu per a la ciutat. l
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L’Espai Test Agrari facilita 
l’accés a les terres a la 
nova pagesia

Amb l’objectiu de dinamitzar el sector agrícola local i fomentar la 
incorporació de la nova pagesia, l’Ajuntament posa en marxa el pro-
jecte Espai Test Agrari: un camp de titularitat municipal es posa a dis-
posició de persones emprenedores per desenvolupar-hi projectes 
innovadors i promoure, així, el relleu generacional en l’àmbit agrari.

Aquesta iniciativa promou la incorporació progressiva de nova pa-
gesia donant-li l’oportunitat de posar en pràctica i testar nous projec-
tes agraris i oferint-li el suport integral necessari per al seu desenvo-
lupament. El consistori farà un procés de selecció de nous projectes 
agraris que vulguin formar part de l’Espai Test Agrari —presentats 
per persones que no hagin estat prèviament titulars d’explotacions 
agràries i que tinguin una mínima experiència i/o formació en l’àm-
bit agrari i un projecte sòlid— i se’ls oferirà un terreny on desenvolu-
par-los, formació, assessorament i mentoratge per part de pagesos/
es professionals en actiu.

Aquest projecte està pensat principalment per a persones que no 
venen de tradició pagesa (nova pagesia) i que, per aquesta condició, 
tenen certes dificultats per accedir a un terreny agrícola, al coneixe-
ment tradicional i a l’assessorament necessari per posar en marxa el 
seu propi projecte. Per a més informació, us podeu posar en contacte 
amb el Departament de Promoció Econòmica, trucant al 93 680 71 00 
o enviant un correu a agricultura@svh.cat. l

Es poden presentar nous projectes al consistori 
per optar temporalment a un terreny 

Audiovisual sobre 
nuestro pasado 
agrícola

El alumnado del Itinerario Formativo 
Especializado (IFE) del INS Gabriela 
Mistral ha elaborado un audiovisual 
donde entrevistan a representantes 
del ámbito agrícola vicentino, para 
aprender su profesión y cómo era el 
municipio en el pasado. Han colabo-
rado la ACA Sant Vicenç TV e Impli-
ca’t per Sant Josep. l

Compra amb

Moneder SVH
Aposta pel comerç local
· Rebràs diners en forma de descomptes 
per les teves futures compres
· Tindràs accés a promocions exclusives 
com a usuari/ària de l’aplicació
· Apostaràs pel comerç local i de 
proximitat

Descarrega’t l’App GRATUÏTA Moneder 
SVH, disponible tant per a iOS com per a 
Android



l Construcción del correcán de la calle Claverol 
con Sant Vicenç

l Mejoras en el aparcamiento de Benicarló: se 
regulariza el terreno y se instala un arco para 
limitar el acceso a turismos

l Se eliminan farolas para hacer más accesible la 
acera del colegio Sant Vicenç, en el lateral de la 
carretera de Sant Boi

l Se renueva el vallado y se crea un acceso en el 
pipicán del parque de Che Guevara

l En el cruce de Claverol con Casanova se renueva 
el pavimento y se amplía la base de los árboles 
para su mejor desarrollo

l Se instala barandilla y se remodelan las escaleras 
de la calle Ferrés i Costa

Mejoras del espacio público a cargo de la brigada municipal

Sant Vicenç dels Horts lamenta la 
pèrdua d’un veí destacat en la llui-
ta pels drets socials i fonamentals, 
Antonio Hinojosa, que en els dar-
rers anys era líder de la Plataforma 
d‘Afectats per la Hipoteca al muni-
cipi. Hinojosa va ser regidor adscrit 
a Joventut en el mandat 1991-1995, 

com a representant d’Iniciativa 
per Catalunya. Era, a més, un veí 
que s’implicava en el dia a dia de 
la ciutat, amb la seva participació 
habitual com a ciutadà als plens i 
a les audiències públiques. L’Ajun-
tament trasllada el condol a la seva 
família. l

Sant Vicenç dels Horts diu adéu a 
Antonio Hinojosa, exregidor i líder 
de la PAH al municipi
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La Policía Local redobla esfuerzos 
desde la llegada de la pandemia
La última reunión de la Junta Local de Seguridad, el órgano de coordi-
nación entre los diversos cuerpos de seguridad que operan en el mu-
nicipio y los y las representantes del consistorio, puso en valor la gran 
labor de la Policía Local, que en el primer semestre del 2021 ha realizado 
más de 6.000 actuaciones. Además, los datos de criminalidad del último 
año (mayo 2020 – abril 2021) refuerzan que Sant Vicenç dels Horts es un 
municipio seguro. l

Ús cívic i segur dels 
patinets elèctricset

La Policia Local controla l’ús segur 
dels vehicles de mobilitat personal, 
especialment dels patinets elèc-
trics. Recentment van retenir-ne un 
perquè havia estat manipulat per 
circular a una velocitat superior a la 
permesa, a més de no disposar de la 
documentació reglamentària. Tam-
bé es va sancionar un conductor de 
patinet que triplicava la taxa d’alco-
hol permesa. l

Reforç del control 
per afavorir la tinença 
responsable d’animals
La Policia Local va intervenir un gos de raça poten-
cialment perillosa que va atacar una persona. Es re-
corda que, tal com determina l’Ordenança municipal 
de civisme i convivència, els gossos han d’estar cen-
sats, anar lligats per la via pública i portar morrió i 
permís en el cas d’aquestes races. l

El vandalismo con los 
contenedores sale muy caro 
al municipio

La factura que debe pagar Sant Vicenç dels Horts para 
reparar o sustituir contenedores quemados ya asciende 
a 5.610 euros en lo que va de año. Los actos vandálicos 
más recientes se han producido en la confluencia de las 
calles Olesa y Llacuna. l
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Els plens i les 
audiències tornen 
a la presencialitat
Després de molts mesos, els plena-
ris municipals i les audiències públi-
ques es tornen a celebrar en depen-
dències municipals. Els plens es fan a 
la Casa de la Vila, però, per seguretat, 
només hi poden assistir els regidors 
i les regidores. Les audiències són al 
Molí dels Frares, amb un aforament 
limitat al 70 %. l

Veïnat de Sant 
Josep podrà 
aparcar al pavelló

Per facilitar, aquest estiu, l’aparca-
ment a tot el veïnat de Sant Josep, 
el pàrquing del pavelló municipal 
estarà obert del 19 de juliol al 29 
d’agost. L’Ajuntament estudia que, 
després de la prova pilot, l’espai pu-
gui obrir-se de manera indefinida 
per al veïnat d’alguns carrers. l

El Ayuntamiento encara la recta final de la construcción de tres equi-
pamientos municipales: la guardería municipal Petit Mamut, en el 
barrio de Vila Vella; el centro cívico y cultural Virginia Amposta, y el 
centro cívico de La Guardia. En primer lugar, la Junta de Gobierno ha 
aprobado la licitación para contratar la construcción del Petit Mamut 
y su mobiliario. El objetivo es que el nuevo equipamiento sea moder-
no, adaptado a las necesidades educativas de los niños, polivalente y 
energéticamente sostenible. 

En segundo lugar, el Centro Cívico y Cultural Virginia Ampos-
ta, avanza en la fase de dotarlo de los equipos necesarios: además 
del mobiliario de oficina, se equipará con sistema de audiovisuales, 
equipo escénico y butacas retráctiles para la sala polivalente, una red 
para los ensayos de la colla castellera, etc. Por otro lado, también se 
trabaja para solucionar problemas de inundación, una actuación no 
prevista cuando se redactó el proyecto ejecutivo.

En cuanto al Centro Cívico La Guàrdia, el último paso para que pue-
da dar servicio a la ciudadanía es el mobiliario: se colocarán mesas y 
sillas y equipamiento para peluquería y cocina y para sala de audio-
visuales. El equipamiento se ubica en la parte central de la plaza de 
la Pau y consta de una entrada de luz en medio, la zona de aulario en 
la parte frontal para disfrutar del ambiente del parque y una parte 
posterior con la sala polivalente. l

En marcha las contrataciones 
para finalizar tres grandes 
equipamientos municipales

Recta final de las obras de la guardería Petit 
Mamut y de los centros cívicos Virginia 
Amposta y La Guardia
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Una casa encantada que no fa por

Les persones que viuen en ‘Una casa encantada’ ensorren estereotips so-
bre la diversitat funcional amb humor: aquest és el fil del curtmetratge 
que té la plantilla del Centre Especial de Treball de la Fundació Iris com a 
protagonistes i la part final del projecte “De Ments Extraordinàries”, que 
vincula la comunicació audiovisual i l’educació com a eines per a la inclu-
sió social. l

Convocada l’11a 
edició del Premi 
Literari Delta de 
narrativa escrita 
per doneset

El termini per presentar obres al Con-
curs Literari Delta acaba el 24 de se-
tembre. El premi està dotat amb 3.000 
euros per a l’autora guanyadora i amb 
1.000 euros per a la finalista. El certa-
men busca visibilitzar i donar oportu-
nitats a les noves escriptores. l
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La diversidad como 
pilar de la convivencia 
en Can Ros y El Serral

Últimos pasos para que el Plan de 
Convivencia de Can Ros y El Serral 
sea una realidad. Después de más de 
dos años de participación ciudadana 
para definir cómo fomentar la convi-
vencia en los barrios de Can Ros y El 
Serral y una pandemia de por medio, 
el proceso llega a su final. La nece-
sidad de crear una herramienta que 
servirá de guía para la acción comunitaria y de convi-
vencia en estos barrios vicentinos surgió del proceso de 
presupuestos participativos que se inició en el anterior 
mandato. A partir de ahí, también se conformó el gru-
po motor del proceso participativo, que, conjuntamente 
con personal municipal, ha ido definiendo y supervi-
sando todo el proceso. El grupo ha contado con la im-
plicación de ciudadanía, la asociación vecinal El Trèvol i 
entidades del barrio como el CIJ El Quijote, la Fundación 

Bayt Al-Thaqafa o ADISCAP. También, con representación 
política y con miembros de los cuerpos de seguridad. El 
Plan ha recogido más de 90 propuestas ciudadanas para 
el fomento de la convivencia en Can Ros y El Serral, que, 
teniendo en cuenta el carácter diverso del barrio, se han 
agrupado en cuatro pilares: las oportunidades para la 
igualdad, la interacción positiva entre todo el vecindario, 
el reconocimiento de las diferencias y los derechos civi-
les y la lucha contra la discriminación. l

El proceso participativo para definir 
el Plan de Convivencia de Can 
Ros y El Serral ha contado con 90 
propuestas ciudadanas

Entidades, la 
asociación 

vecinal El Trèvol, 
representación 

política, personal 
municipal y 
cuerpos de 

seguridad han 
conformado el 

grupo motor del 
Plan



BON AMBIENT I SEGURETAT DURANT LA 
REVETLLA DE SANT JOAN

La plaça de Narcís Lunes es va omplir de música 
i alegria amb la revetlla. Respectant totes les 
mesures de seguretat, la ciutadania va poder 
gaudir dels concerts de Mala Vida i DJ Chillout.

SANT
VICENÇ 
DELS 
HORTS

VIDA VICENTINA

COMPROMÍS AMB ELS CAMPS DE PERSONES 
REFUGIADES DEL SÀHARA

L’Ajuntament i l’entitat Sant Vicenç dels Horts 
amb el Sàhara han refermat el seu conveni de 
col·laboració, que permet impulsar accions 
humanitàries i de cooperació.

APADRINA UN 
INFANT SAHRAUÍ 
AMB NECESSITATS 
ESPECIALS

Sant Vicenç dels 
Horts amb el Sàhara 
(655 817 105) fa una 
crida per ajudar 
als infants sahrauís 
amb diversitat 
funcional, que tenen 
especials dificultats 
en un entorn hostil 
com els camps 
de persones 
refugiades.



SANT VICENÇ DELS HORTS CLAMA CONTRA ELS FEMINICIDIS

Després d’un mes de juny negre, la Taula d’Igualtat va decidir organitzar el primer dimecres de cada mes a 
la plaça de Narcís Lunes, a les 20 h, una concentració de rebuig a la violència masclista.

A FAVOR DELS DRETS LGTBI I CONDEMNA ROTUNDA PER L’ASSASSINAT DEL JOVE SAMUEL

Sant Vicenç dels Horts va reivindicar el Dia de l’Orgull amb la lectura d’un manifest i la projecció del 
documental Resistència Trans. Ajuntament, Taula d’Igualtat i ciutadania també van condemnar enèrgicament 
l’assassinat homòfob del jove Samuel.



RECONEIXEMENT A L’ALUMNAT AMB RESULTATS EXCEL·LENTS AL BATXILLERAT I LES PAU

L’alcalde, Miguel Comino i la regidora d’Educació, Patricia Higueras, van rebre l’alumnat que ha obtingut una 
matrícula d’honor al batxillerat i/o mencions especials a les proves d’accés a la universitat. Es va fer un acte 
especial a Can Comamala.

35 ANYS DEL CONCURS DE POESIA NARCÍS LUNES I BOLOIX

A l’esplanada del Molí dels Frares es va fer l’acte de lliurament dels premis Narcís Lunes, que exalten la 
figura del poeta local i reconeixen el talent dels infants i joves en el camp de la poesia.

LA CIUTADANIA ASSABOREIX ELS 
MIRABOLANS VICENTINS

Durant el mes de juny es va dur a terme la 
Quinzena del Mirabolà, per donar a conèixer 
aquesta fruita que es produeix als nostres camps. 
Diversos restaurants locals van oferir plats cuinats 
amb aquesta varietat de pruna.

150 ANYS DINAMITZANT CULTURALMENT 
SANT VICENÇ DELS HORTS

La Societat Cultural La Vicentina va celebrar 
un acte molt especial a principis de juny: la 
commemoració del seu 150è aniversari. La 
consellera de Cultura de la Generalitat, Natàlia 
Garriga, els va lliurar un diploma commemoratiu.



PREMI PER A LA POETESSA IRENE GÓMEZ DIÉGUEZ

Gràcies a l’excel·lent obra Intent de poemari, la vicentina ha estat 
la guanyadora del Premi Literari Amadeu Oller 2021 en la seva 57a 
edició. Enhorabona!

EL NOU TREBALL DE NIL 
BOLADERAS JA ÉS DISPONIBLE 
A TOTES LES PLATAFORMES

El músic vicentí continua la seva 
trajectòria i acaba de publicar un 
nou disc titulat Principi. Hi compta 
amb col·laboracions especials com 
la de La Helen i Josep Pedrals, 
que reciten un poema a “Cançó de 
bressol per l’1 de gener”.

L’AJUNTAMENT FELICITA EL CENTENARI A DUES VEÏNES

La Generalitat atorga una medalla a les persones que compleixen 
100 anys. L’alcalde, Miguel Comino, i la regidora de Gent Gran, 
Mireia Vergés, la porten oficialment i aprofiten per felicitar-les 
en el seu aniversari. Darrerament l’han rebuda la vicentina Ana 
Moreno Zamora i la torrellenca resident a la Sophos Conxita Palet 
Simon. Conxita, que ha fet 101, no la va poder rebre el 2020 pel 
confinament domiciliari.

PREMI EXTRAORDINARI DE FI 
DE GRAU PER ALBERT GIL

El premi reconeix la qualitat dels 
treballs acadèmics de fi de grau i 
dona dret a la gratuïtat de l’expedició 
del títol i a descomptes en futurs 
estudis. La Universitat Autònoma 
l’ha atorgat a l’estudiant d’Història 
vicentí Albert Gil, qui actualment està 
fent un màster a la London School 
of Economics. A la seva promoció, 
només hi ha hagut el seu premi per 
quòrum.
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L’art marcial vicentí triomfa 
a la Copa d’Espanya

La Nucia (Alacant) va acollir la Copa d’Espanya de Taekwon-Do ITF 
a finals de juny, amb la presència de diverses escoles d’ITF de tot 
l’Estat. Hi havia dues vessants: el Campionat per a Cinturons Negres, 
classificatori per a l’Europeu i el Mundial, i el Campionat per a Cintu-
rons de Color.

L’expedició vicentina del Club Esportiu i d’Arts Marcials EUI-AM, 
va portar-hi una delegació formada per 14 persones, de les quals 8 
competien: Óscar Moreno, Gerard Arcusa i Alicia Ruiz, com a cintu-
rons de color, i Úrsula Millán, Ainara Atencia, Andrea Moraga, Lucas 
Tovar i David Carmona com a cinturons negres. Javier Cortés i Sara 
Atencia van assistir com a àrbitres; José Javier López i Víctor Pérez, 
com a coaches; David Atencia, com a coach, instructor i responsable, 
i Fco. Javier Tovar, com a conductor i ajudant de l’expedició. 

Dels 8 competidors de l’expedició vicentina, tots ells van aconse-
guir pòdium, sumant entre tots un total de 16 medalles (7 d’or, 6 de 
plata i 3 de bronze) i demostrant així que els espera un futur molt 
prometedor, a més que ha estat considerat esport olímpic associat.

Cal destacar també la trajectòria del Club Esportiu i d’Arts Marcials 
EUI-AM, el qual aquesta temporada compleix ja els 25 anys d’activi-
tat ininterrompuda a l’Escola Joan Juncadella, sent així l’activitat més 
longeva, sens dubte, de les que es van iniciar en aquest centre cap a 
l’any 1996. l

El Club Esportiu i d’Arts Marcials EUI-AM guanya 
16 medalles al Campionat de Taekwon-Do ITF

Reconocimiento a 
las jugadoras del 
Handbol

El alcalde, Miguel Comino, y el re-
gidor de Deportes, Xavi Gómez, 
recibieron institucionalmente en el 
ayuntamiento a una representación 
del equipo sénior femenino del Club 
Handbol Sant Vicenç, el cual, des-
pués de una magnífica temporada, 
se quedó a las puertas de subir a la 
máxima categoría. l

CTT dels Horts 
2000 aconsegueix 
l’ascens

Èxit de l’equip sènior del Club Ten-
nis Taula dels Horts 2000, el qual 
ha aconseguit pujar de categoria i 
competirà a la 2a Sènior A. L’equip, 
format per Nico Vilella, Juan Blanca, 
Isaac Nana, Pedro Guardia i Martí 
Pardo, ha perdut només un punt 
en tota la temporada. La final la van 
guanyar a domicili davant el Cru-
xent Edelma Calella per 2 a 4. l
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El Juvenil B de la Penya 
Barcelonista gana la liga

Nuevo éxito de la Penya Barcelonista de Sant Vicenç 
dels Horts, que ha cantado el alirón después de una 
temporada muy complicada. El Juvenil B se ha pro-
clamado campeón de liga de segunda división y, por 
tanto, asciende a primera. l

L’Amateur B de la UE Sant 
Vicenç puja a 3a Catalana

La Unió Esportiva Sant Vicenç ha celebrat un ascens de 
categoria, fruit del bon treball i l’esforç dels jugadors i 
equip tècnic. Es tracta de l’Amateur B, el qual ha aconse-
guit pujar a 3a Catalana després de proclamar-se campió 
de lliga. l

Temporada 
espectacular 
de Roger Font 
amb el Barça

El preparador físic vicentí del FC Bar-
celona d’Handbol, Roger Font, ha 
viscut enguany una temporada es-
pectacular. L’equip ha guanyat tots 
els títols en què ha competit: Lliga 
Asobal, Lliga de Campions, Superco-
pa de Catalunya i d’Espanya, Copa 
Asobal i Copa del Rei. l

Final de 
temporada exitós 
per a Aina Ramos

La llançadora de javelina vicentina 
ha acabat les competicions aconse-
guint més èxits. Primer, a finals de 
juny es va proclamar campiona de 
Catalunya ssub-20 i, a principis de 
juliol, va aconseguir el subcampio-
nat d’Espanya sub-20. l

Clara Guivernau 
se proclama 
campeona de 
Cataluña

La vicentina Clara Guivernau Rag-
ghianti ha subido a lo más alto del 
podio del Campeonato de Cataluña 
de Hockey Sala con su equipo: el ca-
dete B del FC Barcelona. La final con 
el Júnior B estuvo muy reñida, y lle-
gó hasta el desempate. 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

Rosa, no 
t’oblidarem 
mai 
A qui pregunteu-
,segur que us dirà 
que la Rosa era la mestra d’etern somriu-
re, amable, afable i protectora dels seus 
cargolets o dofins o tortugues, el nom 
que triessin per a la classe. Sempre atenta 
a cada infant, no li passava un detall per 
alt, donant resposta a les necessitats dels 
menuts i decidida a aconseguir allò que 
pensava que calia aconseguir.

Amb gran experiència, la Rosa era una 
mestra feta, amb gran saviesa, de la que 
no s’aprèn estudiant, sinó treballant; 
sempre disposada a donar un cop de mà, 
a buscar solucions, a escoltar, a ajudar...

No podia estimar més el seu cicle, 
l’adorava, el defensava per damunt de 
tot i sempre aportava aquella mirada cap 
a Infantil. Quan es tractava dels nens i les 
nenes, sempre tenia al cap com fer-los 
participar de la vida escolar en gran; les 
seves propostes sempre eren sensates i 
boniques. La Rosa no només es preocu-
pava i cuidava dels infants, també ho feia 
amb les seves famílies, fent grans vincles 
que han perdurat en el temps.

Com a companya i amiga, què us en 
podem dir? Ens deixa buidor, però, alho-
ra, recordar-la plena de vida, amb aquella 
energia i amabilitat, ens ajudarà a supe-
rar el dolor tan gran que ens ha suposat 
la seva pèrdua. Quan una comunitat perd 
una persona, tota ella se’n ressent.

Rosa, per sempre més estaràs als nos-
tres cors i pensaments. No t’oblidarem 
mai. T’estimem!
Claustre de mestres de La Vinyala

Igualtat a l’esport
Des de l’any 1982, al BÀSQUET JOVEN-
TUT SANT VICENÇ hem sigut un club que 
sempre ha destinat els seus esforços a 
inculcar en els infants i joves del nostre 
poble, una sèrie de valors que nosal-
tres considerem principals, com són, 
per exemple, l’esportivitat, el treball en 
equip, la solidaritat i també la igualtat 
entre persones, independentment del 
seu origen, gènere, etc.

Encara avui dia, l’accés a l’esport con-
tinua tenint moltes barreres socials per a 
les noies, que moltes vegades es troben 
sense oportunitats de poder seguir gau-
dint del seu esport preferit sense haver 
de buscar-se la vida en altres municipis 
que no sigui el seu propi. 

Desitgem que les nostres petites bas-
quetbolistes tinguin les mateixes opor-
tunitats que els seus companys dels 
equips masculins. És per això que volem 
fer una crida per reivindicar l’esport fe-
mení, en aquest cas el bàsquet, i obrir les 
nostres portes a totes les joves de Sant 
Vicenç 

I tu? Vols començar a formar part de la 
família BJSV?
e-mail: santvibasquet@gmail.com
Instagram: @basquet.joventut.santvicenc
Bàsquet Joventut Sant Vicenç

Aquest curs 2021-2022 
oferim cursos presencials i 
semipresencials de nivell oral. 
Els cursos de nivell escrit els 
continuarem oferint en línia. 



Isidre 
Bautista

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

LA VEU DELS GRUPS MUNICIPALS

Con la llegada del verano llegan las escapadas a la playa, piscina, fiestas de barrio, etc. Tam-

bién llegan los indultos a unas personas que no sienten el más mínimo arrepentimiento de 

lo que hicieron, y que amenazan con volver a hacerlo. Sí, hablo de los golpistas del procés.

Parece que todo le vale al presidente del Gobierno de España para seguir ostentando 

el poder.

Cs SVH presentó una moción para rechazar los indultos y conseguir que a estas perso-

nas se las trate igual que al resto, que no se usen como moneda de intercambio político.

Nosotros seguimos trabajando para los vicentinos y las vicentinas.

A pesar de que la oposición solo se dedica a cuestionar el trabajo que realizamos, lle-

gando incluso a mentir sobre los proyectos futuros, a atribuir a nuestra legislatura gestio-

nes mal realizadas por la suya, a decir que sí donde antes dijeron que no, a querer la voz de 

aquellos que dejaron de escuchar, esas personas olvidadas que ahora son recordadas, a 

pesar de todo eso, Cs SVH lo tiene claro: haremos lo que sea bueno para el pueblo, actua-

remos con sentido común y en beneficio de todos, sin importar siglas, ni colores políticos 

ni ideologías.

Cs SVH entró a gobernar para todos y así lo estamos demostrando. Por eso trabajamos 

sin descanso, reinventándonos y proyectando objetivos sostenibles, porque se trata del 

futuro de todos.

¡Desde Cs Sant Vicenç dels Horts queremos desearos una feliz fiesta mayor y unas felices 

vacaciones de verano! Y recordad, mantened las medidas de seguridad aplicadas en todo 

momento, por la salud de todos nosotros y nosotras.

Trabajo a contracorriente 

Antolín
Jiménez

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

Des del Grup Municipal Socialista valorem positivament la feina feta els dos primers 
anys de mandat. La primera part ha estat marcada pel temporal Glòria i per l’esclat de la 
pandèmia de la COVID-19, que ha obligat a refer el full de ruta per afrontar una crisi 
sanitària, social i econòmica sense precedents. 

Aquesta ha estat la nostra prioritat, i hem elaborat amb el suport de la societat civil el 

Pla de reconstrucció social i de reactivació econòmica. Aquest és i serà un document 

essencial que marcarà les polítiques dels propers anys. 

També hem desenvolupat el nostre programa electoral. Volíem destensar el munici-
pi, governant per a tothom, escoltant a tothom i on tothom pogués defensar les seves 

idees, en un clima de cordialitat i convivència.

Ens centrem en Sant Vicenç dels Horts, fent polítiques de proximitat, refermant el 
nostre compromís amb els barris i posant les bases del Sant Vicenç del futur.

En aquest segon tram del mandat veurem la materialització dels projectes que s’han 

estat cuinant i que ben aviat veuran la llum: l’escola bressol, la tercera fase d’urbanitza-
ció del barri de la Vinyala, les escales mecàniques del carrer Benicarló, la sincronitza-
ció semafòrica de la BV-2002, la pacificació del trànsit al barri de Vila Vella, així com 
l’elaboració d’un pla d’asfaltatge i de restitució de voreres, entre d’altres. 

Tenim present i tenim futur. Tenim feina i moltes ganes de consolidar el model de 
ciutat feminista, solidària, inclusiva, sostenible i educadora que vam iniciar al maig 
del 2019.

Dos anys de mandat



LA VEU DELS GRUPS MUNICIPALS

Ja fa més de dos anys que les eleccions municipals van portar el Miguel Comino, de la mà 

de Ciutadans, a l’alcaldia de Sant Vicenç. No podem dir que no s’ho hagi guanyat: l’actual 

alcalde porta sent regidor des de l’execrable Amparo Piqueras, i ha estat el cap de llista so-

cialista durant les tres últimes eleccions, fins que a les darreres va guanyar per escàs marge. 

És aquest el motiu pel qual una de les primeres actuacions del seu govern ha estat contrac-

tar un equip de comunicació perquè l’alcalde quedi bé a les milers de fotos i centenars de 

publicacions a les xarxes socials on apareix? Creiem que no és just dedicar partides pressu-

postàries a una activitat que només beneficia una persona i un partit. Tot i ser completament 

legal, en democràcia això és jugar brut.

La columna d’aquest mes no pot passar per alt la pèrdua d’un estimat company, tant del 

nostre espai polític (va ser regidor per ICV a principis dels anys 90) com de les lluites justes, 

com la del dret a l’habitatge. Antonio Hinojosa ens va deixar fa uns dies, però el seu record 

i les seves bones intencions mai no les oblidarem. Una abraçada ben forta, allà on siguis.

Malauradament, la situació no ens permet celebrar el nostre tradicional esmorzar del ju-

liol, en el marc de les festes d’estiu, amb totes les militants, ja que el primer és la seguretat de 

la gent, però esperem que la responsabilitat que ha caracteritzat el poble vicentí ens permeti 

fer-ho ben aviat. Us desitgem a totes i a tots una bona Festa Major d’Estiu i unes bones i 

merescudes vacances! 

Maite
Aymerich

junts@juntsxsantvicenc.cat
     @JuntsxSVH       
     juntsxsantvicenc

Fa uns anys, el govern d’Amparo Piqueras va decidir que els plens municipals eren més 

còmodes si es feien a porta tancada o en horaris que propiciaven que la ciutadania no hi 

pogués assistir. Avui aquell record és ben present i no és per la COVID-19. 

Els governs liderats per Junts x Sant Vicenç van implementar una política de transparèn-

cia, participació i diàleg basada en el convenciment que només farem un Sant Vicenç 
millor si comptem amb les persones que hi viuen, perquè només escoltant la gent es 

pot donar resposta a les seves necessitats. Però escoltar i participar no són llenguatge 
de l’agenda política de Miguel Comino ara mateix. Un exemple són les audiències pú-

bliques, on les respostes no tenen res a veure amb el que es pregunta i això, sumat a les 

dificultats per poder-hi assistir, propicia la percepció d’inutilitat d’aquest espai. Fins i tot, el 

Govern segueix reservant les vuit places del nostre grup quan des de Junts x Sant Vicenç 
hem cedit cinc dels nostres seients perquè els pugui ocupar la ciutadania.

Fa pocs dies vam tenir el goig de rebre l’exalcalde Junqueras a Sant Vicenç dels 

Horts. Ens alegrem molt que per fi sigui lliure i ara pugui fer vida amb la família i passejar 

pel riu, pels carrers i les places. Aquell va ser un dia feliç i una oportunitat perquè l’al-
calde Comino sortís del despatx a rebre’l. Però no ho va fer, cosa que demostra com 

d’interessada era la seva petició d’anar a visitar-lo a la presó. Cap gest, cap comentari. I és 

que hi ha silencis que ho diuen tot.

Finalment, des d’aquestes línies, aprofitem per acomiadar el curs desitjant-vos una bona 
Festa Major d’Estiu!

Silencis que ho diuen tot

En democràcia volem joc net

Jordi Gil

stvicencencomu@gmail.com 
    @StVicencEnComu    
    StVicencEnComu 
    @stvicencencomu
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La cultura, amb la lectura, no s’atura
l La Biblioteca Les Voltes començarà el proper curs amb una bona 
oferta d’activitats culturals i de dinamització de la lectura que ja podeu 
agendar-vos:

L’Arxiu Municipal de Sant 
Vicenç dels Horts fa una 
crida a la ciutadania per-
què facin arribar tota 
mena d’evidències docu-
mentals sobre el temps 
en què la Casa de la Vila va acollir l’escola de nenes.

Vols explicar-nos la teva experiència?
Volem saber com era l’escola, com es deien les mes-

tres, els jocs, què s’hi aprenia, els  llibres, quins premis es 
donaven, les cançons... 

Casa de la 
Vila, una 
escola de 
nenes

Si vas anar a una altra escola del municipi i vols col·labo-
rar-hi també recollirem els teus records del temps d’escola.

Col·labora-hi, posa’t en contacte amb l’Arxiu per e-mail 
(arxiu@svh.cat) o per telèfon al (936 564 941). Si t’hi vols 
acostar, som al passatge Pau Vila, 7. l
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HISTÒRIA

ROSER CALPE ANDREO
ARXIVERA MUNICIPAL

Per a joves i adults:
l Divendres 17 de setembre a les 19 h. Visita de Manuel 
Baixauli per parlar de dues de les seves novel·les: Ignot  
(Premi Llibreter 2020) i L’home manuscrit (Premi de la Crí-
tica Catalana 2007), amb el Club de Lectura Prometeu. 

l Dimarts 28 de setembre a les 18 h. Biografia del silenci: 
taller de lectura, respiració i meditació. Quatre sessions: 28 
de setembre, 5, 19 i 26 d’octubre, de 18 a 19 h. 

Per a infants i famílies:
l Divendres 24 de setembre a les 17.30 h. Tocats de l’ala: 
Hora del Conte a càrrec de Rosa Pinyol. Adreçat a famílies 
amb nens i nenes a partir de 3 anys. 

l Dimecres 29 de setembre a les 17.30 h. Club de lectura 
Patufet, adreçat a nens i nenes de 1r i 2n de primària. Cada 
dimecres durant el curs 2021-2020, de 17.30 a 18.15 h.

Cal fer-hi inscripció prèvia per motius d’aforament. La podeu fer via telèfon de dilluns a di-
jous de 15 a 20.30 h (936 560 663) o bé per correu electrònic (lesvoltes@svh.cat); també, 
presencialment a qualsevol dels taulells d’informació de la biblioteca. l

ESPAI COORDINAT PER 
LA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL LES VOLTES
CONTACTE
Telèfon: 93 656 06 63
a/e: lesvoltes@svh.cat 

HORARI D’ESTIU 
del 24 de juny a l’11 de 
setembre
Matí 
Dimecres i divendres 
de 9.30 a 13.30 h
Tarda 
De dilluns a dijous 
de 15 a 20.30 h
Vacances de l’1 al 15 
d’agost 








