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Sant Vicenç dels H  rts
Impuls definitiu a la gran zona per a

vianants del barri de Vila Vella
L’Ajuntament aprovarà el protocol per regular el trànsit i consolidar 

un gran espai de passeig i de dinamització comercial
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Ara mateix hi ha un incendi que s’ha 
declarat fa poques hores a la zona de 
Can València, entre la carretera BV2005 
i Sant Roc. S’ha hagut de tallar el trànsit 
de la carretera i la rotonda “de les 
Ovelletes”. Demanem que ningú s’acosti 
a la zona per facilitar el treball dels 
serveis d’emergències.
16 dotacions dels Bombers treballen 
per controlar l’incendi. Ara estan protegint les cases 
properes i els esforços se centren en el flanc dret, que 
seria el més problemàtic. Sobre el terreny també estan 
treballant la Policia Local, Mossos d’Esquadra. Generalitat 
de Catalunya, Agents Rurals, ADF i Bombers Voluntaris. 
Gràcies! 
Els Bombers donen l’incendi per estabilitzat, però 
demanen al veïnat de Sant Roc que es confini a casa seva 
mentre continuïn els treballs per controlar el foc. Seguiu 
les informacions oficials i si necessiteu més informació 
poseu-vos en contacte amb el 112.
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Aprovació del 

protocol per accedir 
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Torna la Festa de 

l’Esport Vicentí per 
reconèixer el talent i 

l’esforç
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La Quinzena de la 
Solidaritat posa 

l’accent en la 
discriminació de 

gènere

Moltíssimes felicitats 
@loveoflesbian
Els vicentins han aconseguit tres 
nominacions als premis Latin 
Grammys 2021 @LatinGRAMMYs L’entrega de premis serà 
al novembre a Las Vegas (EEUU). Molta sort! 
https://www.grammy.com/

EL MÉS VIST A LES 
XARXES MUNICIPALS
del 13 de juliol a l’11 d’octubre del 2021

ajuntamentsvh
@ajuntamentsvh

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
AjuntamentSVH

El carrer del Riu està tallat per 
acumulació d’aigua a la calçada. 
No s’hi pot circular en vehicle ni 
a peu. La Policia Local vigila els 
accessos i l’estat d’altres vies, 
atès que ha caigut molta aigua en poca estona i s’ha 
superat la capacitat del clavegueram.

Ajuntament SVH
@AjuntamentSVH

7
30 euros de regal si 
carregues 70 euros 

a l’app Moneder 
SVH 
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Des del primer dia, el Govern Municipal està fent passes per 
construir una ciutat metropolitana de primer nivell, que mi-
llori la qualitat de vida dels vicentins i les vicentines. Així, Sant 
Vicenç dels Horts avança cap a un model sostenible, amb 
un creixement respectuós amb el seu entorn. Per aquest mo-
tiu celebrem que, un cop superades les restriccions pandè-
miques, consolidem la zona preferent per a vianants del 
barri de Vila Vella.

Ja s’hi ha instal·lat el control de càmera i el sistema de 
senyals verticals que regularà el trànsit de vehicles. Amb 
aquesta actuació protegim el medi ambient, ja que es 
redueixen els gasos contaminants, i a més guanyem un 
gran espai per als vianants, que podran passejar-hi i re-
lacionar-s’hi còmodament. Tot això contribuirà també a 
dinamitzar el comerç local.

Aquesta actuació, com tantes altres, es troba alineada amb 
els Objectius de Desenvolupament Sostenible liderats per les 
Nacions Unides, perquè la transformació del planeta comença 
ja des del món local.

Una altra de les fites mundials és reduir les desigualtats. A 
Sant Vicenç dels Horts treballem per garantir un habitat-
ge digne per a tothom, malgrat que hauria de ser el Go-
vern de la Generalitat qui fes una aposta clara i decidida 
per l’habitatge social a tot Catalunya. Des del municipi, 
avancem amb propostes imaginatives que ens permeten co-
brir necessitats immediates. Així, gràcies a l’esforç conjunt de 
l’Ajuntament, de Càritas Diocesana i de la Fundació Iris, hem 
pogut crear habitatge d’emergència per a famílies vicentines 
en risc d’exclusió.

Aquest tipus d’actuacions fan de Sant Vicenç dels Horts 
una ciutat metropolitana, solidària i oberta a tothom. 
Només així, garantint la dignitat de les persones, podrem lle-
gar un món millor a les generacions futures.

Miguel Comino 
Alcalde

Sant Vicenç dels Horts, 
una ciutat sostenible

Desde el primer día, el Gobierno Municipal está dando pa-
sos para construir una ciudad metropolitana de primer nivel, 
que mejore la calidad de vida de los vicentinos y las vicenti-
nas. Así, Sant Vicenç dels Horts avanza hacia un modelo 
sostenible, con un crecimiento respetuoso con su entorno. 
Por este motivo celebramos que, una vez superadas las res-
tricciones pandémicas, consolidemos la zona preferente 
para peatones del barrio de Vila Vella.

Ya se ha instalado el control de cámara y el sistema de 
señales verticales que regulará el tráfico de vehículos. Con 
esta actuación protegemos el medio ambiente, ya que 
se reducen los gases contaminantes, y además ganamos 
un gran espacio para los peatones, que podrán pasear y 
relacionarse cómodamente. Todo ello contribuirá a dina-
mizar el comercio local.

Esta actuación, como tantas otras, se encuentra alineada 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible liderados por las 
Naciones Unidas, porque la transformación del planeta co-
mienza ya desde el mundo local.

Otra de las metas mundiales es reducir las desigualdades. 
En Sant Vicenç dels Horts trabajamos para garantizar una 
vivienda digna para todos, a pesar de que debería ser 
el Gobierno de la Generalitat quien hiciera una apuesta 
clara y decidida por la vivienda social en toda Catalunya. 
Desde el municipio, avanzamos con propuestas imaginativas 
que nos permiten cubrir necesidades inmediatas. Así, gracias 
al esfuerzo conjunto del Ayuntamiento, de Cáritas Diocesana 
y de la Fundación Iris, hemos podido crear vivienda de emer-
gencia para familias vicentinas en riesgo de exclusión.

Este tipo de actuaciones hacen de Sant Vicenç dels 
Horts una ciudad metropolitana, solidaria y abierta a to-
dos. Solo así, garantizando la dignidad de las personas, po-
dremos legar un mundo mejor a las generaciones futuras.

Sant Vicenç dels Horts, 
una ciudad sostenible
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Recta final per consolidar la zona 
preferent de vianants al barri de Vila Vella

L’Ajuntament ultima el protocol que hi regula l’accés de
vehicles, que es farà a través d’una càmera i de senyals verticals

L’Ajuntament donarà l’impuls definitiu a la zona prefe-
rent per a vianants, al barri de Vila Vella, després de su-
perar diversos tràmits administratius i arran de l’aixeca-
ment progressiu de les restriccions de la pandèmia. Al 
novembre s’engegarà una campanya informativa per 
recordar a la ciutadania quines són les limitacions d’en-
trada de vehicles, així com les sancions que es poden 
imposar si no es respecten els senyals. El 10 de gener ja 
s’aplicarà el règim sancionador a totes les persones que 
incompleixin la normativa.

En aquesta fase del projecte, estan restringits amb cà-
mera els carrers de Mossèn Josep Duran, Francesc Mo-
ragas, Nadal, Nou i part del carrer de Ribot, així com les 
places de Catalunya i Sant Jordi. També estan tancats al 
trànsit rodat el carrer de Josep Carner i part de Dr. Fle-
ming i Barcelona (vegeu el mapa de la pàgina 6).

En els propers dies s’aprovarà el protocol que hi regu-
la l’accés de vehicles, que es farà a través d’una càmera 
instal·lada a la cruïlla de la plaça de la Vila amb el carrer 
de Mossèn Josep Duran. A més, també hi ha diversos 
senyals verticals; en un d’ells, el de l’entrada, s’indiquen 
els horaris de regulació i l’excepció dels vehicles auto-
ritzats. També hi haurà una pilona retràctil, que es po-
drà activar amb comandament, entre les places de Sant 
Jordi i de Catalunya (davant de la Biblioteca Municipal 
Les Voltes). Aquest accés serà exclusiu per a vehicles au-
toritzats, residents i usuaris amb gual permanent dels 
carrers de Nadal i de Francesc Moragas.

Beneficis per al medi ambient i la ciutadania 
La zona preferent per a vianants té la finalitat de mini-
mitzar els efectes de la contaminació en la població i en 
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el medi ambient. Aquesta actuació permet reduir-hi el 
volum de gasos tòxics i, a més, guanyar-hi un gran espai 
de passeig. Els principals beneficis que es busca assolir 
són:

l  Guanyar un gran espai de passeig per a la ciutadania

l Minimitzar els efectes contaminants dels cotxes sobre 
la salut de les persones

l Restablir els nivells normals i recomanables de qualitat 
de l’aire

l Dinamitzar el comerç de la zona

l Garantir la distància social dels vianants 

El projecte s’alinea també amb els Objectius de Des-
envolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides: 
concretament, amb les fites 3 (Salut i Benestar), 11 (Ciu-

Es reduirà el volum de 
gasos contaminants, es 

guanyarà un gran espai de 
passeig i es dinamitzarà el 

comerç de la zona

L’actuació s’alinea 
amb els Objectius de 

Desenvolupament 
Sostenible, liderats per 

Nacions Unides

El barri sortirà guanyant amb aquesta nova 
regulació del trànsit. Els vianants podran 
passejar-hi amb comoditat i es dinamitzarà 
el comerç de la zona. A més, contribuirem 
a la lluita contra el canvi climàtic, ja que 
millorarem la qualitat de l’aire que respirem.

Antolín Jiménez 
Regidor de Mobilitat

tats i Comunitats Sostenibles) i 13 (Acció Climàtica). Els 
ODS són un full de ruta mundial per, a través d’accions 
concretes a escala local i internacional, assolir un objec-
tiu comú: el desenvolupament mundial sostenible. l
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Només alguns vehicles, 
prèvia autorització, 
podran accedir a la 
zona preferent de 
vianants

La circulació de vehicles i vianants està regulada en un 
protocol de condicions que es podrà consultar sencer al 
web municipal www.svh.cat. A continuació se’n desta-
quen els punts principals:

Qui pot accedir a la zona amb vehicle? 
l Les persones que tinguin un vehicle amb l’impost de 
circulació domiciliat en una adreça de la zona.
l Les persones que acreditin que aparquen a la zona, 
malgrat no tenir-hi domiciliat el seu cotxe.
l Les persones residents a la zona afectada i que no hi 
tinguin cap vehicle domiciliat, podran acreditar-ne un 
per accedir-hi.
l Transport públic, serveis municipals i serveis 
d’emergència, les 24 hores.
l Vehicles de càrrega i descàrrega, de 9.30 a 12 h.

Cal tenir-hi autorització? 
l Sí. No caldrà, però, cap distintiu. El veïnat ha de 
facilitar prèviament al SIAC quin és el model i la matrícula 
del seu vehicle. S’ha d’emplenar una instància genèrica i 
lliurar-la al SIAC o a través del web svh.cat. L’Ajuntament 
respondrà en el termini legalment establert.

l Qui ja va acreditar el seu vehicle l’any 2019 no caldrà 
que ho torni a fer; només s’ha de tornar a presentar una 
instància si s’ha canviat de vehicle.
l Com puc fer un tràmit electrònicament amb 
l’Ajuntament?

Es perden places d’aparcament? 
l No, ja que actualment no n’existeixen en aquesta zona.

FOTO: ADRIÀ GOULA PHOTO

Can Comamala 
(carrer de Mn. Jacint 
Verdaguer, 105-113)

S’hi ha de demanar cita a través de:
• www.svh.cat
• 900 111 656
• siac@svh.cat / siae@svh.cat
• en el mateix edifici municipal

L’atenció és:
• de dilluns a divendres, de 9 a 14 h
• de dilluns a dijous, de 16.30 a 18 h
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Los usuarios que carguen 
70 € en la app Moneder 
SVH recibirán 30 de regalo

El Ayuntamiento y la Unió de Botiguers ponen en marcha 
un nuevo proyecto de dinamización comercial: la campa-
ña 70+30, iniciada a mediados de octubre y de la que se 
puede beneficiar cualquier usuario de la aplicación móvil 
Moneder SVH. Esta iniciativa pretende fomentar la descar-
ga y el uso de esta herramienta. La nueva funcionalidad 
permitirá a la persona usuaria realizar una carga de 70 € en 
su cuenta y, automáticamente, recibirá 30 € extras de sal-
do. Este dinero podrá gastarse sin fecha de caducidad y sin 
importe mínimo de compra: los 100 € se pueden gastar en 
una o varias compras en los cerca de 200 establecimientos 
adheridos a la campaña. En esta promoción, solo se podrá 
realizar una carga por usuario, hasta llegar a 538 abonos, lo 
que se traduce en una inyección de liquidez de 53.800 € al 
comercio local. Los comercios que quieran estar incluidos 
en la aplicación pueden enviar un correo a suportcomer-
cial@svh.cat o llamar al 93 680 71 00. El Ayuntamiento in-
gresa cada lunes a los negocios el dinero de las compras 
que los clientes hayan hecho a través de Moneder SVH. l

La promoción, limitada a las primeras 
500 personas, está impulsada por 
Ayuntamiento y Unió de Botiguers

El Día Europeo sin Coches (22 de septiembre) se instauró 
para fomentar los desplazamientos a pie, en bicicleta y 
en transporte público. Se pretende visualizar así la me-
jora en la calidad del aire y la reducción de la contami-
nación, además de potenciar la vía pública como un es-
pacio de ocio, de paseo y de dinamización comercial. En 
la ciudad se cerraron al tráfico una quincena de calles de 
Can Ros, La Vinyala y Vila Vella. La iniciativa se enmarcaba 
en la Semana Europea de la Movilidad, que se celebró 
del 16 al 22 de septiembre. l

Sant Vicenç celebra el Día 
Europeo sin Coches
Se cerraron al tráfico varias calles de Vila 
Vella, La Vinyala y Can Ros
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Durante el último trimestre del año empezarán varias 
obras promovidas por el Ayuntamiento de Sant Vicenç 
dels Horts con el objetivo de resolver algunas deficiencias 
en el espacio público y promover una movilidad segura y 
sostenible. Se trata de actuaciones de urbanización y me-
jora de algunas calles, además de la creación del parque 
fluvial de Sant Vicenç dels Horts, para que la ciudadanía 
pueda pasear y hacer deporte en un espacio con alto va-
lor ambiental. Todos estos proyectos tienen una duración 
de varios meses y provocarán afectaciones puntuales a la 
movilidad. l

Se urbanizará la vía con aceras, pavimentado de la calza-
da y una zona de aparcamiento. Así, se dignificará la vía y 
se integrará con las calles de Santa Eulàlia y Tallat (barri de 
Sant Antoni). También se mejorarán la red de saneamiento, 
el alumbrado y el suministro de agua. Las obras se inicia-
rán el último trimestre del año y tendrán una duración de 
cinco meses. l

Avenida de la Mare de Déu de la Mercè

Han empezado los trabajos para la recuperación socioam-
biental del río, conjuntamente con los municipios de San-
ta Coloma de Cervelló y Sant Boi. En Sant Vicenç se creará 
un parque fluvial con una zona de paseo, de pícnic, espa-
cios de juegos infantiles, un prado con porterías de fútbol 
y un espacio de entrenamiento para perros.

La actuación tiene un presupuesto de 360.000 €, finan-
ciados en un 75 % por el AMB y en un 25 % por el Ayunta-
miento. Se trata de una superficie boscosa existente entre 
el AVE y el camino de la margen derecha del Llobregat 
pertenecientes a la Generalitat. Este futuro parque fluvial 
potenciará el uso social, los huertos lúdicos y la agricultu-
ra experimental. l

Parque fluvial de Sant Vicenç dels Horts

El objetivo principal es mejorar esta intersección, uni-
ficando las aceras y volviendo a pavimentar la calzada. 
Para ello, se eliminará la zona de estacionamiento en ba-
tería, se hará la acera más ancha y los vehículos pasarán a 
aparcar en línea. Las aceras serán homogéneas y adapta-
das a personas con problemas de movilidad. Las obras se 
alargarán durante tres meses. l

Cruce de las calles Mampel y Balmes

Nuevos proyectos 
para mejorar la 
movilidad y el 

medio ambiente
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Noves aules de 
formació als 
Antics Salesians

Es faran obres a l’edifici dels Antics 
Salesians per crear-hi aules per a 
l’alumnat dels Programes de For-
mació Inicial (PFI). Se n’hi farà una 
d’informàtica i dues de formació, a 
més d’un obrador de forneria i un 
despatx polivalent. Per donar-hi 
flexibilitat d’usos, les aules de cada 
una de les dues disciplines podran 
unir-se o separar-se. l

Inaugurat el nou 
aparcament al 
carrer d’Osca

El veïnat ha guanyat un nou espai 
públic amb una placeta construïda 
al costat de l’Institut Gabriela Mistral 
i més places d’estacionament per a 
cotxes i motos. A l’aparcament s’hi 
ha d’entrar pel carrer de la Llacuna, 
i només hi ha un sentit de circula-
ció. Al costat de l’àmbit d’actuació, 
tocant amb el carrer d’Osca, hi ha la 
nova placeta amb bancs de formigó, 
arbrat i enllumenat. l

Prop de 4.000 alumnes 
comencen el curs als 
centres educatius vicentins

El curs va començar amb 783 alumnes en el segon cicle d’educació 
infantil (P3, P4 i P5), 1.728 nens i nenes en els sis cursos de primària i 
1.281 alumnes d’ESO. En total, 3.792 persones han iniciat algun curs 
d’estudis obligatoris a Sant Vicenç dels Horts. D’altra banda, les esco-
les bressol municipals van començar amb plena ocupació, amb 37 
alumnes al Petit Mamut i 73 a l’Alegria. Totes les famílies de Sant Vi-
cenç dels Horts que hi han sol·licitat una plaça dins del termini l’han 
obtinguda. 

Per la seva banda, en els propers dies començaran les obres de la 
nova escola bressol municipal Petit Mamut. La planta baixa s’acabarà 
en pedra, material que s’integra perfectament al nucli antic. L’accés 
pel carrer de Mossèn Josep Duran tindrà un arc també de pedra, 
d’uns 200 anys d’antiguitat, que es trobava a l’interior de l’edifici de 
Ca la Manela. La façana de la planta primera, com l’interior de l’edifici, 
s’acabarà en fusta, material que confereix calidesa, tenint en compte 
que es tracta d’un equipament per a nadons i infants.

A l’últim, s’han publicat els resultats del Projecte d’Educació Emo-
cional Aplicada, que es va portar a terme durant el curs passat en 
les sessions que es van fer a les escoles de Sant Vicenç dels Horts. 
L’estudi indica que l’alumnat ha experimentat una millora tant en 
l’autoestima com en la intel·ligència emocional. l

Totes les famílies que han sol·licitat una plaça a 
les escoles bressol municipals dins del termini 
l’han obtinguda
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La brigada municipal 
posa a punt els diferents 
centres educatius

Un any més, la brigada municipal s’ha encarregat de 
posar a punt els centres educatius públics del municipi 
perquè infants, adolescents i professorat poguessin co-
mençar-hi el nou curs escolar en les millors condicions 
possibles. S’ha actuat a les següents escoles:

l Escola La Guàrdia: S’hi ha reparat la porta de ferro 
reixada i la d’alumini de l’entrada. També s’hi han arran-
jat les dutxes i les rajoles dels lavabos. 

l Escola La Vinyala: S’hi ha canviat el termo del vestidor 
i la cuina, siliconat les piques i collat les mampares dels 
lavabos.

l Escola Sant Josep: S’hi han reparat fuites d’aigua i 
també s’hi ha collat el marbre i les pissarres. A l’aparca-
ment s’ha soldat la porta i se n’ha arranjat el pany.

l Escola Sant Antoni: S’hi han repintat les aules i els pas-
sadissos, se n’ha canviat el mobiliari vell i s’hi han reparat 
persianes i tendals. 

l Escola Sant Jordi: S’hi ha traslladat mobiliari divers a 
altres aules i reparat fuites d’aigua de les aixetes.

Durant l’estiu s’hi van fer reparacions per 
a la comoditat d’alumnat i professorat 

L’ajuntament ha distribuït carmanyoles a P3 i embol-
calls per  entrepans a 1r dels centres adherits al pro-
jecte de Governança d’Escoles Sostenibles: La Guàrdia, 
Sant Vicenç, La Vinyala, Sant Josep, Sant Jordi, La Im-
maculada i Juncadella. La finalitat és reduir els residus 
als centres i conscienciar alumnes i famílies. l

Carmanyoles i embolcalls 
sostenibles per a entrepans

S’han repartit als centres adherits al projecte 
Governança d’Escoles Sostenibles

l Escola Joan Juncadella: S’hi han substituït les papere-
res del pati i se n’ha retirat mobiliari vell.

l Escola bressol municipal Petit Mamut: S’hi ha repa-
rat el porter automàtic i un armari. 

l Escola La Immaculada: S’hi han millorat les baranes 
de les portes. 

l Col·legi Sant Vicenç: S’hi ha millorat la vorera en l’en-
torn del centre. l

Treballem colze a colze amb la comunitat 
educativa per millorar les condicions en què 
infants i adolescents van a escola. L’Ajuntament 
aposta pel treball conjunt i la corresponsabilitat 
en l’assoliment de l’èxit educatiu.

Patricia Higueras
Regidora d’Educació
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La Quincena de la Solidaridad 
remarca el papel de la mujer

El otoño es sinónimo de consciencia social y activismo 
con diversos actos por toda la ciudad

Desde el 1 de octubre, Sant Vicenç dels Horts forma parte 
de la red Alcaldes por la Paz (Mayors for Peace), liderada 
por el alcalde de Hiroshima. Es un símbolo más del com-
promiso de la ciudad con los valores de la cooperación y 
la solidaridad, que se ponen de manifiesto durante todo 
el año, pero especialmente en el mes de octubre. Así, el 
17 de octubre arrancó la Quincena de la Solidaridad, que 
contará con una veintena de actos que quieren remarcar 
la importancia de las mujeres para la cohesión social y el 
avance de cualquier sociedad.

La obra de teatro Encara hi ha algú al bosc (17 de oc-
tubre) reflexionó sobre los estragos que causó la guerra 
de los Balcanes, donde miles de niñas y mujeres fueron 
violadas como estrategia de limpieza étnica. Y sin bajar 
del escenario, el día 24, la refugiada afgana Nadia Ghulam 
contará su durísima trayectoria vital. Los actos también 
pasan por el cine, con la proyección de varias películas en 

La Vailet y la participación de directores/as con quienes 
debatir sobre los filmes (más información: www.svh.cat). 
En paralelo, se desarrollará, un año más, el proyecto de 
Educación por la Ciudadanía Global, que acerca a los insti-
tutos los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. En 
concreto, el alumnado del Frederic Mompou y del Gabrie-
la Mistral se sorprenderán con la obra de teatro Siyaham-
ba, que se representará en el Centre Catòlic, cargada de 
valores solidarios y que rompe estereotipos.

Taller de Solidaridad cumple 20 años 
Con 20 años de historia, la Fundación Taller de Solida-
ridad es la entidad más antigua que forma parte de la 
Taula de Solidaritat del Ayuntamiento, y desarrolla pro-
yectos de cooperación por todo el mundo, sobre todo 
en Sudamérica. Podéis ampliar la información en su web: 
tallerdesolidaridad.org. l
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El municipio suma 
dos nuevas viviendas 

de emergencia 
habitacional

Se han creado gracias a un 
convenio entre el Ayuntamiento, 

la Fundación Iris y Cáritas

Sant Vicenç dels Horts cuenta con dos viviendas más de 
emergencia habitacional. Están ubicadas en la calle de 
Salvador Allende, en el equipamiento que la Fundación 
Iris destina a residencia para personas con diversidad 
funcional. 

El Pleno Municipal aprobó en julio el convenio de cola-
boración entre el Ayuntamiento, la Fundación Iris y Cári-
tas para disponer de dos de los tres módulos y dedicarlos 
a emergencias de familias vicentinas en riesgo de exclu-
sión. El convenio está valorado en 56.000 € anuales para 
el  2021 y el 2022. 

La Fundación Iris construyó en el año 2006 tres módu-
los para una residencia tutelada, pero sigue sin abrirse, a 
la espera de que la Generalitat concierte las plazas. Mien-
tras tanto, el Ayuntamiento dispondrá de uno de los mó-
dulos para facilitar vivienda a familias que la necesiten de 
manera urgente, especialmente familias monomarenta-
les. Cáritas gestionará el segundo módulo y los espacios 
estarán coordinados por un/a educador/a social gracias a 
una aportación económica de Ciments Molins. 

Área de vivienda tensa cinco años más 
Por otra parte, Sant Vicenç dels Horts ha renovado por 
cinco años la declaración de área de vivienda tensa. Esta 
calificación implica medidas de contención de los precios 
de alquiler para nuevos contratos. Además, la renovación 
incorpora una reducción del 5 % del precio de referencia. 

El objetivo de esta declaración es contener los incre-
mentos abusivos de los alquileres. En caso de incumpli-
miento, las multas para la persona propietaria de la vi-
vienda pueden llegar a 90.000 €. l

El índice de referencia de precios de alquiler se 
puede consultar en: 
http://agenciahabitatge.gencat.cat/indexdelloguer 

Contar con una vivienda digna es un 
derecho fundamental, y recurrimos a 
todas las herramientas que están a nuestro 
alcance para garantizarlo, ya sea a través 
de la legislación, la colaboración con 
entidades o la compra o construcción de 
viviendas. Las necesidades son vitales, y las 
soluciones, urgentes. Tener un parque de 
vivienda pública no es solo una obligación 
de la Administración, sino un derecho de la 
ciudadanía. 

María Peláez
Regidora de Vivienda Social
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L’Implica’t per Sant Josep es reactiva 
aquesta tardor amb tallers i xerrades
El pla comunitari engega un programa d’activitats gratuïtes per als propers 
mesos que s’engloben en quatre àmbits: la promoció de la salut, l’art, la 
sostenibilitat i els feminismes i LGTBI+. Les persones voluntàries del barri 
que participen al pla han proposat activitats com ara tallers de treballs ma-
nuals, de risoteràpia, passejades, exposicions, art urbà, xerrades per pro-
moure els consums d’energia sostenible... entre moltes d’altres. l

La televisió local 
reforça l’emissió a 
Internet
L’Ajuntament ha cedit a l’Associació 
Cultural d’Audiovisuals material in-
formàtic divers per fer emissions en 
directe per internet. Fins ara la tele-
visió local emetia en directe a través 
del canal TDT i, dies després, pen-
java alguns continguts al seu canal 
YouTube. Amb el nou equip, els ac-
tes es podran transmetre també en 
directe per aquesta plataforma. l

L’Ajuntament actualitza 
el cens d’activitats 
econòmiques del municipi
Una empresa externa visitarà tots els establiments del 
municipi per verificar si la informació registrada de 
l’activitat que es fa a cadascun és correcta i si s’hi com-
pleix la normativa durant els propers mesos. D’aquesta 
manera, el consistori intensificarà el control de llicèn-
cies i permisos d’activitats econòmiques de tots els es-
tabliments del municipi i n’actualitzarà el cens. l

Una empresa especialitzada 
neteja i fa el manteniment de 
les rieres periòdicament

L’Ajuntament ha licitat la contractació d’aquestes tasques 
amb una empresa especialitzada per fer-les, almenys, dos 
cops l’any i prevenir possibles inundacions. Consisteixen 
en el desbrossament i la neteja de les canyes de les rieres 
i també en la plantació d’arbrat autòcton un cop l’any. l
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L’Ajuntament consolida el 
servei d’agents cíviques
La gestió del servei d’agents cíviques depenia de la 
convocatòria de plans d’ocupació, promoguts pels 
Servei d’Ocupació de Catalunya, i a partir d’ara serà 
el consistori el que en gestioni directament una 
part de la contractació amb l’empresa proveïdora 
del servei. l

La Policia Local engega una 
campanya informativa per 
prevenir furts

La Policia Local ha engegat una campanya per alertar la 
ciutadania de pràctiques delictives que es venen detec-
tant a la zona metropolitana. S’ha editat material gràfic 
amb consells per evitar furts als centres comercials i mer-
cats municipals, així com les estafes en visites a domicili, 
entre d’altres. l

Sant Vicenç dels Horts continua sent un municipi segur: 
és una de les conclusions de la darrera Junta de Segure-
tat Local, la reunió de tots els cossos de seguretat i emer-
gències, celebrada el 4 d’octubre. Hi van assistir: l’alcal-
de, Miguel Comino; Carlos Prieto, subdelegat del Govern 
d’Espanya a Barcelona; Begoña Curto, subdirectora ge-
neral de Suport al Sistema de Seguretat en l’Àmbit Lo-
cal, i diversos representants de la Policia Local, Mossos, 
Guàrdia Civil, Policia Nacional, Bombers, Agents Rurals i 
Protecció Civil.

Malgrat que els delictes han augmentat lleugerament, 
la tendència s’emmarca dins de la normalitat, ja que 
s’han suprimit la majoria de restriccions pandèmiques. 

Tot i això, Sant Vicenç continua amb unes xifres inferiors 
a les d’abans de l’estat d’alarma.

La Junta va comptar amb la presència del nou inspec-
tor en cap de la Policia Local, José Antonio Lorenzo, que 
és llicenciat en Dret i en Història i Geografia i disposa del 
Certificat d’Aptitud Pedagògica. Així, ha combinat diver-
ses tasques de responsabilitat en les policies de Bada-
lona i Calafell amb la docència a l’Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya. l

Sant Vicenç dels Horts, 
un municipi segur  

La Junta de Seguretat posa en valor la 
coordinació entre cossos policials i la 
visió integral de servei ciutadà
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Cinc joves faran pràctiques 
laborals a l’Ajuntament

L’Ajuntament incorpora cinc joves en pràctiques, en 
el marc del Programa de Garantia Juvenil. Durant sis 
mesos, faran tasques als departaments de Secreta-
ria, SIAC, Territori, Habitatge i Esports, on aprendran 
i faran currículum per sortir ben preparats al mercat 
laboral. l 

Se renueva parte del parque 
informático del consistorio

El Ayuntamiento da un paso adelante en la mejora de 
las condiciones laborales y también en la digitalización 
de la Administración, con la renovación de parte de los 
equipos informáticos. En concreto, se han adquirido 100 
ordenadores de sobremesa y 76 portátiles. l



  SETEMBRE-OCTUBRE 2021 Sant Vicenç dels Horts   17  

Los comercios 
se forman en 
marketing

El Departamento de Promoción 
Económica del Ayuntamiento ha fa-
cilitado a varios comercios un aseso-
ramiento personalizado en ventas, a 
cargo de un profesional que ha visi-
tado su establecimiento y les ha fa-
cilitado información y consejos para 
aumentar la facturación. 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.

Subvencions per al teixit 
empresarial vicentí

El Govern Municipal continua donant compliment al Pacte per la 
Reconstrucció Social i la Reactivació Econòmica, acordat al juliol del 
2020 per diferents grups municipals i agents econòmics i socials 
del municipi. Una de les mesures destacades són les subvencions 
al teixit productiu vicentí. La convocatòria per al 2021 té un import 
inicial de 244.000 €. Els ajuts tenen com a objectiu la contractació 
de persones desocupades de Sant Vicenç dels Horts; la millora dels 
establiments comercials i de serveis establerts a la ciutat; donar su-
port a les persones professionals de l’agricultura i augmentar la dis-
ponibilitat de les terres, i donar suport també a les persones que po-
sin en marxa una activitat econòmica com a autònomes. Es pretén 
que el teixit productiu guanyi múscul i capacitat de reorientar-se 
davant la crisi de la Covid-19. 

Aquesta convocatòria té novetats destacades, com ara ajuts per 
finançar activitats que incentivin i promoguin la transformació digi-
tal, així com projectes que impulsin l’energia neta i sostenible. Tam-
bé es dona suport al personal autònom que s’hagi donat d’alta al 
RETA en aquest darrer any, facilitant el pagament de les despeses de 
constitució i les quotes. El termini per presentar les sol·licituds s’aca-
ba el 31 d’octubre. Per a més informació, cal posar-se en contacte 
amb el SIAE (Servei d’Informació i Atenció a les Empreses) trucant 
al 93 680 71 00. l

Les empreses i el personal autònom les poden 
demanar fins al 31 d’octubre



SANT
VICENÇ 
DELS 
HORTS

VIDA VICENTINA

COMMEMORACIÓ DEL 81è ANIVERSARI DE L’ASSASSINAT DE LLUÍS COMPANYS

Representants del consistori i de la societat vicentina s’han reunit un any més, ben d’hora, a la plaça de Lluís 
Companys per retre homenatge a l’expresident de la Generalitat. Enguany es commemora el 81è aniversari 
del seu afusellament per part de les autoritats franquistes.

LES PERSONES GRANS CELEBREN LA TORNADA 
A LA NORMALITAT

La lectura del manifest i la caminada per la llera 
del riu van donar el tret de sortida als actes de 
commemoració del Dia Internacional de la Gent 
Gran, i també es va celebrar l’emotiu acte de les 
Noces d’Or. A més, es recuperen les activitats per 
a aquest col·lectiu als equipaments municipals.

JOAN FUENTES QUEDA SETÈ AL MÍSTER 
INTERNATIONAL SPAIN

El model vicentí va participar en aquest certamen 
de bellesa representant la província de Barcelona. 
Hi participaven 52 candidats i es va quedar a les 
portes de passar a la final, a la qual només passen 
cinc elegits.



IVAN MIGUEL IL·LUSTRA UN LLIBRE 
DE L’HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU 

L’artista vicentí Ivan Miguel, que 
coneixeu per les tires de còmic de 
la Super Tina en aquesta revista 
municipal, ha il·lustrat un llibre editat 
per l’Hospital Sant Joan de Déu 
que exemplifica la metodologia i la 
tasca que es fa des d’aquest centre 
hospitalari.

Un centenar de persones han participat en la 13a Caminada 
Nocturna a Montserrat, organitzada per l’Associació Temps 
de Lleure. Enguany, en record de Domin Díaz, fundador 
de l’entitat i promotor de la caminada, s’ha instal·lat al 
recorregut una placa commemorativa dedicada a ell.

SORTIDA NOCTURNA A MONTSERRAT I RECORD 
A DOMIN DÍAZ

La Vicentina va acollir una jornada cultural 
organitzada per la Casa d’Andalusia, per posar en 
valor aquest art. Hi van participar el cantaor Cristian 
Cosano, la bailaora Vanesa Gálvez La Lirio, el 
guitarrista Rubén Reches i el percussionista Juanjo.

CELEBRACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL 
DEL FLAMENC

S’ha celebrat novament la missa rociera que 
organitza cada any la Cofradía del Cristo de la 
Salud y Nuestra Señora de la Soledad. La va 
oficiar el pàrroc Javier Ojeda Ortiz.

PASSIÓ PER NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD 
A L’ESGLÉSIA DE SANT JOSEP

L’Ajuntament ha organitzat diversos tallers per a 
les persones que formen part de les associacions 
del municipi, per sensibilitzar-les sobre la 
importància de la lluita contra el masclisme i 
oferir-los eines per implementar en el si de les 
seves organitzacions.

LES ENTITATS ES FORMEN PER PREVENIR 
VIOLÈNCIES MASCLISTES



PREMIAT EL PROJECTE “PORTES UN ESTIL DE 
VIDA SALUDABLE?”, DEL JOAN JUNCADELLA

El centre ha estat guardonat amb el Premi 
d’Hàbits Saludables del Consell Esportiu del 
Baix Llobregat, per valor de 3.000 €, posant 
en valor el seu compromís per la promoció de 
l’activitat física i els hàbits saludables entre el 
seu alumnat.

RECONEIXEMENT A L’EXCEL·LÈNCIA DEL 
TREBALL DE BERTA GALOFRÉ

L’estudiant vicentina (a dalt, al centre de la 
foto) ha obtingut un accèssit pel seu treball de 
fi de grau, en el marc del XL Premi de Filosofia 
Arnau de Vilanova. La seva tesi busca com 
ens afecta la manera com ens transmeten 
coneixements, a través dels autors clàssics 
Plotí i Lévinas.

L’AJUNTAMENT REP UNA RÈPLICA DEL DIPLOMA 
QUE COMMEMORA ELS 150 ANYS DE LA VICENTINA

L’entitat ha lliurat al consistori una còpia del 
diploma que li va atorgar la Generalitat de 
Catalunya per l’efemèride. L’entitat porta 150 anys 
vetllant per la cultura i les tradicions vicentines.

DESCOBERTA DELS ESPAIS AGRARIS I LA 
QUALITAT DELS PRODUCTES VICENTINS

Amb una agroruta en bicicleta organitzada en 
el marc de la iniciativa Benvinguts a Pagès, les 
persones participants han conegut de primera mà 
la pagesia de Sant Vicenç dels Horts, el paisatge i 
l’espai fluvial del Llobregat.



COMMEMORACIÓ DE DIVERSES DIADES DE SENSIBILITZACIÓ A LA PLAÇA DE LA VILA

La Casa de la Vila es va tenyir de blau per recordar els dies internacionals de l’Educació Social (2 d’octubre) 
i la Dislèxia (8 d’octubre). A més, el 15 d’octubre, Dia Mundial de Conscienciació sobre la Mort Gestacional, 
Perinatal i Neonatal, es va fer una emotiva enlairada de globus.

ELS LOVE OF LESBIAN SE’N VAN A LAS VEGAS

Els vicentins han aconseguit tres nominacions als 
premis Latin Grammys 2021, i viatjaran a aquesta 
ciutat nord-americana per assistir-n’hi a l’entrega. 
Molta sort!

El programa d’experiments Efecte Wow, dirigit 
i presentat pel físic i divulgador científic vicentí 
Dani Jiménez a les plataformes digitals del 
Super3, està nominat al Premi Iris al millor 
programa infantil.

L’EFECTE WOW, DEL DANI JIMÉNEZ, NOMINAT 
COM A MILLOR PROGRAMA INFANTIL

     @cienciadeldani 
     cienciadeldani 
     @danijimenez.creaciencia 
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El Ayuntamiento está comprometido con 
el bienestar animal. Por eso hemos creado 
un programa específico para defender 
los derechos de todas las especies. El ser 
humano todavía debe aprender mucho 
de un mundo animal que vive acorde con 
su entorno, al que respeta y hace más 
sostenible. Compartimos planeta y vida. 
Debemos cuidarnos mutuamente. 

Mireia Vergés
Responsable del Programa de Defensa 
y Derechos de los Animales

Campaña informativa para 
promover la adopción de gatos
El Ayuntamiento y la entidad Gats del Carrer impulsan 
las adopciones a través de una campaña informativa 
en diversos soportes: redes sociales, medios de comu-
nicación públicos, pantallas informativas, etc. Es una de 
las acciones destacadas del Programa de Defensa y De-
rechos de los Animales, creado específicamente por el 
consistorio para sensibilizar sobre el respeto a todas las 
especies. Las personas interesadas en adoptar a un feli-
no han de acceder a www.gatsdelcarrer.org En el web 

se actualizan las fichas de los animales, con fotografía, 
edad, raza y una breve descripción de sus características. 
Gats del Carrer se encuentra en la calle Coruña, 19. l
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SANT
VICENÇ 

DELS 
HORTS

ENTITATS
Visibilitzem el TDA-H
ASSOCIACIÓ FEM CAMÍ

L’Associació Fem Camí al Teu 
Costat neix al nostre muni-
cipi per donar visibilitat als 
nens i joves afectats pel Tras-
torn per Dèficit d’Atenció 
amb Hiperactivitat (TDA-H).

Tot ha començat gràcies 
a la iniciativa d’una família 
amb un fill diagnosticat amb 
aquest trastorn, que han viscut de primera mà la impor-
tància de tenir un diagnòstic, comptar amb un bon as-
sessorament professional i ésser informats de les passes 
a seguir tan bon punt es dectecten els senyals d’alarma.

Les ganes i la il·lusió d’aquesta familia, encapçalada 
per la mare, d’ajudar-ne d’altres que tinguin una situació 
semblant han fet que contactés amb els equips de pro-
fessionals adients per engegar el projecte.

El propòsit principal és l’assessorament i l’orientació, 
tant administrativa com terapèutica, des del moment en 
què la família rep el diagnòstic de la malaltia o bé des que 
n’apareixen símptomes i/o problemàtiques en els me-
nors i la família no sap per on començar a buscar ajuda.

Agents socials i professionals de l’àmbit sanitari i edu-
catiu ajudaran en la tramitació de documents oficials 
d’incapacitats i a crear vincle amb els equips educatius 
dels centres escolars.

L’associació disposa d’un espai a l’antiga escola El Ro-
cío per a atendre-hi les famílies. Qualsevol veí/veïna del 
municipi que necessiti el nostre servei pot trucar al telè-
fon: 609 288 412. l
Centre Socioeducatiu El Rocío
C. Benicarló, 39-43, Dp. Pb4 - Telèfon: 609 288 412

La Fundació Iris celebra 
el 25è aniversari
FUNDACIÓ IRIS

L’1 d’octubre, a la tarda vam celebrar els 25 anys de 
la constitució de la Fundació Iris amb una festa a la 
llar residència. 

Els assistents seguien un circuit per visitar l’aparta-
ment i les zones comunitàries. La Casa de Andalucía, 
Alaya Solidarios i Con Risas y a lo Loco van actuar a 
l’exterior. Vam gaudir de servei de bar, tapes i entre-
pans. El pastís d’aniversari, boníssim!

Van assistir-hi regidors i regidores dels diferents 
partits polítics, el president de Càritas Diocesana de 
Sant Feliu i l’alcalde de Sant Vicenç.

No podia faltar-hi un petit homenatge als patrons 
que hi porten més anys i un record als que ja no hi 
són.

En 25 anys hem construït la nova escola Iris, els ta-
llers i la llar residència als terrenys que ens va cedir 
l’Ajuntament de Sant Vicenç i hem fundat el Centre 
d’Esplai.

Malgrat crisis econòmiques, personals i la pandè-
mia, no hem defallit gràcies a l’equip de professio-
nals, que ho han donat tot.

Amb més de 40 anys d’història, el nostre ajunta-
ment ha estat governat per diferents opcions políti-
ques, però això no ha impedit que sempre es trobés 
la seva porta oberta per ajudar-nos.  

I per acabar, les paraules que el senyor Joan Marcè 
va deixar escrites en el seu llibre:

“Vull que les meves últimes ratlles siguin per a 
aquells nens i nenes, joves, homes i dones que estan 
o han passat pels nostres centres, perquè sàpiguen 
que totes les persones que han treballat, treballem i 
treballaran per a elles és perquè les estimem, i que 
les portarem sempre en el fons del nostre cor, i us 
vull dir: ÀNIM, QUE EL DEMÀ ÉS VOSTRE!”. l
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Torna la Festa de l’Esport 
Vicentí, el 22 d’octubre
L’Ajuntament torna a homenatjar els esportistes i 
les entitats esportives vicentins, després que l’any 
passat no es pogués celebrar la Festa de l’Esport Vi-
centí a causa de la pandèmia. L’acte tindrà lloc el 22 
d’octubre, a les 20 hores, a la pista Mari Carmen Díaz 
(poliesportiu municipal Sant Josep). l

Fiesta del ciclismo en la 
Cursa dels Bons Amics 

El 25 de septiembre volvieron las bicicletas a recorrer el 
circuito urbano alrededor del polígono de La Barruana. 
Allí se celebró la 17ª edición de la Cursa dels Bons Amics, 
que organiza la Peña Ciclista Vicentina, con gran éxito de 
participación. l

Dani Fernández, 
Campeón de 
España Júnior 
en tiro de Foso 
Olímpico

Daniel Fernández se proclamó Cam-
peón de España Júnior, en tiro de 
Foso Olímpico, en el Campeonato 
Nacional de Autonomías, disputa-
do en Trujillanos (Badajoz). Además, 
cierra la temporada como 1º del 
ranking Júnior de Cataluña y 3º en el 
ranking Júnior nacional. l

Comabasosa i 
Bonet acaben la 
mítica Marathon 
des Sables

Oriol Bonet i Òscar Comabasosa han 
finalitzat la mítica prova Marathon 
des Sables, que transcorre pel de-
sert del Sàhara amb temperatures 
de fins a 55 graus. És l’11a vegada 
que Comabasosa hi participa, l’es-
panyol que més vegades ho ha fet. 
Bonet, bateria dels Love of Lesbian, 
debutava en la prova. l

Tony Vázquez 
se impone en 
las 9 Horas de 
Villenave-d’Ornon

El marchador nórdico no ha tenido 
rival en la última edición de esta 
prueba francesa de resistencia, en 
que recorrió durante 9 horas más 
de 75 kilómetros. Vázquez recoge 
así un nuevo éxito en su palmarés y 
se erige como gran exponente de la 
marcha nórdica española. l

FOTO D’ARXIU
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Domini vicentí en 
l’Europeu de Pentatló 
Modern
Ivan Liberal i Karlos Puertas han triomfat de nou: van 
aconseguir endur-se l’or en la modalitat de relleus, la 
plata a les modalitats de laser run i el bronze en triat-
ló. Iván Liberal competeix a la categoria de menys de 
19 anys i Karlos Puertas, a la de menys de 22. l

El camp de la Barruana 
estrena il·luminació

El consistori ha fet una inversió de 40.000 euros per subs-
tituir les antigues làmpades halògenes d’alta potència 
per nous projectors d’alta eficiència, que proporciona-
ran una millor qualitat de llum amb molt menys consum, 
concretament un 50 % menys. l

Vuelve la Cursa de La 
Vicentina tras el parón 
pandémico
Sant Vicenç dels Horts se prepara para vivir nuevamente 
la carrera popular “La Vicentina”, después de que se tuvie-
ra que anular hasta dos veces por las restricciones pandé-
micas. Será el 14 de noviembre y tendrá dos distancias de 
recorrido: de 5 y de 10 km. También habrá pruebas esco-
lares. Más información en www.gesport.cat. l

Noves subvencions a les 
entitats esportives

L’Ajuntament ha atorgat novament ajuts a les diver-
ses entitats esportives del municipi per donar suport 
a la seva tasca anual de promoció de l’esport. A més, 
amb aquestes subvencions també s’incentiva que 
les associacions dinamitzin la ciutat organitzant-hi 
activitats obertes. 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

Cultura per als petits
Bon dia a tots. Volia escriure aquesta car-
ta per expressar la meva enhorabona i 
gratitud al municipi.

Com a veïna nova que soc del poble, 
m’he sentit molt gratament sorpresa per 
l’enorme varietat i quantitat d’oferta lu-
dico-cultural que aquest poble ofereix al 
veïnat. I no només als adults, que és més 
fàcil, sinó als nens, que acostuma a ser 
un públic més oblidat.

Soc mare d’un nen petit i la veritat és 
que sempre vaig buscant coses per fer 
amb ell, i, sincerament, no podria estar 
més contenta de totes les activitats que 
he trobat.

Mencionar especialment la Jugate-
cambiental, que es fa al parc del Pi Gros, 
i el Passaport Edunauta, que engloba un 
munt de coses diferents per fer.

Em sembla una manera superengres-
cadora d’animar els més petits a conèixer 
el seu entorn i, a la vegada, desenvolupar 
interès per moltes matèries que poques 
vegades estan al seu abast.

Si hagués de fer un apunt negatiu se-
ria, només, per comentar que, a vegades, 
els horaris de les activitats de l’Edunauta 
relacionades amb l’astronomia són una 
mica massa tard per ser entre setmana. 
Està clar que cal foscor per veure les es-
trelles, però potser, aleshores, aquestes 
activitats seria millor deixar-les per als 
caps de setmana.

D’altra banda, estic encantada i el meu 
fill també. Ho recomano a tots els pares i 
mares del municipi. Merci.
Ona Serra

Dia Mundial de la Salut 
Mental 2021 
Vull manifestar la meva opinió sobre l’in-
crement de les malalties mentals, i és que 
la pandèmia de COVID-19 ha generat un 
creixement en la demanda d’atenció a la 
salut mental.

Un any i mig després de l’inici de la 
pandèmia, la situació sembla estar tor-
nant a una certa normalitat, però aquests 
llargs mesos han deixat una empremta 
profunda en els trastorns per ansietat.

Durant el Dia Mundial de Salut Mental, 
el passat diumenge 10 d’octubre, es va 
prendre consciència que la demanda so-
cial a Espanya és brutal. El que hem viscut 
ha deixat un impacte emocional en tots, 
però els malalts patològics han agreujat 
la seva salut, tot i que no ens oblidem 
que avui en dia els adolescents són l’al-
tre sector de la nostra població que s’hi 
havist especialment afectat, bàsicament 
perquè tenim un increment de les xarxes 
socials tòxiques. 

Efectivament, entre tots hem de do-
nar una veu d’alarma, atendre aquests 
senyals amb una assistència continuada, 
amb més i millors recursos, i, molt im-
portant, treballar l’educació emocional 
amb tècniques per aprendre a confiar 
en nosaltres mateixos en paral·lel amb 
l’atenció psicològica.

En conclusió, el nostre objectiu és el 
de prendre’n consciència perquè demà 
et pot tocar a tu; com que ens pot toca-
ra tots, ens hem de mobilitzar perquè 
l’atenció de salut mental de qualitat és 
per a tothom.
Carla Rodríguez

En memoria de mi queridísimo hijo, que 
nos dejó el 24 de septiembre del año 
2020. Fue un hombre muy especial, tenía 
una visión poco común, del día a día, con 
pasión por los suyos y su trabajo. Yo he 
perdido un hijo, pero también la socie-
dad ha perdido a un hombre muy nece-
sario. Siempre estarás conmigo, eres mi 
TODO. Te quiero.
José Luis Mancho Gómez  
Zurich, 1961 – Barcelona,  2020

Maite G. Rajadell



Isidre 
Bautista

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

LA VEU DELS GRUPS MUNICIPALS

Desde hace dos años, Cs participa en los presupuestos municipales de Sant Vicenç junto al 

PSC como parte del equipo del Gobierno municipal.

El objetivo siempre ha sido claro: sí a la sensatez, no al despilfarro. Así pues, en lugar de 

pensar a corto plazo para ganar las elecciones, buscamos unos presupuestos con amplitud 

de miras hacia el futuro, una amplitud en que quede reflejada la realidad de los pilares bási-

cos de necesidad para los vicentinos y las vicentinas, con proyectos ambiciosos y de futuro, 

de mejora de calidad de vida, aunque sean proyectos a largo plazo y se vean desarrollados 

en otra legislatura. Y todo esto, como decíamos, con la sensatez y los pilares básicos por 

delante.

Tenemos que ser conscientes y consecuentes cuando se gobierna para todos y todas, 

debemos ser honestos con nosotros mismos y gestionar con precaución y acierto lo que se 

nos exige como parte del Gobierno de este municipio. Ese es nuestro papel fundamental, 

y en Cs seguiremos cumpliéndolo como hasta ahora. No importa que nuestro número de 

concejales no decante la balanza, pero mantiene líneas rojas para tener una equidad de 

condiciones para todos, sin reparar en ideologías, porque lo que nos importa son las per-

sonas, porque luchamos por Sant Vicenç y tenemos claro que debemos gestionar y tratar 

a todos por igual.

Lo primero es Sant Vicenç

Antolín
Jiménez

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

El 19 de septiembre de 2019, Sant Vicenç dels Horts declaró la Emergencia Climática, fiján-

dose como unos de los retos transformar el modelo urbano, incrementando el verde urba-

no, transformando el espacio público para mejorar las condiciones ambientales y de sa-
lud y evitando la pérdida de la biodiversidad. La emergencia climática y la pandemia del 
COVID-19 han evidenciado la necesidad de transformar nuestras ciudades, avanzando 

hacia un modelo con más espacio para las personas y menos coches, que haga del espacio ur-

bano un lugar más cómodo y amable para vivir. Durante el estado de alarma, cuando solo 

estaban abiertos los negocios esenciales y pasear se convirtió en una de las únicas activida-

des de ocio posible, se hizo evidente la falta de espacio público en las ciudades. Durante 
la primera fase de desescalada, y ante la necesidad de crear nuevas zonas de paseo garanti-

zando las distancias de seguridad, hicimos toda una serie de actuaciones de emergencia, 
ya guiadas por su concepción de un nuevo modelo urbano. Por ejemplo, se ganó espacio 

público mediante actuaciones tácticas con pintura y mobiliario urbano. La pandemia, clara-

mente, ha acelerado esta apuesta que el equipo de gobierno tenía en la agenda.  Tenemos en 
marcha varios proyectos, en este sentido, que verán la luz en los próximos meses, como, por 

ejemplo, la urbanización de la calle Barcelona entre la plaza Lluís Companys y la calle Àngel 

Guimerà, la urbanización de la calle Comerç o la puesta en marcha de la zona peatonal del 
barrio de Vila Vella. Estamos convencidos de que estas medidas, entre otras, harán de Sant 
Vicenç un espacio más amable, más seguro y más saludable, además de que potencia-
rán el comercio local. De todos estos proyectos hablaremos en la próxima conferencia que 

dará el alcalde, Miguel Comino, en fechas próximas; ¡os esperamos!

Sant Vicenç dels Horts, espacio cómodo y amable



LA VEU DELS GRUPS MUNICIPALS

En aquests darrers mesos el preu de la llum ha superat, setmana rere setmana, els màxims 

històrics al nostre país, tot i l’esforç fet pel Govern de l’Estat mitjançant la rebaixa de taxes 

i impostos, així com mesures per acabar amb els ingressos caiguts del cel als oligopolis 
energètics. 

La producció elèctrica del nostre país sempre s’ha basat en la producció nuclear i l’ús 
del gas per a poder-la fabricar: un model car i obsolet, ja que l’energia més econòmica 

de fabricar és l’energia renovable. Com a partit ecologista, portem anys reclamant 

aquest canvi, però ara, en un context d’emergència climàtica, hem d’accelerar la transició 
energètica que la societat necessita. 

Els Comuns creiem que la generació d’energies netes i de proximitat, amb la pro-
moció de les comunitats energètiques locals, ha de ser l’objectiu que el Govern de Sant 

Vicenç dels Horts s’ha de marcar, i així ho traslladem al Govern de Miguel Comino i de 
Ciutadans.

Cal que els béns bàsics com la llum tornin a ser de gestió pública, ja que és l’única 

manera de garantir-ne l’ús i no convertir-los en un luxe a l’abast de cada cop menys gent. 

Mentre Iberdrola “fitxa” (per no dir “compra”) de vicepresident a diputats socialistes, 

el govern de Colau va crear l’empresa pública Barcelona Energia per desconnectar-se 

d’Endesa, la qual cosa ha fet que a les persones que la tenen contractada no se’ls hagi 

apujat el preu durant aquests mesos. 

Acabar amb els oligopolis i els models energètics actuals és imprescindible per 
garantir que els drets bàsics estan garantits per a tothom.

Maite
Aymerich

junts@juntsxsantvicenc.cat
     @JuntsxSVH       
     juntsxsantvicenc

Havíem viscut d’esquena al riu, fins i tot quan els governs de torn volien urbanitzar la zona 

agrícola. Però avui el passeig del riu és un punt neuràlgic de la relació social, de la 
pràctica esportiva, de les rutes del colesterol i del contacte amb l’espai natural. Els 

governs de Junts x Sant Vicenç vam posar la mirada en aquest espai. Primer vam ade-

quar-ne els camins i vam millorar-hi l’accessibilitat; després vam construir-hi el gual inun-

dable que ens connecta amb altres municipis, i finalment vam dissenyar les fases següents 

per a recuperar i rehabilitar tot l’entorn. Per això ens alegrem que el govern actual no 

abandoni el projecte de Parc Fluvial i se’l faci seu, perquè és bo per a Sant Vicenç dels 

Horts. Els projectes, si són bons per a la ciutadania, són bons mani qui mani. No ha 

passat el mateix amb l’escola bressol. Al maig del 2019 aprovàvem l’encàrrec del projecte 

per a la construcció de la nova EBM Petit Mamut, però l’alcalde Comino el va aturar per 

canviar-ne la ubicació i començar de nou. Per això encara no veiem les obres d’una escola 
bressol que arribarà tard, serà més petita, més cara, amb barreres arquitectòniques 
i amb menys places: un canvi de projecte que impedirà que molts infants puguin gaudir 

d’una etapa decisiva per compensar desigualtats abans d’entrar a l’escola, justament ara 

que l’oferta pública serà gratuïta a partir dels 2 anys. Un govern que es dedica a desfer 
no és un govern que faci avançar. Encarem el nou curs i l’etapa final de l’actual govern 

amb energies renovades; hi incorporem l’Agustín Cera i l’Elena Ferreiro i agraïm el com-

promís dels regidors que, per motius professionals, ara no poden exercir el seu càrrec. 

Continuarem treballant com sempre, guiats per la voluntat de servei i el desig de cons-
truir un Sant Vicenç millor per a tothom.

Governar o desgovernar?  

Cap a un nou model energètic: públic i sostenible

Jordi Gil

stvicencencomu@gmail.com 
    @StVicencEnComu    
    StVicencEnComu 
    @stvicencencomu
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VA DE
VOLTES

Practice English with Mindthelaps
l A la Biblioteca Les Voltes, els dimecres a les 19 hores, tens l’oportu-
nitat de practicar l’anglès i sociabilitzar tot refrescant-ne els teus co-
neixements al club de conversa Mindthelaps. Si, a més, vols aprofundir 
en l’idioma a nivell gramatical i preparar-te per a alguns exàmens amb 
certificació oficial, disposes d’un ampli ventall de llibres a la segona 
planta. Un dels teus propòsits d’aquest curs està vinculat a la millora 
de l’anglès? No ho dubtis més i envia un missatge de correu electrònic 
a mindthelaps@gmail.com. En Joan Valls, el dinamitzador, et donarà 
la benvinguda i podràs estar al dia de les temàtiques de les trobades.

Nou club de lectura Mary Shelley
Els nois i les noies de 5è i 6è de primària i 1r d’ESO poden participar ac-
tivament al nou club de lectura Mary Shelley. Porta el nom de l’autora i 
creadora de Frankenstein perquè la lectura dels llibres volem que sigui una 
experiència emocionant i divertida. Les trobades seran el darrer dijous de 
cada mes. Només cal que vingueu a la biblioteca per inscriure-us-hi o ens 
envieu un correu electrònic amb les vostres dades a lesvoltes@svh.cat. 

[ Lou Hevly (2020). An 
Idiom a Day: 366 dites 
angleses corresponents a 
dites catalanes

SANT
VICENÇ 

DELS 
HORTS

COLLITA PRÒPIA

SERVEI LOCAL 
DE CATALÀ

Tant si en saps molt com si no en saps gaire, parla en ca-
talà de manera habitual. Aprofita totes les oportunitats 
comunicatives (àmbits) i socials (interlocutors) per po-
sar en pràctica la voluntat d’expressar-te en català: “Em 
proposo parlar en català perquè hi ha la possibilitat de 
fer-ho.”

Parlar en català és legal; en fer-ho incentives que una 
persona que no el té com a primera llengua l’aprengui i 
fas que sigui útil en tots els àmbits de la nostra vida. Si en 
saps una mica, parla també en català, practica’l de mane-

Activa el català per 
mantenir-lo viu

ra estable i demana que no et canviïn al castellà, encara 
que et costi. Comprovaràs que com més practiquis, més 
en sabràs.

Si us proposeu parlar més en català, però no ho feu per 
diferents causes, demaneu-nos estratègies i recursos. En 
tenim i us els facilitarem. l

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

HORARI D’HIVERN 
(del 12 de setembre 
al 24 de juny):
Matí 
Dimecres i dissabtes 
de 10 a 13 h
Tardes 
De dilluns a divendres de 
15.30 a 20.30 h

[ English for Everyone: 
nivel 2 inicial: 
[curso completo de 
autoaprendizaje] (2016).

[ Mary, que escribió 
Frankenstein (2018), escrito 
por Linda Bailey e ilustrado 
por Júlia Sardà








