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Sant Vicenç dels H  rts
Sant Vicenç dels Horts impulsa l’èxit

escolar i personal
L’Ajuntament vetlla pel futur d’infants i joves amb projectes com la 

detecció precoç, els tallers o la lluita contra la bretxa digital

L’EDICIÓ EN PAPER D’AQUEST NÚMERO ES VA TANCAR EL DIA 9 DE MARÇ
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Lamentem la mort de Carme 
Via, escriptora vicentina. 
Compromesa amb la cultura, 
la igualtat i la vida social de 
la ciutat, ha estat sempre un 
referent i ens hem enorgullit dels 
èxits que ha obtingut, que no 
són pocs. Carme Via va guanyar 
el Premi Literari Delta de Narrativa Escrita per Dones. A 
més, també va guanyar dues vegades el Premi de Poesia 
Narcís Lunes i Boloix, quatre vegades el certamen Vila 
de Corbera, dos cops El Pont Blau de la ciutat alemanya 
d’Hamburg, entre d’altres. El consistori mostra les més 
sinceres condolences a la família i amistats de la Carme. 
Que descansi en pau.
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Sant Vicenç dels 
Horts, una oferta 

educativa de 
qualitat 

25
La Federació 

Catalana d’Handbol 
s’instal·la a Sant 

Vicenç dels Horts
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Transformem la 

ciutat: els projectes 
en marxa que 

milloraran l’espai 
públic

Ja són aquí! La ciutadania dona 
la benvinguda a Ses Majestats. 
L’alcalde @miguelcomino els 
lliura les claus màgiques de 
la ciutat, que obren totes les 
portes, i així, a la nit, podran 
deixar els regals!
Ho podeu veure de nou al YouTube de @santvitv. Que 
gaudiu de la @cavalcadadereis!

EL MÉS VIST A LES 
XARXES MUNICIPALS
del 16 de desembre del 2021 al 6 de març del 2022

ajuntamentsvh
@ajuntamentsvh

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
AjuntamentSVH

L’Eusebio Fabregat, treballador 
municipal, ha estat reconegut als 
Premis Solidaris de la Fundació 
@FCF_CAT amb el 3r premi al 
millor àrbitre! L’Eusebio fa anys 
que arbitra partits de futbol 
formatiu, traslladant valors de 
respecte i esportivitat als infants. 
Enhorabona! 

Ajuntament SVH
@AjuntamentSVH

9-13
Un pressupost per 

a la recuperació 
social i les noves 

inversions
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“L’educació és l’arma més poderosa per canviar el món”, afir-
mava Nelson Mandela. Qui va ser president de Sudàfrica des 
del 1994 al 1999 va promoure la pau arreu del món i va esde-
venir un dels líders més influents del planeta. Ara, que vivim 
moments dramàtics per la invasió de Rússia a Ucraïna, les se-
ves paraules adquireixen encara més rellevància. L’educació 
és la base de la societat, l’eina fonamental que assegura el 
creixement individual i les llibertats democràtiques. 

A Catalunya i a Espanya tenim la sort de comptar amb una 
democràcia forta, plenament consolidada, que garanteix una 
bona formació educativa i una gran qualitat en el sistema 
d’ensenyament. Aquesta fortalesa és perfectament extrapo-
lable a Sant Vicenç dels Horts en cadascuna de les llars d’in-
fants, escoles i instituts. Som una ciutat que aboca molt 
d’interès en l’educació, tant a dintre de les aules com fora, 
perquè la formació d’infants i joves requereix una visió 
polièdrica que treballi els coneixements acadèmics i també 
els valors.

A Sant Vicenç dels Horts tenim centres educatius equipats 
amb tots els serveis, disposem de personal docent i de suport 
preparat i molt motivats per promoure l’educació personal i 
col·lectiva. A aquest punt se suma la reducció de la ràtio 
d’alumnes que ha fet la Generalitat i que des de Sant Vi-
cenç dels Horts vam reclamar des d’un primer moment 
perquè volem una atenció més pròxima en el segon cicle 
d’infantil i primària.

Des del Govern de la ciutat, estem fent una aposta clara i 
decidida per l’educació amb projectes especials, com ara 
la detecció precoç de trastorns a les escoles bressol, els 
tallers diversificats per treballar l’autoestima o l’estudi 
assistit. Això és possible gràcies a la suma d’esforços d’Ajun-
tament, famílies, centres, entitats... A tothom que treballa per 
l’educació d’infants i joves, els vull agrair enormement la seva 
tasca per contribuir a formar ciutadans i ciutadanes lliures, 
que continuaran constituint les societats democràtiques del 
futur.

Miguel Comino Haro 
Alcalde

L’educació és la base de 
la democràcia

“La educación es el arma más poderosa para cambiar el mun-
do”, afirmaba Nelson Mandela. Quien fue presidente de Sudá-
frica desde el 1994 al 1999 promovió la paz en todo el mundo 
y se convirtió en uno de los líderes más influyentes del plane-
ta. Ahora, que vivimos momentos dramáticos por la invasión 
de Rusia a Ucrania, sus palabras cobran aún mayor relevan-
cia. La educación es la base de la sociedad, la herramienta 
fundamental que asegura el crecimiento individual y las 
libertades democráticas.

En Cataluña y España tenemos la suerte de contar con una 
democracia fuerte, plenamente consolidada, que garantiza 
una buena formación educativa y una gran calidad en el sis-
tema de enseñanza. Esta fortaleza es perfectamente extrapo-
lable a Sant Vicenç dels Horts en cada una de las guarderías, 
escuelas e institutos. Somos una ciudad que aboca mucho 
interés en la educación, tanto en las aulas como fuera de 
ellas, porque la formación de niños y jóvenes requiere 
una visión poliédrica que trabaje los conocimientos acadé-
micos y también los valores.

En Sant Vicenç dels Horts tenemos centros educativos 
equipados con todos los servicios, disponemos de personal 
docente y de apoyo preparado y muy motivados para promo-
ver la educación personal y colectiva. A este punto se suma 
la reducción de la ratio de alumnos que ha realizado la Ge-
neralitat y que desde Sant Vicenç dels Horts reclamamos 
desde un primer momento porque queremos una atención 
más cercana en el segundo ciclo de infantil y primaria.

Desde el Gobierno de la ciudad, estamos haciendo una 
apuesta clara y decidida por la educación con proyectos 
especiales, como la detección precoz de trastornos en 
las guarderías, los talleres diversificados para trabajar la 
autoestima o el estudio asistido. Esto es posible gracias a 
la suma de esfuerzos de Ayuntamiento, familias, centros, en-
tidades... A todo el mundo que trabaja por la educación de 
niños y jóvenes, quiero agracerles enormemente su labor para 
contribuir a formar ciudadanos y ciudadanas libres, que conti-
nuarán conformando las sociedades democráticas del futuro.

La educación es la base 
de la democracia
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L’Ajuntament fomenta la qualitat educativa amb dife-
rents projectes municipals, des dels primers nivells fins 
a l’educació postobligatòria. El programa de detecció 
precoç, els tallers d’estudi assistit o les accions contra la 
bretxa digital són algunes de les actuacions més desta-
cades. A més, el consistori edita cada any una guia per 
acompanyar les famílies en la tria dels centres, la qual es 
pot consultar a www.svh.cat.

Enguany s’ha decidit ampliar a totes les escoles bres-
sol el programa de prevenció i detecció precoç de les 
alteracions en el desenvolupament dels infants amb el 
qual s’assessora el personal de les llars d’infants. Els casos 
que requereixin una atenció especialitzada, es deriven al 
CDIAP (Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció 
Precoç), on hi ha especialistes en fisioteràpia, logopèdia, 
treball social, psicologia i neuropediatria, entre d’altres.

Millora de l’èxit escolar 
D’altra banda, un curs més, l’Ajuntament ha signat 
convenis amb les quatre entitats socieducatives: Bayt 
al-Thaqafa, Casal Infantil i Juvenil El Quijote, Fundació 
Privada Maria Auxiliadora i Centre Diari Sant Josep. L’ob-
jectiu és donar suport a programes per a la millora de 
l’èxit escolar. Entre els més destacats, hi ha els tallers 
d’estudi assistit a tots els centres educatius (educació 
primària i secundària).

Amb els convenis, també es reforcen els tallers diver-
sificats, una eina orientada a acompanyar els infants i 

Sant Vicenç dels 
Horts impulsa 

l’educació de qualitat

L’Ajuntament vetlla per
l’èxit escolar i personal

de l’alumnat amb diferents 
projectes, i acompanya

les famílies en la tria
dels centres



  GENER-MARÇ 2022 Sant Vicenç dels Horts   5  

els joves en l’adquisició de capacitats i competències, 
generant condicions d’igualtat d’oportunitats en els 
processos escolars i en els resultats acadèmics. També hi 
ha el programa Kausay (Fundació Maria Auxiliadora), 
amb què es promou la inserció laboral de joves d’entre 
16 i 30 anys. Els convenis garanteixen l’acompanya-
ment del jovent a l’educació postobligatòria. 

L’Ajuntament a més promou un projecte per lluitar 
contra la bretxa digital, que ajuda en aquest àmbit les 
Associacions de Famílies (AFA) i les entitats socioedu-
catives. Gràcies a un treball encapçalat per la Fundació 
Blanquerna, es dona resposta a les necessitats digitals 
de les entitats, amb formacions i l’acompanyament per 
al desenvolupament d’una estratègia sociodigital.

Noves aules als Antics Salesians 
Paral·lelament, el consistori fa obres per disposar de no-
ves instal·lacions. Al febrer va començar l’adequació de 
l’edifici municipal dels Antics Salesians per ubicar-hi, a 
la primera planta, les aules dels Programes de Formació 
i Inserció (PFI) d’informàtica i de pastisseria. També s’ha 
iniciat la licitació per instal·lar plaques fotovoltaiques a 
diferents centres: els primers seran l’escola Sant Josep i 
l’escola La Vinyala. L’objectiu és fomentar l’autoconsum 
energètic i que l’excedent repercuteixi en rebaixes a la 
factura de la llum. Les obres de l’escola bressol muni-
cipal Petit Mamut, a Vila Vella, avancen a bon ritme. La 
previsió és que es pugui estrenar el proper curs. l

L’Oficina Municipal 
d’Escolarització (OME) 

assessora sobre el procés de 
preinscripció 

Entre els programes 
municipals, destaca 

l’ampliació del programa de 
detecció precoç a totes les 
escoles bressol de la ciutat

L’educació és clau per superar les 
desigualtats i millorar la qualitat de vida. Per 
això, des del consistori impulsem programes 
per garantir la formació de tothom. La suma 
d’escola, família i comunitat és fonamental 
per ajudar infants i joves a ser allò que volen 
en un món més just i pròsper.

Patrícia Higueras 
Regidora d’Educació
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Jornada de portes 
obertes per conèixer 
de prop els centres 
educatius vicentins

Enguany s’han recuperat les sessions 
presencials de manera general

Els centres organitzen jornades de portes obertes per-
què les famílies en coneguin, de primera mà, les instal·la-
cions i el projecte educatiu. Enguany s’han recuperat les 
sessions presencials de manera general, però cal dema-
nar cita prèvia i els grups de visita són reduïts. Aquestes 
visites són clau per aclarir dubtes i inquietuds amb el 
personal directiu i docent abans de preinscriure l’alum-
ne. Així es dona informació sobre serveis complemen-
taris que ofereix l’escola, com ara acollida o menjador, i 
sobre la metodologia d’aprenentatge. L’objectiu és que 
les famílies puguin saber quin centre s‘adapta millor a les 
seves necessitats i preferències.

Preinscripció i matrícula 
Un cop tancat el termini de preinscripció, les escoles 
informen de la plaça que s’assigna a cada alumne/a. En 
aquest moment, les famílies han de confirmar la plaça al 
centre amb una altra documentació que s’hi ha de lliurar 
en uns dies concrets, fixats oficialment. Per a més infor-
mació es pot contactar amb l’Oficina Municipal d’Escola-
rització: 93 656 98 26, passatge de Pau Vila, 7. l
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El Ayuntamiento sigue implementando proyectos para 
apoyar a la ciudadanía que quiere encontrar nuevas 
oportunidades laborales. El Servei Local d’Ocupació, si-
tuado en el Molí dels Frares, ofrece un nuevo servicio 
centrado en el asesoramiento personalizado con el ob-
jetivo de reforzar la autoestima y las herramientas para 
superar procesos de selección. Se trata de la Maleta de 
Recursos: acciones grupales e individuales como, por 
ejemplo, la preparación de entrevistas, la mejora de la 
imagen personal, la profesionalización del uso de redes 

Más recursos 
municipales para 
facilitar la búsqueda 
de empleo

El Servei Local d’Ocupació ofrece 
asesoramiento personalizado y 
talleres grupales

sociales… Se puede solicitar más información a través 
del correo ocupacio@svh.cat. l
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El Govern 
actualitza la seva 
organització
El Govern Municipal ha reorganitzat 
les regidories del consistori:

w L’alcalde: assumeix Innovació i 
Administració Electrònica

w Isidre Bautista: incorpora Mobilitat 
i Transport Públic

w Mireia Vergés: incorpora 
Autorització i Control d’Activitats 
Econòmiques

w Maria Peláez: assumeix el nou 
departament de Règim Intern 
(Secretaria General, Gestió 
Administrativa i Assessoria Jurídica; 
Organització i Recursos Humans)

w Paqui Capellades: nova regidoria 
de Codi de Conducta i Sant Vicenç 
2030

w Patrícia Higueras: assumeix 
Joventut i Infància i la 6a tinència 
d’alcaldia 

w Canvi de nom de la Regidoria de 
Solidaritat, Cooperació i Voluntariat, 
que passa a dir-se “de Justícia 
Global i Drets Civils”

Arran de la sortida dels dos regi-
dors de Ciutadans, el Govern el for-
men vuit regidors/es del PSC i una 
regidora no adscrita. l

PSC Sant Vicenç En Positiu i Sant Vicenç En Comú Podem van acordar 
l’aprovació definitiva dels comptes municipals, amb 14 compromi-
sos per desenvolupar durant l’any. Les mesures estan integrades en 
tres dimensions: la dimensió verda de la transició ecològica, amb 
polítiques que afavoreixin la reducció de les emissions i l’augment 
del pes de les renovables en la generació d’electricitat; la dimensió 
d’igualtat de gènere, amb la reducció de la bretxa en la taxa d’acti-
vitat i sobretot amb una mirada feminista transversal en l’acció inver-
sora, i la dimensió social, per continuar amb la reducció de les taxes 
d’abandonament educatiu precoç, com l’atenció a les llars amb tots 
els seus membres a l’atur, posant al centre la vida i les cures.

Els comptes municipals van passar el darrer tràmit durant el ple 
extraordinari del 8 de febrer, després de tres mesos des de la seva 
aprovació inicial. Els pressupostos per al 2022 pugen a 36.387.020 € 
i estan basats en cinc premisses bàsiques: 3,5 M € d’inversió per al 
Pla de Sostenibilitat Ambiental; l’ocupació; l’educació; la consolida-
ció dels serveis públics, i la protecció social i el manteniment de la 
vida associativa. l

Acord entre PSC i En Comú 
Podem per tirar endavant 
el pressupost de 2022 

ESPECIAL PRESSUPOST MUNICIPAL 2022
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Los proyectos
que transformarán 

Sant Vicenç
dels Horts

Los presupuestos contemplan 
inversiones relevantes para 
mejorar los servicios y la 

movilidad

Las cuentas municipales prevén cerca de 3,9 millones de 
euros para llevar a cabo, entre otros, proyectos incluidos 
en el Plan de Sostenibilidad Ambiental (cifrados en 1,7 
millones). Estos tienen por objetivo la mejora de los es-
pacios públicos, a la par que supondrán un paso más ha-
cia la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente. En-
tre los proyectos contemplados en los presupuestos hay 
las instalaciones fotovoltaicas en las escuelas públicas 
de infantil y primaria, la reforma integral de la c. Barcelo-
na entre Lluís Companys y Àngel Guimerà, el parque del 
Molí dels Frares y el arreglo del camino forestal que une 
Sant Roc con la pasarela de FGC. También se impulsarán 
proyectos con recursos propios, como la adquisición de 

patrimonio (por ejemplo, pisos de tan-
teo), la renovación del alumbrado pú-
blico o la renovación de redes de agua y 
alcantarillado. Consulta la lista de todas 
las actuaciones en www.svh.cat. l

Calle Barcelona
Entre Pas del Llop y 
Àngel Guimerà, se creará 
una plataforma única 
para el paseo, reservada 
a la ciudadanía. Así se 
facilita la dinamización 
comercial. 

Calle Benicarló
Con la instalación de 
escaleras mecánicas, se 
mejorará la movilidad del 
vecindario y la conexión 
del barrio de Sant Josep 
con el centro de la 
ciudad. 

ESPECIAL PRESSUPOST MUNICIPAL 2022
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Antics Salesians
Se está reformando la 
primera planta de este 
edificio municipal para 
albergar los módulos de 
pastelería e informática, 
de los Programas de 
Formación e Inserción 
(PFI) para jóvenes.

Av. Mare de Déu 
de la Mercè
Las obras consisten en 
dignificar la avenida, ya 
que no dispone de acera 
separada de la calzada, y 
esta no está pavimentada 
totalmente. 

Calle Comerç
Será una calle totalmente 
nueva, más amable para 
el vecindario y que se 
convertirá en un paseo 
que conectará el parque 
del Mamut Venux con la 
plaza de Vila Vella.

ESPECIAL PRESSUPOST MUNICIPAL 2022
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Sant Vicenç dels Horts 
avanza para dotarse de 
vivienda pública y asequible

El Pleno ha aprobado el Plan Local de Vivienda 2021-
2026, que contempla medidas como la construcción 
de nueva vivienda pública de alquiler (ahora mismo 
inexistente), y a mejorar y rehabilitar el actual par-
que de viviendas. l

En funcionamiento la zona 
preferente para peatones 
en Vila Vella

Con el objetivo de recuperar espacios para la ciudadanía 
y dinamizar el comercio local, ya está en marcha la zona 
preferente para peatones en varias calles de Vila Vella. La 
circulación de vehículos está restringida y se prevén san-
ciones si se incumple la normativa. l

El Ple va donar llum verda al Pla Municipal director dels 
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), el 
marc que guia les polítiques públiques de Sant Vicenç 
dels Horts d’acord amb l’Agenda 2030. El document re-
cull les conclusions d’entrevistes que s’han fet amb tots 
els serveis de l’Ajuntament i amb el teixit associatiu de 
Sant Vicenç, així com les estratègies per implementar o 
reforçar els ODS al municipi. 

Alguns dels objectius són la lluita contra la pobresa i la 
fam, la promoció de la salut i d’una educació de qualitat, 

el foment de la igualtat de gènere o l’accés a una ener-
gia assequible i verda. Molta d’aquesta feina ja fa anys 
que es treballa a Sant Vicenç dels Horts des de diverses 
entitats i des del mateix consistori. Ara, el pla assenta les 
bases i l’estructura per prioritzar les actuacions i la coor-
dinació entre l’Ajuntament i el teixit associatiu. El con-
sistori constituirà un grup motor que ha d’impulsar un 
pacte de ciutat per a la promoció dels ODS. l

Sant Vicenç s’alinea 
amb els ODS de 
Nacions Unides 

Els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible fomenten polítiques 
basades en la pau, la igualtat, la 
cooperació i la sostenibilitat

ESPECIAL PRESSUPOST MUNICIPAL 2022
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Sigue la tendencia 
a la baja del paro
El paro en Sant Vicenç ha disminui-
do un 26,7 % entre febrero del 2021 
y febrero del 2022. A lo largo de este 
periodo, además, el municipio dejó 
de ser el de mayor tasa de paro en el 
Baix Llobregat, que ahora es Marto-
rell. En febrero, según el Consell Co-
marcal, Sant Vicenç redujo el paro, 
mientras que en la comarca aumen-
tó, de media, un 0,9 %. l

Incorporats 
al patrimoni 
municipal els vials 
del c. del Riu

Els vials del c. del Riu que connecten 
l’espai entre la ctra. de Sant Boi, la 
pl. de la Vila Vella i l’aparcament de 
l’Ateneu s’han incorporat al patri-
moni municipal. L’Ajuntament po-
drà mantenir i millorar aquests es-
pais d’ús públic, després d’un llarg 
procés administratiu que arrenca als 
anys 70. l

La joventut decidirà com 
s’inverteixen 12.000 euros 
del pressupost municipal

L’Espai Jove La Capella ha posat en marxa novament el procés par-
ticipatiu perquè la joventut vicentina faci propostes d’activitats per 
als propers mesos. En concret, hi ha 12.000 euros del pressupost 
municipal dedicats a aquest col·lectiu, i seran els mateixos nois i 
noies qui decidiran quins projectes es financen. Tot plegat és la nova 
edició de l’Assemblea Jove, que consta de dues fases: la primera va 
ser la recollida de propostes, que va finalitzar el 3 de març i en la 
qual la joventut presentava idees d’activitats i les feia arribar a La 
Capella per internet o bé a les bústies que hi havia als equipaments, 
i la segona és l’Assemblea Jove pròpiament dita, que es farà el 25 de 
març al gimnàs de l’Escola la Vinyala, on hi haurà les votacions per 
triar els projectes guanyadors.

Les activitats que siguin escollides s’hauran de fer aquest any, i el 
valor afegit d’aquest procés participatiu és que hauran de comptar 
amb la implicació de les persones proposants. Per tant, no només és 
un mecanisme de decisió d’activitats, sinó que l’Assemblea també 
fomenta la implicació del jovent en la mateixa programació i exe-
cució, per vincular-los a la vida social i associativa del municipi. Tota 
la informació relativa a aquest procés i als anteriors es pot trobar al 
web de l’Espai Jove La Capella (joves.svh.cat) o trucant al telèfon 
630 760 963. l

L’Assemblea Jove serà el 25 de març i s’hi triaran 
les propostes que es portaran a terme

ESPECIAL PRESSUPOST MUNICIPAL 2022



Gimnàstica 
suau de 
manteniment
l Tallers de manteniment físic 
als casals de gent gran de 
Sant Vicenç 

l Gimnàstica per a la gent 
gran al pavelló poliesportiu 
municipal 
Dimecres i divendres, de 10 a 
11.30 hores

l Gimnàstica als espais lúdics 
Plaça Miquel Julià: dilluns, de 10 
a 11.15 hores 
Plaça Carme Llinàs: divendres, 
de 10 a 11.15 hores 

Tallers de la memòria
Dimecres, de 10 a 11.30 hores

l A la sala d’actes de la Biblioteca 
Municipal Les Voltes 
9, 16 i 23 de març

l A la sala d’actes de Can Comamala 
6, 20 i 27 d’abril
4, 11, 18 i 25 de maig
1, 8, 15 i 22 de juny

Tallers de 
manualitats  
l Als casals de gent gran de 
Sant Vicenç 
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La Junta Local de Seguridad confirma la 
tendencia a la baja de los delitos en Sant Vicenç 
Los delitos en Sant Vicenç dels Horts cayeron en el 2021 
un 9,1 % respecto al 2019. Según constató la Junta de 
Seguridad Local en la reunión del 7 de febrero, el año 
pasado hubo casi un 33 % menos de robos con fuerza y 
un 32 % menos de robos con violencia o intimidación. En 
consecuencia, las detenciones cayeron también un 19 %. 
Estas cifras toman como referencia el año 2019, ya que 
los datos del 2020 no son comparables a causa del con-
finamiento, y vuelven a confirmar que Sant Vicenç dels 
Horts es una ciudad segura. La Junta de Seguridad Local 
se reúne una vez por trimestre; está presidida por el alcal-

de y cuenta con todas las fuerzas de seguridad que traba-
jan en la ciudad. En la última reunión también se valoró la 
coordinación entre los diferentes cuerpos, con ejemplos 
como las campañas conjuntas entre Mossos d’Esquadra 
y Policía Local en controles de acceso al municipio o las 
patrullas preventivas de apoyo a comercios y empresas. 

A lo largo del 2021, la Policía Local realizó más de la 
mitad de sus acciones de manera planificada, un hecho 
importante para mejorar el servicio: por ejemplo, gestio-
nar entradas y salidas de los colegios, controlar el tráfico, 
inspeccionar vehículos, etc. l
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Pla local de 
prevenció del 
consum de drogues

Aquest document marc pretén esta-
blir les línies estratègiques per pre-
venir el consum de drogues i reduir 
els danys associats, sobretot entre 
la infància i l’adolescència. Parteix 
d’una visió multidisciplinària, que té 
en compte els canvis socials i de con-
sum que s’han produït en els darrers 
anys, així com els agents que hi inter-
venen: centres educatius, serveis sa-
nitaris, famílies, entorn social, etc. l

Recollida solidària 
per a Ucraïna

L’Ajuntament i el voluntariat de Sant 
Vicenç en Xarxa coordinen la reco-
llida de material per a les famílies 
ucraïneses, víctimes de la invasió 
russa. Es pot deixar a la casa de la 
vila, al Molí dels Frares, a La Foneria, 
a Can Comamala, a l’escola Juncade-
lla, al Mercadona i a les associacions 
veïnals. També es poden enviar di-
ners a través de:
w BBVA: 
ES91 0182 6035 4102 0160 8531
w CaixaBank: 
ES79 2100 3200 9625 0002 9627. l

Sant Vicenç dels Horts és la segona localitat de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona que més diners dedica, proporcionalment, a les enti-
tats que treballen per la inclusió i la cohesió socials, especialment 
dels col·lectius més vulnerables. Així ho recull el Baròmetre Social del 
Tercer Sector de l’any 2020, que remarca que l’ajuntament vicentí va 
destinar a subvencions 50,74 € per habitant: una xifra només supera-
da per l’Ajuntament del Prat (52,20 €). En concret, l’any en què va es-
clatar la pandèmia, el consistori vicentí va dedicar 1.434.416 € a ajuts 
per a entitats del tercer sector. Aquesta quantitat és la sisena més 
alta del territori metropolità, només superada per ciutats molt més 
grans i amb més recursos, com Barcelona, l’Hospitalet o Cornellà.

Aquestes subvencions es van concedir a les entitats d’educació en 
el lleure i a la Unió Esportiva Sant Vicenç, per fer els casals d’estiu; al 
sector comercial; a Càritas, i a la Fundació María Auxiliadora.

L’Ajuntament publica anualment una guia d’ajudes a les entitats, 
a més d’una guia d’ajudes socials amb totes les subvencions muni-
cipals que hi ha a disposició de la ciutadania (escolaritat i activitats 
extraescolars, estudis postobligatoris, lloguer, aigua, tributs, rehabi-
litació d’habitatges, etc.). També hi ha ajuts municipals anuals per als 
comerços, empreses, personal autònom i sector agrícola. l

Sant Vicenç, entre les 
ciutats que donen més ajuts 
municipals al tercer sector

El consistori vicentí va dedicar prop d’1,5 milions 
a les entitats socials l’any 2020
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Per controlar el nombre de gossos al municipi, i que 
aquests estiguin ben atesos, l’Ajuntament fomenta que 
les persones propietàries inscriguin l’animal al cens. Per 
incentivar-ho, s’obsequia la ciutadania amb un kit de 
mascotes amb capacitat per a aigua i menjar. Per realitzar 
la inscripció cal demanar cita al SIAC (Servei d’Informació 
i Atenció Ciutadana), al 900 111 656. Qui ja tingués cen-
sat el seu animal abans de la campanya rebrà una carta 
a casa amb indicacions per saber on recollir l’obsequi. l

Campanya per 
promoure la inscripció 
dels gossos al cens

Rebreu un kit per a mascotes amb 
capacitat per a aigua i menjar



SANT
VICENÇ 
DELS 
HORTS

VIDA VICENTINA

RECUPEREM LA FESTA PRESENCIAL 

La ciutat va tornar a viure de manera presencial, la 38a Mostra Comercial, Agrícola i Gastronòmica, la Mostra 
Internacional de Pastisseria i la Festa Major d’Hivern. Milers de persones es van reunir de nou a l’espai públic 
per gaudir de l’oferta lúdica, cultural i comercial. Seguint amb els protocols de seguretat, hi havia espais 
amb perímetre per controlar l’aforament. A la cloenda es va retre homenatge a les persones que ens han 
deixat durant la pandèmia.



REIVINDICACIÓ AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES

Sant Vicenç dels Horts és un municipi feminista compromès amb la igualtat entre dones i homes, i ho 
demostra any rere any amb la implicació de centenars de persones en les activitats promogudes per 
l’Ajuntament, la Taula d’Igualtat i altres entitats.

GUARDONS FAVA DE CACAU A LES 50 MILLORS PASTISSERIES DE CATALUNYA

La tercera edició dels premis, promoguts per l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, va distingir amb 
menció especial la Pastisseria Ferrer Xocolata (valor històric), Origen Bean To Bar (innovació) i la Pastisseria 
Canal (dolç més singular, pels seus coneguts pastissos d’homenatge).



CONEIX ELS PRINCIPALS PUNTS D’INTERÈS 
DE LA CIUTAT

El recorregut dissenyat pel consistori resulta 
una agradable passejada per Sant Vicenç dels 
Horts per donar a conèixer 10 espais del municipi 
declarats Béns Culturals d’Interès Local.

BALANÇ DE MANDAT

L’alcalde, Miguel Comino, va pronunciar al gener 
una conferència de ciutat a La Vicentina, on el batlle 
va explicar de primera mà a la ciutadania quines 
polítiques públiques s’han desenvolupat en aquests 
anys de govern, i va marcar les prioritats de futur.

TORNA LA BOGERIA DEL CARNESTOLTES

El veïnat ha participat amb normalitat als actes que ha organitzat la Comissió de Carnestoltes i 
l’Ajuntament, després de l’aturada pandèmica. A més de la rua, la Vailetada i l’enterrament de la sardina, 
enguany s’ha organitzat una festa de Djs de Ràdio Flaixbac (Carles Pérez, Andreu Presas i Marc Frigola).



L’AULA AMBIENTAL DEL PARC DEL PI GROS PORTA EL NOM DE DOMIN DÍAZ CALDERÓN

Aquest equipament ha estat batejat amb el nom de qui fou treballador municipal i un gran promotor de 
les polítiques de sostenibilitat i medi ambient a la ciutat. En un acte institucional es va descobrir la placa 
commemorativa.

ANIVERSARI CENTENARI DE TRES VEÏNES

Esther Lina García, Araceli López Monge i Francisca Tres Termes són tres veïnes vicentines que a finals de 
l’any passat van complir 100 anys. El consistori les ha felicitades i els ha fet entrega de la Medalla Centenària.

HOMENATGE A BLAS INFANTE EN EL DIA D’ANDALUSIA

Entitats i consistori van retre homenatge al pare de la pàtria andalusa 
amb una ofrena floral al monument que s’ha instal·lat a la plaça Onze de 
Setembre. L’obra és de l’artista local Antonio Arroyo.

ELS INFANTS SAHRAUÍS 
TORNARAN A GAUDIR 
DE VACANCES EN PAU

Es recupera aquesta 
iniciativa solidària, en 
què diverses famílies 
vicentines acolliran 
durant els mesos estivals 
infants que viuen en 
camps de refugiats del 
Sàhara Occidental.
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Gemma Siñol
DONNA MODA ÍNTIMA  
“És una aplicació molt fàcil d’utilizar, ràpida i segura. 
M’encanta que la meva clientela es pugui beneficiar de 
les bonificacions que ofereixo “.

Israel Antúnez
BOLOIX RÀDIO   

“L’aplicació és una eina versàtil i entenedora per 
potenciar i promocionar el comerç local i fidelitzar els 
clients que donen vida a la botiga”.

Montserrat Castells 
SUMA CA L’AGUSTINET   
“Amb la promoció que ha fet l’Ajuntament del 70+30, la 
clientela que hi ha participat l’ha trobat molt adequada. 
A la nostra botiga tenim alguns clients que des del 
començament han fet servir l’aplicació, acumulant saldo 
i fent servir aquests diners per acumular descomptes 
d’entre 10 i 15 euros. Amb l’app, poc a poc, anem 
incrementant el nostre saldo per gastar a les botigues 
on fem la compra diària”.

L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts anima la ciutada-
nia a descarregar-se i fer servir l’app SantviCard per com-
prar al comerç local. Aquesta eina busca la fidelització i 
comunicació entre els usuaris i els establiments comer-
cials, atès que ambdues parts en trauran benefici: d’una 
banda, el comerç local obté notorietat i un augment 
de les vendes; de l’altra, la ciutadania acumula punts i 
descomptes per fer servir en properes compres. Fins 
ara l’aplicació s’anomenava Moneder SVH, però després 
d’un procés participatiu que va culminar durant la 38a 
Mostra, la ciutadania va batejar l’app com a SantviCard. 
Us la podeu descarregar a les botigues d’aplicacions 
d’Android i Apple. 

Premis Moneder 
L’Ajuntament va promoure uns reconeixements als 
comerços que més fan servir l’aplicació durant l’any. 
Aquests van ser els establiments premiats en aquesta 
primera edició:

CATEGORIA 1
Més nombre d’operacions realitzades durant 
l’any 2021
1r premi: Suma Ca l’Agustinet
2n premi: Donna Moda Íntima
3r premi: La Botigueta

CATEGORIA 2
Més import total anual de vendes a través 
de la plataforma
1r premi: Donna Moda Íntima
2n premi: Suma Ca l’Agustinet
3r premi: Boloix Ràdio

Comprar amb l’app 
SantviCard beneficia 
clientela i comerços

La ciutadania va escollir el nom de 
l’aplicació durant la 38a Mostra
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SANT
VICENÇ 

DELS 
HORTS

ENTITATS
Jo també hi jugo!
PENYA BARCELONISTA SANT VICENÇ DELS HORTS

És l’eslògan que 
defineix la tasca 
de la Penya Bar-
celonista aques-
ta temporada.

El club vicentí, 
que hem cele-
brat els 44 anys 
aquest passat 14 
de febrer, hem 
fet realitat un 
projecte inclusiu 
al futbol en col·laboració amb la FUNDACIÓ IRIS.

28 nois i noies amb capacitats diverses, la majoria vin-
guts de l’escola i el taller de l’entitat de Sant Vicenç, for-
men a partir d’aquesta temporada els equips GENUÍ A i 
B, provinents de Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma 
de Cervelló, Corbera, Sant Andreu de la Barca, Vallirana, 
Hospitalet i Barcelona. L’equip A competeix en una lliga 
oficial de la FUNDACIÓ FEDAMAR i l’equip B es prepara 
per fer-ho a partir de la propera temporada.

El cartell que ens identifica serà present a partir 
d’aquest mes de març als establiments i entitats que 
esponsoritzen i col·laboren amb la penya per tirar enda-
vant el projecte econòmicament.

Des del club treballem aquests últims anys, per con-
solidar el futbol femení i la iniciació a l’esport de nens i 
nenes més petits en la categoria “Promeses” (4 i 5 anys), 
amb quotes de temporada gratuïtes i està obert a qual-
sevol oferiment per continuar creixent en l’àmbit espor-
tiu i en la labor social per aconseguir que més gent pugui 
dir “JO TAMBÉ HI JUGO!” l

Un camí que no volem 
que s’acabi
AEIG ROC D’ORÓ 

Ja fa molts anys que aquest moviment va calar dintre de 
moltes persones d’aquest poble, i aquest sentiment ha 
anat transcendint de generació en generació, perquè 
tots aquests valors apressos no es perdin i incideixin en 
cada acció que fem com a persones dintre d’aquest món.

Els caps i quel·les saben perfectament que ser cap no 
només és ser una dinamitzadora d’activitats, sinó molt 
més: representa l’educació en valors de tota una genera-
ció, la qual cosa fa que sigui importantíssim preservar es-
pais d’aprenentatge dintre del lleure, per a poder trencar 
tot un conjunt d’actituds i conductes demolidores per a 
poder tenir una socialització sana en aquesta societat, 
on cada cop es fa més difícil poder satisfer les nostres 
necessitats com a humans dintre de les nostres relacions 
socials.

L’any passat va ser el 60è aniversari del cau i volem 
celebrar-ho i donar les gràcies a totes les persones que 
han fet possible que nosaltres ara puguem ser on som, 
sentint-nos part de la formació de noves persones que, 
més d’hora que tard, seran el futur de la nostra societat 
i puguem continuar fent aquesta tasca tan valuosa que 
no té preu. 

Creiem en un món millor i en la importància de l’edu-
cació per assolir-ho. Celebrem la vida de l’AEIG Roc d’Oró 
i desitgem que continuï molts més anys transformant la 
vida de tothom qui hi passa. l
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Torna l’Open Barcelona 
de bicicleta BTT
Un any més, Sant Vicenç dels Horts ha estat l’escenari 
d’inici del calendari de bicicleta de muntanya Open 
Barcelona BTT, el passat diumenge 20 de febrer. El 
Club La Família BTT va organitzar un recorregut tèc-
nic i exigent que va tenir el punt de sortida i arribada 
davant de l’institut Frederic Mompou i va recórrer 
diversos espais del barri de Sant Antoni. l

Primer duatló infantil a 
Sant Vicenç dels Horts

L’entitat Fasttriatlon i l’Ajuntament han organitzat una 
nova competició que es farà a la Barruana per Sant Jordi. 
Es tracta d’un duatló, amb modalitat de córrer i bicicle-
ta de carretera. Està orientat als més joves, per fomentar 
l’esport en aquestes edats. La prova es disputarà entre les 
9 i les 13 hores i tindrà sortida i arribada al carrer de la 
Baixada del Camp de Futbol. l

Aina Ramos, quinta en el 
campeonato de España
La lanzadora de jabalina consiguió el quinto puesto en 
lanzamientos largos del campeonato de España absoluto 
que tuvo lugar en Motril, Granada. La vicentina hizo una 
marca personal de 44,04 metros. Con anterioridad, en el 
campeonato de Catalunya se había llevado el oro. l

Joseda, convocado con 
el primer equipo del 
Levante Unión Deportiva

El joven vicentino José David Álvarez Adsuar, “Jose-
da”, fue convocado por primera vez con el primer 
equipo del Levante UD, de la primera división de 
futbol estatal. El defensa se sentó en el banquillo du-
rante el partido que el equipo granota disputó en el 
Wanda Metropolitano contra el Atlético de Madrid. l
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Sant Vicenç dels Horts, 
seu de la Federació 
Catalana d’Handbol
La Federació Catalana d’Handbol es trasllada a un 
edifici situat a la carretera de Torrelles, número 16, al 
costat del Mercadona. Fins ara estava situada a Sant 
Joan Despí, i amb l’arribada al local de Sant Vicenç 
dels Horts, la seu de la federació guanya en espai i 
en aparcaments de vehicles. La Federació Catalana 
d’Handbol es va crear l’any 1941, i actualment comp-
ta amb 115 clubs d’handbol, més 11.000 federats i 
prop de 2.500 tècnics i oficials. l

Lluvia Lara, bronce en el 
Campeonato de Cataluña 
de Pentatlón Moderno

La atleta vicentina ha quedado tercera en la exigente 
disciplina que practica, el pentatlón moderno, en el cam-
peonato celebrado en Torredembarra. Esta disciplina 
está formada por cinco deportes diferentes y recibe este 
nombre para diferenciarse del original pentatlón olímpi-
co griego. Se compite en natación, equitación, esgrima, 
carrera campo a través y disparo (con pistolas láser). l

Eusebi Fabregat rep un 
dels premis als Millor 
Àrbitre de Catalunya
L’Eusebi Fabregat, treballador municipal, ha estat reco-
negut als Premis Solidaris de la Fundació de la Federació 
Catalana de Futbol, amb el 3r premi al millor àrbitre. Fa-
bregat ha sigut àrbitre durant 29 anys al futbol formatiu, 
traslladant valors de respecte i esportivitat als infants. l

La Fundació Johan 
Cruyff organitza un 
torneig de futbol 6x6

Al mes d’abril la pista Ronald Koeman acollirà de nou 
el torneig que enfrontarà els equips de les escoles 
vicentines, els quals estaran formats per l’alumnat 
de 6è curs de les escoles de primària. Es jugarà un 
torneig de futbol masculí i un de futbol femení, i els 
equips guanyadors de cada modalitat jugaran les fa-
ses de semifinals, on s’enfrontaran a escoles d’altres 
municipis. Aquest torneig ja es va celebrar l’any 2019 
i va ser tot un èxit, amb la participació de 15 equips. 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

Plaza Che Guevara
Quisiera decir algo sobre el escrito de la 
anterior revista cuyo título dice “Anacro-
nismos sociales de nuestros días”.

Cuando lo empecé a leer no daba cré-
dito a lo que leía, pensaba que estaba 
leyendo el Mundo, la noticia de cuando 
Vox mandó al Ayuntamiento de Madrid 
retirar el nombre de calles porque esta-
ban dedicadas a dos políticos socialistas 
de tiempos de la II República que fueron 
ministros, Indalecio Prieto y Largo Ca-
ballero. El tema del Che saca de quicio 
a mucha gente, opositores de la revolu-
ción cubana, no entienden cómo jóve-
nes de todo el mundo, inclusive del país 
más poderoso y capitalista del mundo, 
los EEUU, deambulan con camisetas con 
la efigie del Che. Lo que no entienden y 
nunca han entendido es que el Che lo-
gró su heroicidad por la forma en que 
vivió y sobre todo la forma en que mu-
rió. Ese rostro simboliza la rebeldía pura, 
y sobre todo juvenil, frente a un mundo 
injusto. Es la cara de la indignación fren-
te a un mundo desigual. Estamos en un 
momento en que seudo intelectuales 
quieren reescribir la historia y lanzan 
todo tipo de fake news a la figura heroi-
ca del Che.
Tomás Guardia López 

Si necessites inscriure-t’hi 
presencialment, demana cita 
al Servei Local de Català 
(tel. 677 258 351. 
a/e: svh@cpnl.cat).

Si vols fer un curs de català i ja 
saps el nivell que en tens, pots 
matricular-t’hi en línia a través 
de la pàgina 
https://www.cpnl.cat/
inscripcions/
del 24 al 29 de març. 

Sant Vicenç, con Ucrania: 
ayuda y corazón de un 
pueblo 
La guerra sigue. Horror, dolor y triste-
za que el Gobierno de Rusia ha traído 
a nuestra tierra. Vidas perdidas. Es una 
tragedia. Y por eso, mi pueblo defien-
de a su pueblo, su tierra y los derechos 
humanos.

En representación de la Asociación 
Ucraniana Djerelo, solicité apoyo al al-
calde y al instante puso a nuestra dis-
posición dependencias municipales y a 
Sant Vicenç en Xarxa para la coordina-
ción de todas las acciones, esencial para 
que este despliegue de medios haya 
transcurrido de forma ordenada y eficaz. 

Cada día las voluntarias y voluntarios 
de Sant Vicenç en Xarxa han estado co-
laborando en las recogidas, clasificación 
y carga de los materiales que el pueblo 
generosamente ha donado. Unas 27 
furgonetas han transportado más de 
30 toneladas de material hasta el centro 
logístico de distribución para después 
poner rumbo a las fronteras de Ucrania. 

Yo, vicentina, alabo y agradezco la 
inconmensurable ayuda que mi pueblo 
está prestando porque nos da inspira-
ción y esperanza demostrando que jun-
tos somos más fuertes y solo así podre-
mos lograr la paz en nuestros corazones.

Gracias, pueblo de Sant Vicenç; gra-
cias, Sant Vicenç en Xarxa.
Senyuta Svetlana



Isidre 
Bautista

LA VEU DELS GRUPS MUNICIPALS

El pasado mes de enero el Grupo Municipal de Ciudadanos, en un acto de enorme irres-
ponsabilidad, rompió el pacto de gobierno en el último tramo de la legislatura a con-

secuencia de un problema interno que, a nuestro entender, no supieron gestionar. Había 

muchas fórmulas para mantenerse en el Gobierno, asegurando así la estabilidad y el 
compromiso que se adquirió en enero del 2020, pero los motivos partidistas, y quién 

sabe, si las posibles expectativas electoralistas (pensando en las próximas elecciones), 

motivaron una decisión precipitada y dejaron el Gobierno en minoría.

Una vez más, el PSC ha demostrado ser un partido de diálogo y pacto, siendo capaces 

de aprobar el Presupuesto del año 2022 con el Grupo Municipal de En Comú Podem, 

a los cuales queremos agradecer su predisposición a hablar y negociar. Este pacto in-

cluye mejoras en materia social, ambiental y feminista que hacen de este presupuesto 

otro gran acuerdo para Sant Vicenç dels Horts.

Por último, tenemos el deber de pedir la dimisión del concejal Agustín Cera, del Gru-

po Municipal de Junts per Sant Vicenç, quien en la pasada concentración en contra de la 

guerra en Ucrania, tuvo la desfachatez de defender la invasión rusa alegando que Ru-

sia defiende unos territorios que querían independizarse del gobierno de Kiev, haciendo 
buenos los argumentos del presidente de Rusia, Putin. 

Desde el grupo municipal socialista, aprovechamos este espacio para oponernos fir-
memente a la invasión rusa al territorio de Ucrania e invitamos a todas y todos los 

miembros del consistorio a que muestren su rechazo a la barbarie que se está viviendo en 

ese territorio. ¡No a la guerra!

Responsabilidad, diálogo y pacto

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

Maite
Aymerich

junts@juntsxsantvicenc.cat
     @JuntsxSVH       
     juntsxsantvicenc

Anunciar projectes en estands i revistes és insuficient si estan aturats: centre cívic Virginia 

Amposta i plaça de la Pau, residència de la gent gran, transformació de l’espai industrial de 

Can Bofarull o de la plaça Narcís Lunes...   

Només els governs estables, amb visió clara de poble, són creïbles i capaços de ges-

tionar bé i d’atraure noves inversions o la implantació de noves empreses que generin 

riquesa i llocs de treball. Així es redueix l’atur, es transforma i es prospera.

Però tenim un alcalde que deixa perdre els 552.902,29 € d’Europa (FEDER) perquè els 

va aconseguir el govern de JUNTS x Sant Vicenç; que demana zero euros per mobilitat 
i transport dels Fons Next Gereration; que no reclama els diners a l’Estado per adquirir 

els 16 pisos que la SAREB té al poble. En canvi, sí que demana préstecs innecessaris, re-
capta més del que és capaç de gastar i manté unes plusvàlues abusives quan podria 

modificar-les a favor de la gent.

I tot això passa per la inoperància del Govern Comino, inestable i desgastat. El 2019 va 

començar a governar en minoria (amb la dedicació de 7 dels 8 regidors del PSC); el 2020 

hi incorporà 3 regidors de Cs, i al desembre del 2021, la darrera crisi fa saltar l’acord contra 

natura PSC-Cs i no pot aprovar pressupostos. Ara tenim un govern fràgil, amb una regidora 

trànsfuga i en minoria. Però aquesta debilitat no els ha impedit repartir-se els sous dels 
regidors que ara no governen i, ara que venen eleccions, incorporar-hi assessors de 
l’alcaldia. 

Nosaltres treballem perquè Sant Vicenç prosperi com a poble; lluitem perquè les do-
nes tinguin tots els drets, i diem NO A LA GUERRA a Ucraïna i a tots els llocs del món.

Fer propaganda no és governar 



LA VEU DELS GRUPS MUNICIPALS

Sant Vicenç dels Horts i el Baix Llobregat han sigut històricament municipis reivindicatius, 

on el paper de les dones ha estat clau per assolir tots els drets aconseguits en les darreres 

dècades: una lluita social i feminista que ha aconseguit transformar les polítiques dels nos-

tres pobles i ciutats i que, avui dia, continua dempeus. 

El dia 8 de març és el dia per celebrar aquestes conquestes i continuar avançant, ja que 

encara queda molt per fer. Aquesta data és nostra, és internacional i és reivindicativa. Sor-

tirem als carrers i alçarem la veu en nom de TOTES, especialment per aquelles que hem 

perdut, que ja no poden ser amb nosaltres.

Des de Sant Vicenç En Comú Podem, mantenim fermament el nostre compromís per 

erradicar les desigualtats en la nostra societat, treballant per incrementar els recursos tèc-

nics i econòmics per al desenvolupament de polítiques de gènere i ampliant-hi el pressu-

post municipal. Un exemple d’això és la incorporació al Pressupost del 2022 del servei de 

“cangur municipal”, creat especialment per a aquelles famílies monomarentals i en situa-

cions de vulnerabilitat.

Aquesta partida no hauria sigut possible sense el nostre acord pressupostari amb el 

Govern municipal, un acord que podeu consultar a les nostres xarxes socials i que gira en-

torn de quatre dimensions que nosaltres creiem essencials per a la creació del Sant Vicenç 

dels Horts del futur: el feminisme, l’ecologisme, els drets socials i la participació ciutadana.

Visca la lluita feminista

Jordi Gil

stvicencencomu@gmail.com 
    @StVicencEnComu    
    StVicencEnComu 
    @stvicencencomu

Hemos podido observar cómo el PSC, tras la salida voluntaria de Ciudadanos del Gobier-

no municipal, por negarnos a gobernar con una tránsfuga a la cual se mantiene por 

la gracia del Sr. Alcalde, los cargos de concejalías, tenencia de alcaldía y un sueldo, han 

aprovechado esta ocasión para subirse el sueldo en el primer pleno con Ciudadanos en la 

oposición, con el voto a favor de la tránsfuga. Nos fuimos porque no podíamos consen-
tir tener un gobierno que no tiene representación ciudadana. Estamos totalmente en 

contra de este tipo de políticas corruptas para tener un voto más, mantener un sueldo y 

calentar una silla a la espera de las elecciones municipales de mayo del 2023. Nos nega-
mos rotundamente y decidimos irnos a la oposición, renunciando a nuestros sueldos, 

pero no a seguir luchando por los derechos y deberes de nuestra ciudadanía. Gracias 

a esto, el PSC colocará a dedo a una persona de su gusto como asesor para ser un político 

más de su mismo color porque no pueden gestionar todo el trabajo que conlleva el Ayun-

tamiento. Gracias a este voto agradecido que mantienen, han podido aprobarlo y ade-

más poner los máximos porcentajes del pago de plusvalía. No queremos imaginarnos lo 

que vendrá en los siguientes plenos. ¿Estas son las verdaderas políticas de izquierdas? 

Aprobado con los votos del PSC, la tránsfuga y En Comú Podem. Hay prisa por hacerlo lo 

antes posible para que la ciudadanía se olvide. Esto no es hacer política para la ciuda-
danía, es hacer política para los intereses propios. Se aprobó nuestra moción contra el 

transfuguismo con los votos de toda la oposición. Esperamos que el alcalde escuche a la 

representación de las tres cuartas partes del consistorio y retire todas las competencias a 

la concejala tránsfuga.

En la política no todo vale

Antolín
Jiménez

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



SANT VICENÇ 
DELS HORTS

VA DE
VOLTES

Gratitud

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

l El dimecres 16 de febrer va 
deixar-nos la Carme Via Sala, 
escriptora vicentina i col·labo-
radora fidel del Club de Lectura 
Prometeu. En l’edició 2015-2016 
va ser Premi Literari Delta amb 
La modista i altres dones; va 
obtenir diversos guardons lite-
raris pels seus relats als concursos literaris de Corbera de Llobregat, 
Sant Feliu de Llobregat, Organyà, Vilafranca del Penedès, la Bisbal del 
Penedès i les Masies de Roda, entre d’altres. A la biblioteca, va dinamit-
zar sessions que recordem amb molt d’afecte i que van acompanyar au-
tors de renom com Jordi Puntí, Blanca Busquets, Ada Castells i Xavier 
Bosch. Va fer diverses col·laboracions amb altres activitats culturals del 
municipi, com “Els dimarts de les vicentines”. Era feminista, generosa, 
cuidava tots els detalls i es mostrava entusiasta per la lectura i l’escrip-
tura. Sentim gratitud per haver pogut comptar amb ella, i la seva llavor 
perdurarà d’alguna manera en el Club de Lectura Prometeu. 

El proper divendres 25 de març la tertúlia del Prometeu girarà al vol-
tant d’alguns relats seus i també del llibre ¿Qué me quieres, amor?, de 
Manuel Rivas, que dinamitzarà l’Edith Steiner.

Lidia Vargas 

Els problemes reals no entenen de sigles ni de color polític. Quan no podem pagar 

el lloguer, o portar els fills al casal, quan no tenim feina ni diners per satisfer les nostres 

necessitats, quan volem millorar els carrers o agafar el bus a prop de casa, etc; quan ens 

passen coses, necessitem un govern de veritat. Només volem que hi hagi algú a l’altra 
banda del telèfon o de la taula que ens ajudi, que ens escolti i que resolgui els problemes 

en la mesura del possible. Això és per a mi la política: implicació, deure, compromís i 

treball en equip per millorar la vida i el dia a dia dels veïns i les veïnes.

Sant Vicenç té un gran projecte de ciutat. Això és política: treballar per un Sant Vicenç 

millor. Distreure l’atenció amb la pataleta del transfuguisme és un acte d’irresponsabilitat, 

i deixar un municipi sense pressupost perquè l’alcalde no va cedir a les amenaces de 
Cs no és fer política. A més, els regidors de Cs s’atreveixen a dir-me trànsfuga pel fet de ser 

fidel als meus valors personals i sortir d’un partit que trenca amb la democràcia interna, 

amenaça i culpa els votants dels seus fracassos electorals.

Soc una dona íntegra, solidària i treballadora, que no m’he afiliat a un altre partit, ni 

he millorat les meves condicions econòmiques. Les meves responsabilitats no han canviat 

arran de la sortida de Cs del Govern i continuo fent feina amb seny i convicció, amb el 
compromís que vaig adquirir amb aquest equip de govern.

El meu suport a Ucraïna, #noalaguerra.

Amb seny i convicció

lidiavg@svh.cat      

Regidora no adscrita








