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Sant Vicenç dels H  rts
Sant Vicenç dels Horts inaugura el

Centre Cívic i Cultural de La Guàrdia
L’equipament, construït amb criteris sostenibles, servirà

per dinamitzar el barri i les entitats

L’EDICIÓ EN PAPER D’AQUEST NÚMERO ES VA TANCAR EL DIA 24 DE MAIG
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Avui hem celebrat l’Iftar a la 
plaça de la Vila, de la mà de 
l’Associació Cultural Marroquina i 
de l’Associació Cultural Islàmica. 
L’iftar és el trencament del dejuni 
diari del mes del Ramadà, que 
la comunitat musulmana realitza 
en grups familiars o d’amics just 
després de l’oració del Maghrib. Compartint espais com 
aquest, un espai obert a tota la ciutadania on compartir 
les pràctiques d’arrel arabomusulmana, volem posar en 
valor la riquesa cultural de Sant Vicenç dels Horts.
A l’acte, hi ha assistit l’alcalde, Miguel Comino, el 
president de l’Associació Cultural Marroquina, Said 
Jerroum El Kharraz, i el president de l’Associació Cultural 
Islàmica, Redouan Al Miloudi Nassdriss.
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Èxit de participació a la 7a 
Caminada Solidària en suport de 
la investigació contra el càncer 
infantil, organitzada des de 
@tempsdelleure_svh. Centenars 
de persones hi han participat 
aportant el seu donatiu en benefici de l’Hospital Sant Joan 
de Déu.
També hi ha tallers, castellers, xocolatada popular i d’altres 
activitats durant tot el matí.

EL MÉS VIST A LES 
XARXES MUNICIPALS
Del 7 de març al 19 de maig del 2022

ajuntamentsvh
@ajuntamentsvh

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
AjuntamentSVH

Si aneu a fer un passeig pel riu, 
descobrireu que s’hi ha instal·lat 
nova cartelleria. Es tracta de fites 
de fusta i rètols que fa servir 
l’Àrea Metropolitana dins l’àmbit 
del Parc Riu-Llobergat. Què us 
semblen?

Ajuntament SVH
@AjuntamentSVH

10
Catorze punts wifi 
per connectar-se a 
internet de franc i 
de manera segura
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Sant Vicenç dels Horts continua creixent i es consolida 
com una ciutat metropolitana de primer nivell, ben con-
nectada amb la comarca i amb les principals infraestruc-
tures de Catalunya: autovia, ferrocarril, port i aeroport. A 
més, estem ubicats en un entorn natural privilegiat: amb un 
parc metropolità al bell mig del municipi i delimitats pel riu 
Llobregat, per dues rieres i per una muntanya, sense oblidar 
la franja d’horts que ens dona nom i que és una tradició de 
segles, més viva que mai.

Tot plegat ens converteix en una ciutat única, plena de 
possibilitats de creixement que volem aprofitar. I ho fem 
conscients que l’evolució ha de ser plenament sostenible, des 
del respecte a l’entorn que ens defineix.

En aquesta línia, hem de celebrar la posada en marxa 
d’una reivindicació històrica: el Centre Cívic de La Guàr-
dia, que esdevé un exemple de sostenibilitat perquè apro-
fita el vent i el sol i perquè està construït amb materials nets. 
El centre suposa un salt qualitatiu que ens ajudarà a dinamit-
zar el barri i les entitats.

En els propers mesos, també comptarem amb dos es-
pais: el parc fluvial, que ens connectarà encara més amb 
la natura, i el Casal Cultural Virgínia Amposta, on faran 
vida moltes entitats.

Malgrat la pandèmia, el Govern Municipal no ha deixat 
de treballar ni un sol moment amb l’objectiu d’imprimir 
l’empenta definitiva que fes avançar aquestes i altres 
grans actuacions, com l’Escola Bressol Municipal Petit 
Mamut. I també hem arribat a grans acords per promoure 
un ús elèctric responsable, eficient i accessible per a tota la 
població.

Totes les polítiques públiques les fem sense perdre de vis-
ta les grans prioritats que ens vam marcar al Pla d’Actuació 
Municipal, un full de ruta perfectament alineat amb els Ob-
jectius de Desenvolupament Sostenible liderats per Nacions 
Unides. Perquè la salvaguarda del planeta comença des del 
món local.

Miguel Comino Haro 
Alcalde

Per un creixement 
sostenible

Sant Vicenç dels Horts sigue creciendo y se consolida 
como una ciudad metropolitana de primer nivel, bien 
conectada con la comarca y con las principales infraes-
tructuras de Cataluña: autovía, ferrocarril, puerto y ae-
ropuerto. Además, estamos ubicados en un entorno natu-
ral privilegiado: con un parque metropolitano en medio del 
municipio y delimitados por el río Llobregat, por dos rieras y 
por una montaña, sin olvidar la franja de huertos que nos da 
nombre y que es una tradición de siglos, más viva que nunca.

Todo esto nos convierte en una ciudad única, llena de 
posibilidades de crecimiento que queremos aprovechar. 
Y lo hacemos conscientes de que la evolución debe ser plena-
mente sostenible, desde el respeto al entorno que nos define.

En esta línea, debemos celebrar la puesta en marcha de 
una reivindicación histórica: el Centro Cívico de La Guar-
dia, que se convierte en un ejemplo de sostenibilidad por-
que aprovecha el viento y el sol y porque está construido con 
materiales limpios. El centro supone un salto cualitativo que 
nos ayudará a dinamizar el barrio y las entidades.

En los próximos meses, también contaremos con otros 
dos espacios: el parque fluvial, que nos conectará aún 
más con la naturaleza, y el Casal Cultural Virginia Ampos-
ta, donde harán vida muchas entidades.

A pesar de la pandemia, el Gobierno Municipal no ha 
dejado de trabajar ni un solo momento con el objetivo de 
imprimir el empuje definitivo que hiciera avanzar estas y 
otras grandes actuaciones, como la Guardería Municipal 
Petit Mamut. También hemos llegado a grandes acuerdos 
para promover un uso eléctrico responsable, eficiente y acce-
sible para toda la población.

Todas las políticas públicas las hacemos sin perder de vista 
las grandes prioridades que nos marcamos en el Plan de Ac-
tuación Municipal, una hoja de ruta perfectamente alineada 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible liderados por Na-
ciones Unidas. Porque la salvaguarda del planeta comienza 
desde el mundo local.

Por un crecimiento 
sostenible
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El Centre Cívic 
i Cultural de 
La Guàrdia, un 
equipament per 
dinamitzar el 
barri i les entitats

UNA DE LES REIVINDICACIONS 
HISTÒRIQUES DEL MUNICIPI JA ÉS UNA 
REALITAT. La presidenta de la Diputació, 
Núria Marín, i l’alcalde, Miguel Comino, 
van inaugurar el Centre Cívic i Cultural de 
La Guàrdia (plaça de la Pau) el 9 d’abril. 
L’AMB s’ha encarregat de la construcció 
de l’equipament, finançada pel consistori 
i per la Diputació amb 1,4 milions d’euros. 
Durant la jornada de portes obertes, la 
ciutadania va conèixer al detall el nou 
centre, que servirà per dinamitzar el barri i 
les entitats.

L’edifici ocupa un espai de 556,65 m2 
i disposa de diferents dependències: 
el vestíbul, una sala polivalent, tres 
aules, dos despatxos, un dispensari, una 
perruqueria, els serveis, un magatzem, 
una sala d’instal·lacions i espais de 
comunicació. Està ubicat a la part central 
de la plaça, enfront de la zona d’arbrat, 
que es preserva com un parc amb espais 
d’esbarjo.

TRANSFORMEM SANT VICENÇ DELS HORTS
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FOTO: SIMON GARCIA
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Un equipamiento sostenible, 
que aprovecha al máximo el 
viento y el sol

El Centro Cívico y Cultural de La Guardia se ha convertido en un equi-
pamiento referente de sostenibilidad. El diseño y la construcción se 
han hecho con materiales que tienen poco impacto ambiental y con 
estrategias que permiten el máximo aprovechamiento de los recur-
sos naturales, como el viento o el sol.

Los elementos más importantes son:
l Uso de materiales como la madera o los bloques de hormigón, que 
no requieren revestimientos e implican una reducción de emisiones 
contaminantes.
l Existencia de ventilación cruzada, que permite la entrada de aire 
natural y regula la temperatura.
l Uso de aerotermia para calentar el agua.
l Presencia de mucha luz natural gracias a la fachada vidriada en las 
aulas y una entrada de luz central.
l El edificio dispone de una calificación energética A, que es la más 
eficiente, con un consumo de 139 KW/h x m².
l Instalación de domótica: tecnología en forma de sensores que de-
tecta el grado de luz y temperatura y permite la optimización del 
consumo.

También se ha adecuado el parque adyacente y se ha instalado 
mobiliario urbano y una fuente. Además, se han plantado árboles y 
se ha mejorado la accesibilidad. Se da cumplimiento así a los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible, liderados por Naciones Unidas y que 
el Ayuntamiento prioriza en las políticas municipales. En este caso se 
potencian el objetivo 7 (Energía limpia y asequible) y 11 (Ciudades y 
comunidades sostenibles), entre otros. l

Con el Centro Cívico y Cultural de La Guardia, el 
Ayuntamiento sigue impulsando los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible

El casal Virgínia 
Amposta, candidat 
als Premis 
d’Arquitectura

D’un total de 650 obres, el Casal Cul-
tural Virgínia Amposta ha estat un 
dels 184 edificis escollits per optar 
als Premis d’Arquitectura, organit-
zats pel Consell Superior dels Col·le-
gis d’Arquitectes d’Espanya. L’acte 
de lliurament dels premis se cele-
brarà durant la primera quinzena de 
juliol. l

Continuen les 
neteges de les 
rieres i torrents

Un any més, l’Ajuntament duu a 
terme diversos treballs de neteja 
i arranjament de les rieres i els tor-
rents de Sant Vicenç dels Horts. 
L’objectiu és treure’n les canyes i 
altres materials que es dipositen a 
les lleres, per tal que s’evacuï millor 
l’aigua. Les tasques contribueixen a 
mantenir l’arbrat autòcton a les ri-
bes de les rieres. l

FOTO: SIMON GARCIA
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Els plens de març i maig han donat llum verda a l’inici 
dels tràmits perquè l’Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts passi a ser soci de TERSA, l’operador públic d’ener-
gia. Aquest pas és fonamental per avançar en l’ús d’ener-
gia sostenible i amb criteris socials. De moment, el con-
sistori s’ha associat a l’empresa pública i es preveu que 
el subministrament d’energia sostenible a l’Ajuntament 
pugui començar en els pròxims mesos. 

TERSA opera al territori metropolità. A més de generar 
i comercialitzar energia, també promou un ús elèctric 
responsable i eficient. l

La iluminación con LED ya se ha instalado en el gimnasio 
y el patio de la escuela Sant Josep, en la plaza de Narcís 
Lunes y en diversos pasajes, mientras que las próximas 
renovaciones se prevén en Sant Roc, Can Costa y El Turó. 

También está en marcha el análisis para sustituir ilumi-
nación antigua de los gimnasios y las zonas exteriores de 
los colegios La Guàrdia, La Vinyala y Sant Antoni, donde 
se calcula una reducción de 4,74 toneladas de CO2.

Estas actuaciones están previstas en el Plan de Actua-
ción Municipal, de acuerdo con los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) liderados por la ONU. l

Sant Vicenç dels Horts 
s’incorpora a TERSA, 
l’operador públic 
d’energia verda

Más de un millar 
de puntos de luz 
se renuevan con 
tecnología de LED 

El consistori preveu connectar-se a 
l’electricitat sostenible aquest any 

Este sistema permite ahorrar y 
reducir emisiones de CO2 



El parque fluvial 
de Sant Vicenç 
dels Horts se 
inaugurará el 11 
de junio

Cuenta atrás para poder disfrutar del 
nuevo espacio medioambiental: el parque 
fluvial de Sant Vicenç dels Horts, que 
está previsto que se inaugure el 11 de 
junio. Además de la recuperación de las 
inmediaciones del río para la ciudadanía, se 
ha instalado una zona de juegos infantiles, 
porterías de fútbol, zona de pícnic y una 
zona de entrenamiento canino. Se ha 
plantado vegetación autóctona y especies 
que se aclimatan bien a las condiciones 
meteorológicas del entorno. La actuación 
ha tenido un presupuesto de 360.000 €, 
financiados en un 75 % por el AMB y en un 
25 % por el Ayuntamiento.
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La Policia Local realitza 
d’ofici inspeccions al 
transport escolar

La Policia Local de Sant Vicenç dels Horts fa actuacions d’ofici 
per garantir que els autocars que fa servir l’alumnat estiguin en 
condicions per fer el servei de transport escolar. Tot i que no és 
una tasca obligatòria per al cos, està plenament incorporada 
a l’activitat quotidiana de la policia vicentina des de fa més de 
15 anys, per confirmar el bon estat dels autobusos que porten 
d’excursió l’alumnat vicentí. Les escoles comuniquen a la Policia 
Local els seus calendaris de sortides, de manera que aquestes 
inspeccions s’incorporen a les tasques quotidianes de les patru-
lles. La Policia Local calcula que arriba a inspeccionar el 90 % del 
transport que es fa servir a les sortides escolars al llarg del curs. 
El 10 % restant correspon a transport no comunicat per part de 
l’escola o a incidències que la policia ha de prioritzar. En cas de 
detectar alguna incidència que impedeixi la circulació o el trans-
port de menors, cal substituir el vehicle. l

És un servei de proximitat i de prevenció 
que vetlla per la seguretat dels menors

Punts de 
wifi gratuït a 
diversos espais 
de la ciutat
Accés a internet lliure, gratuït i segur. 
Sant Vicenç dels Horts estrena punts 
de connexió sense fils a diversos es-
pais del municipi, gràcies a la inicia-
tiva europea WIFI4EU. Són: la plaça 
de la Vila, la Biblioteca Municipal Les 
Voltes, els jardins de Can Comamala, 
la rambla de Can Ros, l’edifici muni-
cipal de la Foneria, el Poliesportiu 
Municipal Sant Josep, l’edifici muni-
cipal del Molí dels Frares, els camps 
de futbol municipals de La Barruana 
i de La Guàrdia, el Centre Cívic i Cul-
tural Virgínia Amposta, el Casal Cívic 
del Turó; i el Centre Cívic de La Guàr-
dia. La connexió segueix uns criteris 
d’absoluta seguretat i qualitat, su-
pervisats i garantits per la Comissió 
Europea. Per connectar-se a internet 
les persones usuàries s’hauran de 
registrar abans amb el seu correu-e 
al portal de WIFI4EU que apareix en 
fer la primera connexió. l
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El servicio de 
transporte adaptado, 
también bajo demanda

Las personas que tengan reconocida una discapacidad 
con baremo de movilidad tendrán a su disposición el 
servicio de transporte adaptado bajo demanda. Esta po-
sibilidad se suma al transporte regular que ya se ofrece 
y que consiste en un transporte que acerca a las perso-
nas usuarias a servicios médicos o centros de trabajo y 
las devuelve a casa. Como novedad, ahora se incluirá 
también el servicio a petición de los/las usuarios/as en 
horarios personalizados, lo que permitirá que el vecin-
dario con diversidad funcional pueda acceder a servicios 
y equipamientos con mayor comodidad.

Este servicio a demanda no incluye la prestación del 
servicio regular de transporte escolar ni sanitario. El ser-
vicio se prestará todos los días del año, de las 7 a las 0 ho-
ras. La solicitud debe hacerse vía instancia dirigida al de-
partamento de Servicios Sociales, o al Servicio Integral 
de Atención Ciudadana (SIAC, en Can Comamala). Una 
vez que la persona esté dada de alta, se podrá solicitar 
el servicio por teléfono o a través del correo electrónico 
que se le facilitará desde el Ayuntamiento. l

Gracias a un convenio suscrito entre el 
Ayuntamiento y el Consell Comarcal

El parc del Pi Gros ha adaptat els seus accessos per a per-
sones amb mobilitat reduïda. A petició d’ADISCAP, s’han 
pavimentat la plataforma que connecta la zona de bar-
bacoes amb l’aula ambiental, l’accés als jocs infantils i la 
rampa des del camí de Sant Josep. Les obres, a càrrec de 
l’AMB, tenen un pressupost de 93.925 euros. 

D’altra banda, les escoles fan projectes al parc per 
conèixer-ne i protegir-ne la biodiversitat. l

El parc del Pi Gros, més 
accessible per a tothom

Les obres inclouen propostes d’ADISCAP 
perquè el parc sigui més segur i còmode 
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El Ayuntamiento tiene en marcha tres grandes convoca-
torias de subvenciones: una para apoyar las actividades 
de las entidades (338.500 euros), otra de ayudas socia-
les para personas y familias con dificultades económicas 
(más de 600.000) y una tercera para fomentar el empleo 
y la competitividad de las empresas y personal autónomo 
(275.000). Todo ello, dentro de la estrategia del Gobierno 
municipal de fortalecer el tejido social y económico, tal y 
como se recoge en los Presupuestos. Se trata de un eje bá-
sico de la acción de gobierno para resurgir después de dos 
años de pandemia y la crisis económica consecuente. Do-
tado con 1,2 millones de euros, el objetivo es apoyar a la 
población y al tejido productivo. Toda la información se re-
coge debidamente en el web municipal: www.svh.cat. l

Ayudas sociales: 

más de 600.000 euros
l El consistorio publica anualmente la Guía de Ayudas 
Sociales, donde resume todas las subvenciones munici-
pales que hay a disposición de la ciudadanía en diver-
sos ámbitos como, por ejemplo, ayudas a la escolaridad 
o para actividades extraescolares, para el alquiler, para 
pagar la factura del agua, para la continuidad educativa 
postobligatoria, el pago de tributos o la rehabilitación 
de viviendas, entre otros. 

Más de un millón 
de euros para 
fortalecer el 
tejido social 
y económico 

vicentino

Ayudas a entidades: 

338.500 €
l Por otro lado, se abrió la convocatoria para que las en-
tidades puedan pedir subvenciones para sus actividades 
anuales. Se destinan recursos para financiar iniciativas 
de carácter social y cultural actividades para la gente 
mayor, impulso de la igualdad de oportunidades, coope-
ración internacional, fomento del deporte, actividades y 
programas educativos, etc.

Acceso a la guía de 
ayudas completa en 
www.svh.cat

Acceso a la guía de 
ayudas completa en 
www.svh.cat
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Ayudas al tejido económico: 

275.000 €
l Por otra parte, se ofrece al tejido económico vicentino 
ayudas para fomentar su competitividad y que contribu-
yan a la creación de oportunidades en el municipio. Tienen 
dos objetivos clave: por un lado, el fomento del empleo y, 
por otro, la sostenibilidad y la digitalización. Las subven-
ciones que se ofrecen desde el Ayuntamiento son:

[ Fomento del empleo 

[ Sostenibilidad y la digitalización 

[ Apoyo al comercio 

[ Fomento de la agricultura 

[ Para personas emprendedoras 

[ Línea de ayudas “Emprender en femenino”

Acceso a la guía de 
ayudas completa en 
www.svh.cat

L’atenció ciutadana es realitzarà pels següents canals:

[ Presencial amb cita prèvia: Carrer de Mossèn Jacint Verdaguer, 105 – 113 (Can Comamala)
[ Per telèfon: 900 111 656
[ Per fax: 93 396 98 33
[ Per correu electrònic: siac@svh.cat
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El SIAD reforça l’atenció 
especialitzada en 
emergència habitacional

El Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) ha ampliat l’aten-
ció que presta. A més d’atendre les necessitats jurídiques i psicolò-
giques de les usuàries, el servei s’ha reforçat amb assessorament i 
acompanyament jurídic en assumptes relacionats amb l’habitatge. 

L’ampliació del servei és fruit de la necessitat detectada per la Co-
missió de Treball de Vulnerabilitat Habitacional, que compta amb per-
sonal de les regidories de Serveis Socials, Habitatge Social i Feminis-
me. L’anàlisi de casos i dades va fer palesa la conveniència de prestar 
assessorament jurídic especialitzat en habitatge i acompanyament 
laboral personalitzat a dones, sobretot de famílies monomarentals. 

Atenció a prop de 60 dones 
Aquest reforç del servei el presten una jurista especialitzada en des-
nonaments i una orientadora laboral. Des del novembre, el servei ha 
acompanyat una trentena de dones que tenen algun procediment ju-
dicial obert per desallotjar-les de la seva residència habitual, i ara atén 
prop de 60 dones, amb 43 menors a càrrec, per diferents motius rela-
cionats amb l’habitatge. La majoria de gestions s’han dedicat a aturar 
desnonaments, negociar lloguers socials i fer seguiment dels casos. 

El SIAD s’adapta constantment a les necessitats de les dones: úl-
timament s’han creat nous grups d’ajuda mútua, serveis de cures a 
menors i nous espais de coordinació. l

Les dones ateses reben orientació laboral i 
assessorament jurídic sobre habitatge 

Bon balanç 
d’accions socials 
amb Ciments Molins

L’Ajuntament i Ciments Molins va-
loren positivament el conveni de 
col·laboració que impulsa accions 
socials. Les més recents s’han dedicat 
a habitatge social, beques per a joves 
en risc d’exclusió, compra d’ordina-
dors per a entitats socioeducatives i 
entrenaments esportius per a joves 
vulnerables. l

Ajuts per abaratir 
la factura de l’aigua

L’Agència Catalana de l’Aigua té en 
marxa la tarifa social del cànon de 
l’aigua. Poden sol·licitar aquest ajut 
les persones que cobrin pensions 
mínimes, llars amb tots els mem-
bres a l’atur, persones amb risc d’ex-
clusió, etc. La tarifa social del cànon 
és compatible amb les bonificacions 
municipals. l
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La Gala de la Cultura 
celebra la creativitat i 
la projecció vicentines
Els premis culturals que organitza Sant Vicenç dels Horts 
es van lliurar el 30 d’abril a la segona Gala de la Cultura, 
destinada a convertir-se en una cita cultural de referèn-
cia. L’acte també va servir per reconèixer la trajectòria 
d’entitats i personalitats vicentines en l’àmbit cultural: 
Club Amatent, Centre d’Estudis Locals, Fem Dansa, Love 
of Lesbian, José Antonio Arcediano, Jordi Boladeras i Jo-
sep Sagristà. 

Els premiats i les premiades són: 

Premi de Poesia Narcís Lunes i Boloix: 
1r premi: Elegia d’agost, deJordi Julià
2n premi: Inacabablement, de Joan Armengol
Premi local: Estimar en llunyania, de Dori Rodríguez

SAC, Festival Internacional de Curtmetratges 
Santiago Arizón
1r premi: La cinta, d’Alberto Ruiz
2n premi: Workit Class, de Pol González (Pol Diggler)
Llengua catalana: Últim dia d’estiu, d’Ariadna 
Ulldemolins
Juvenil: Recerca: un camí cap a l’acceptació d’un 
mateix, de Ferran Alegre

Concurs de Fotografia Francesc Siñol
l Temàtica lliure, categoria adulta: 
1r premi: Latitud cero, de Juan Carlos de la Torre
2n premi: Festa, de Francisco García

l Temàtica lliure, categoria juvenil: 
1r premi: L’home trepitjant una foto, d’Aaron Coolarte 
(Escola La Guàrdia)
2n premi: Deixa’m viure la meva vida, d’Emmanuelly 
Silva (Escola La Guàrdia)

l Temàtica de Sant Vicenç dels Horts, categoria adulta:
1r premi: Dies confinats des de casa – Tronada, de 
Javier Miravall
2n premi: Tempestad en las calles, de Manuel Torrijos 

l Temàtica de Sant Vicenç dels Horts, categoria juvenil:
1r premi: La unión hace la fuerza, d’Osama Abourait 
(CIJ El Quijote)
2n premi: Pau, de Laia Freire (CIJ El Quijote)



  16   Sant Vicenç dels Horts ABRIL-JUNY 2022

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT
Expedient número: T2322022000002 Memòria valorada del canvi de pavimentació de les voreres del carrer Mossèn Jacint 
Verdaguer, de Sant Vicenç dels Horts.

Tràmit relacionat: Aprovar la memòria valorada del canvi de pavimentació de les voreres del carrer Mossèn Jacint Verdaguer.

En data 29 de novembre del 2021, l’Ajuntament fa encàrrec a l’empresa Proido Consultors, SL, de redactar la memòria 
valorada del canvi de pavimentació de les voreres del carrer Mossèn Jacint Verdaguer.

En data 10 de març del 2022, l’empresa Proido Consultors, SL, presenta la memòria valorada redactada per 
l’enginyer AGL.

En data 28 de març del 2022, la tècnica municipal emet informe que es transcriu a continuació:
“La memòria valorada per aprovar consisteix en la definició de les obres necessàries per al canvi de paviments a diversos 
trams de vorera del carrer Mossèn Jacint Verdaguer, a Sant Vicenç dels Horts”.

* Llegeix el text sencer a www.svh.cat

EDICTE

ACORD DEL PLE MUNICIPAL
Expedient número: M1252022000002 Reglament Orgànic Municipal (ROM).

Tràmit relacionat: Aprovació inicial de la modificació del Reglament Orgànic Municipal (ROM).

L’article 4.1.a) de la Llei reguladora de les Bases de Règim Local, reformada per la Llei 57/2003, del 16 de desembre, de 
mesures per a la modernització del Govern Local, i l’article 8.1.a) del decret Legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, reconeix als municipis les potestats reglamentàries i 
d’autoorganització dins l’esfera de les seves competències.

De conformitat amb el que disposa el punt 2 del Reglament Municipal de Participació, en relació amb el dret de participació 
dels ciutadans en els assumptes públics.

Mitjançant el Reial Decret Llei 11/2020, del 31 de març, es van adoptar mesures urgents complementàries en l’àmbit social i 
econòmic per fer front a la COVID-19, entre les quals es va adoptar la Disposició final segona, en què es modifica la Llei 7/1985 
de la Llei de Bases de Règim Local (LBRL). Aquesta modificació va introduir un nou apartat 3 a l’article 46...

* Llegeix el text sencer a www.svh.cat

EDICTE
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La Junta de Govern Local, en data 22 d’octubre del 2021, rectificat en data 11 de febrer del 2022, va adoptar l’acord d’aprovar 
inicialment i sotmetre a informació pública el projecte executiu d’implantació d’elements mecànics i reurbanització del carrer 
Benicarló a Sant Vicenç dels Horts. 

Que aquest acord es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 17 de febrer del 2022 i al diari Ara en 
data 22 de febrer del 2022, i ha estat exposat al tauler d’edictes de l’Ajuntament des del dia 17 de febrer del 2022, juntament 
amb el text íntegre del projecte.

Que no s’ha presentat cap al·legació durant el termini establert i, de conformitat amb el que disposa l’apartat segon de l’acord 
de la Junta de Govern Local, en data 16 de març del 2022, va quedar aprovat definitivament el projecte executiu d’implantació 
d’elements mecànics i reurbanització del carrer Benicarló a Sant Vicenç dels Horts.

Sant Vicenç dels Horts, 28 de març del 2022

Isidre Manel Bautista Compte 
Segon tinent d’alcaldia

EDICTE

La Junta de Govern Local, en data 17 de setembre del 2021, va adoptar l’acord d’aprovar inicialment i sotmetre a informació 
pública el projecte executiu de la segona fase de les obres de millora de la urbanització de la Vinyala, a Sant Vicenç
dels Horts.

Que aquest acord es va publicar al diari ARA i al tauler d’anuncis d’aquest ajuntament el dia 29 de setembre del 2021 i al BOPB 
el dia 17 de gener del 2022, durant el termini de 30 dies hàbils.

Que no s’ha presentat cap al·legació durant el termini establert i, de conformitat amb el que disposa l’apartat segon de l’acord 
de la Junta de Govern Local, en data 2 de març del 2022, va quedar aprovat definitivament el projecte executiu de la segona
fase de les obres de millora de la urbanització de la Vinyala a Sant Vicenç dels Horts.

Sant Vicenç dels Horts, 14 de març del 2022.

Isidre Manel Bautista Compte
Segon tinent d’alcaldia

EDICTE

La Junta de Govern Local, en data 1 d’abril del 2022, va adoptar l’acord d’aprovar inicialment i sotmetre a informació pública 
el projecte de reurbanització del carrer Comerç (entre els carrers Pas del Llop i Àngel Guimerà) i carrer Doctor Fleming (entre 
els carrers de Barcelona i Comerç) de Sant Vicenç dels Horts. 

Que aquest acord es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 7 d’abril del 2022 i ha estat exposat al 
tauler d’edictes de l’Ajuntament des del dia 20 d’abril del 2022, juntament amb el text íntegre del projecte. 

Que no s’ha presentat cap al·legació durant el termini establert i de conformitat amb el que disposa l’apartat segon de l’acord 
de la Junta de Govern Local, en data 12 de maig del 2022 va quedar aprovat definitivament el projecte de reurbanització del 
carrer Comerç (entre els carrers Pas del Llop i Àngel Guimerà) i carrer Doctor Fleming (entre els carrers de Barcelona i Comerç) 
de Sant Vicenç dels Horts. 

Sant Vicenç dels Horts, 18 de maig del 2022 

Isidre Manel Bautista Compte 
Segon tinent d’alcaldia

EDICTE



ELS INSTITUTS GRAVEN PÒDCAST, AMB L’AJUDA 
DE RÀDIO SANT VICENÇ

Ràdio Sant Vicenç col·labora amb els instituts 
Gabriela Mistral i Frederic Mompou en la 
producció de pòdcasts. L’emissora municipal 
presta suport tècnic a l’alumnat en la creació dels 
seus treballs radiofònics. 

SANT
VICENÇ 
DELS 
HORTS

VIDA VICENTINA

ALBA ROSELLÓ NOVELLA, PREMIADA PER LES 
SEVES TASQUES DOCENTS

La Societat Catalano-Balear d’Infermeria ha 
reconegut la vicentina Alba Roselló Novella als 
premis per a joves emergents ‘Tenim Talent’, en la 
categoria de docència. Moltíssimes felicitats! 

TORNEM A APASSIONAR-NOS AMB LA SETMANA SANTA

Després de l’aturada pandèmica, Sant Vicenç dels Horts va gaudir de nou d’un dels esdeveniments més 
emblemàtics, la Setmana Santa vicentina: l’Auto Sacramental, la processó amb Saetas del Santísimo Cristo de 
la Salud y de Nuestra Señora de la Soledad, la Processó del Silenci del Sant Crist... Emoció, cultura i cohesió.

CELEBRACIÓ DE L’IFTAR

La plaça de la Vila va ser l’escenari de la 
celebració de l’Iftar, el trencament del dejuni 
diari del mes del Ramadà, el 16 d’abril. L’Iftar és 
una oportunitat per compartir la celebració amb 
familiars i amics i gaudir junts dels aliments i 
plats típics. L’acte el van organitzar l’Associació 
Cultural Marroquina, l’Associació Cultural Islàmica 
i l’Ajuntament.



COMMEMORACIÓ DEL DIA D’EUROPA AMB 
DIVERSES ACTIVITATS

Sant Vicenç dels Horts va participar en els actes 
del Dia d’Europa, que es fan en tot el continent, 
programant propostes durant una setmana. Entre 
d’altres, es va fer una jornada de neteja al parc del 
Pi Gros, un tast de cerveses i una degustació de 
tapes.

ES CREA UN ESPAI AL CEMENTIRI PER RECORDAR 
ELS NADONS 

A petició de l’associació Petits Mapaad, 
l’Ajuntament ha habilitat una zona de recolliment 
i record per al dol perinatal i gestacional. El 
consistori s’ha compromès a commemorar 
anualment el Dia Mundial sobre la Mort 
Gestacional, Perinatal i Neonatal (15 d’octubre).

EL PORTAL MUNICIPAL OBTÉ EL 100 % DEL 
SEGELL INFOPARTICIPA

Un any més, l’Ajuntament ha obtingut el Segell 
Infoparticipa, de Qualitat i Transparència de la 
Comunicació Pública. En concret, enguany ho ha 
fet amb la màxima puntuació —el 100%—, complint 
amb tots i cada un dels 52 indicadors que marca la 
Universitat Autònoma de Barcelona.

ES PRESENTA LA NOVA ENTITAT FEM CAMÍ 
AL TEU COSTAT

Fem Camí al Teu Costat és el nom d’una nova 
entitat vicentina que han engegat famílies 
amb infants amb Trastorn per Dèficit d’Atenció 
amb Hiperactivitat (TDAH). Ofereixen suport 
i assessorament a famílies en la seva mateixa 
situació. Es reuneixen i tenen un espai al Centre 
Socioeducatiu del Rocío.



SANT JORDI D’ALEGRIA, CULTURA I AMOR... MALGRAT EL TEMPS INESTABLE

Els carrers i les places es van tornar a omplir de parades de roses i llibres i d’activitats culturals durant 
aquesta diada, tot i que va fer un dia molt irregular pel que fa a la meteorologia. Durant les setmanes 
següents es van organitzar diversos actes culturals.

UNA GRAN FESTA PER CELEBRAR EL NAIXEMENT 
DELS VICENTINS MÉS PETITS

La plaça de la Vila va acollir la primera Festa 
de les Famílies, organitzada per l’Ajuntament i 
concebuda per celebrar el naixement de vicentins 
i vicentines del gener del 2020 al 30 d’abril del 
2022. S’hi va fer una entrega d’obsequis i hi va 
actuar el grup El Pot Petit.

TRETZE ANYS DEL PROJECTE SOCIOEDUCATIU 
AULA DIAL, DE RÀDIO SANT VICENÇ I LES 
ESCOLES

Al voltant de 240 alumnes de 5è de primària, 
educació especial i l’IFE de l’Institut Gabriela Mistral 
han participat a la 13a temporada d’Aula Dial, a 
Ràdio Sant Vicenç. La creació d’un informatiu de 
ràdio ha permès l’alumnat reflexionar i aprendre 
sobre el consum d’informació i el funcionament dels 
mitjans de comunicació.



LA SETMANA DE LA GENT GRAN RECUPERA LA NORMALITAT

Un dels moments més esperats per part del veïnat és la Setmana de la Gent Gran. Enguany s’hi han pogut 
tornar a organitzar amb normalitat activitats com l’excursió, el ball, els àpats populars i els tallers de salut.

ÈXIT DE PARTICIPACIÓ A LA PRIMERA NIT DE CAN ROS

Comerços al carrer, música, tallers, gastronomia... A iniciativa del Pla de Convivència de Can Ros i el Serral, amb 
el suport d’entitats i dels comerços locals, es va organitzar la primera edició d’aquesta activitat, el 21 de maig. 
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SANT VICENÇ DELS 
HORTS

ENTITATS

Els Carallots es van començar a construir al juliol del 
2012, quan vicentins es van posar a crear la colla, i el 26-
05-2013 vam fer el nostre bateig a plaça.

Us preguntareu què té això de fer castells que ens agra-
da tant. Per a nosaltres és (com diu la cançó) “molt més 
que un sentiment, molt més que una passió”. A la colla 
tothom és benvinguda i acollida. És la nostra riquesa. Des 
de les nenes i els nens fins als més grans. Una activitat 
ideal per a les famílies, que poden practicar plegades. Un 
castell comença per una pinya ben muntada i el corona 
l’anxaneta, que sempre són els més menuts de la colla. 

Colze a colze, anem 
muntant; no parlem 
d’homes o dones ni 
de grans o petits, ni 
d’alts o baixos. Som 
persones que, uni-
des, gaudim de mun-
tar i desmuntar, amb 
la màxima seguretat, 
allò pel qual hem tre-
ballat als assajos: els 
castells. I quan aca-
bem, amb els nostres 
músics, ballem com 
una gran colla plena 
d’alegria i d’il·lusió. La COVID-19 ha fet molt de mal als 
castellers. No podem fer un castells a dos metres. I ara 
que podem torn ar a fer-los ens trobem sense allò que 
és el més important: persones que vulguin gaudir fent 
castells. Així que si vols passar-ho bé, compartir amb els 
amics i amigues o amb la família, gaudir d’una abraçada, 
posar-te en forma, ajudar, riure... Vine a conèixer el món 
casteller. Assagem els divendres al vespre, de 20 a 22 h, 
al poliesportiu Francesc Macià, i aviat estrenarem local 
nou amb unes instal·lacions increïbles. Vine a gaudir fent 
castells, t’esperem!!! l

Els Carallots ja fa 9 
anys que fem castells!!!
COLLA CASTELLERA CARALLOTS

L’Assemblea Jove de Sant Vicenç dels 
Horts va culminar el seu procés par-
ticipatiu el 25 de març, quan es van 
escollir les propostes que finalment 
es tiraran endavant amb el Pressu-
post municipal del 2022. A l’acte, or-
ganitzat a l’Escola La Vinyala, es van 
triar els projectes següents: jornades 
esportives, un torneig de pàdel, una 
sortida a fer paintball a Cervelló, un 
concert jove, una sortida al kàrting de 
Sant Feliu, un PC gaming, un torneig 
de futbol, una sortida al parc del Tibi-
dabo i comprar material de boxa. En 
total s’hi destinaran 12.000 euros. l

L’Assemblea Jove 
escull nou projectes 
per tirar endavant 
en el 2022
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L’Handbol Sant Vicenç 
ascendeix a Primera 
Estatal Masculina

Nou èxit de l’handbol vicentí: la Fundació Handbol 
Sant Vicenç va aconseguir l’ascens a la Primera Es-
tatal Masculina, després de superar les eliminatòries 
amb solvència. Van guanyar l’Elgoibar per 11-17, el 
BM Loyola per 19-22 i el CP Calasancio per 26-24. l

Inaugurada en Sant Vicenç la 
nueva sede de la Federación 
Catalana de Handbol

El epicentro del balonmano catalán está en Sant Vicenç 
dels Horts. La Federación Catalana de Handbol ha ins-
talado su nueva sede en la carretera de Torrelles, en un 
edificio más amplio y accesible, hecho que refuerza el 
vínculo de nuestra ciudad con este deporte. l

Esport, salut i empoderament. La novena edició de la Ca-
minar i Córrer (“CaCo”) va tornar a omplir els carrers de 
Sant Vicenç dels Horts, recuperant així una de les activi-
tats emblemàtiques del calendari vicentí. Emmarcat en 
els actes del Dia Internacional de la Salut de les Dones, 
aquest esdeveniment fomenta la pràctica esportiva, el 
coneixement del propi cos i benestar, i també la visibi-
lització de les dones en l’espai públic. Salma Manzano 
Pérez va guanyar la prova d’1 km (7’ 13”), per a nenes de 
fins a 9 anys, mentre que Maitiña Pérez González (23’24”) 
va guanyar la de 5 km, per a noies i dones a partir de 10 

anys. La sortida i arribada es va fer a la pista poliesportiva 
Francesc Macià. Abans de cada prova es van fer sessions 
d’escalfament i d’estiraments de manera lúdica, i totes 
les participants van rebre de regal una samarreta amb 
el logo de la cursa. Durant les setmanes prèvies a aques-
ta, per preparar-s’hi, es van organitzar diverses sessions 
d’entrenament amb recorreguts pel municipi. l

Centenars de dones 
tornen a gaudir 
de la “CaCo”

Després del parèntesi pandèmic, la 
ciutat va reivindicar, de nou, la salut de 
les dones i l’ús de l’espai públic
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Ivan Liberal, 
campió de la 
International 
Trophy de 
Pentatló Modern

L’atleta vicentí Ivan Liberal va quedar 
primer a la International Trophy de 
Pentatló Modern. La prova es va ce-
lebrar el cap de setmana del 16 i 17 
d’abril a Leira (Portugal), on van com-
petir diversos atletes d’arreu d’Euro-
pa. D’aquesta manera, continua la 
seva trajectòria d’èxits. l

Raquel Moré 
fitxa per l’Elche 
i jugarà a la 
Divisió d’Honor 
de l’handbol

La jugadora de l’Handbol Sant Vi-
cenç, Raquel Moré (20 anys), jugarà 
la seva primera temporada com a 
professional a la màxima lliga de 
l’handbol estatal. Moré ha fitxat pel 
CBM Elche, després d’una gran tem-
porada al conjunt vicentí, amb 133 
gols al grup C de la Divisió d’Honor 
Plata. l

La 7ª Caminada Solidaria 
recauda 8.140 € para
Sant Joan de Déu  
La asociación Temps de Lleure organizó una nueva edi-
ción de la Caminada Solidaria para contribuir, con 8.140 
euros, a la investigación contra el cáncer infantil del Hos-
pital de Sant Joan de Déu. Centenares de personas llena-
ron las calles de la ciudad y completaron el recorrido que 
discurrió por el entorno del río Llobregat. l

Xavi Roca classifica l’AEK 
Larnaca per a la fase 
prèvia de la Champions

El vicentí Xavi Roca, director tècnic de l’AEK Larnaca 
(Xipre), ha estat un dels grans artífexs de la fita his-
tòrica del club: la classificació per a la fase prèvia de 
la Champions League. L’equip ha quedat segon a la 
lliga, després de guanyar l’Apollon Limassol (0-1). l

Pure Rhythm 
triomfa al 
Campionat 
d’Espanya
La dansa vicentina ha obtingut èxits 
de nou. En aquesta ocasió han estat 
Laia Rebollar i Mario Lirio, ballarins 
vicentins de Pure Rhythm que han 
guanyat el Campionat d’Espanya amb 
la selecció catalana, un esdeveniment 
que s’ha celebrat a Cambrils. l
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Les taekwondistes del EUI-AM 
s’emporten tres bronzes 
al campionat d’Europa

El Club Esportiu i d’Arts Marcials EUI-AM va aconseguir un 
magnífic resultat al Campionat d’Europa de Taekwon-do 
ITF, celebrat a Croàcia: tres medalles de bronze per a l’Ai-
nara Atencia i l’Úrsula Millán, tot un èxit si tenim en comp-
te que era el segon europeu de totes dues. l

La Unió Esportiva Sant 
Vicenç dels Horts B 
asciende a 2a Catalana
A falta de una jornada para completar la liga, la Aso-
ciación de Fútbol Sant Vicenç dels Horts B (Unió Es-
portiva) rubricó el ascenso a 2a Catalana, al vencer 7 
a 2 al Club de Fútbol Olesa de Montserrat. El equipo 
ha quedado líder del grupo 8º de la 3ª Catalana. La 
entidad presidida por Juan Carlos Ávila consigue así 
el tan deseado ascenso que se le escapó la tempo-
rada anterior. l

Sira Siñol, 
campiona 
d’Espanya de 
futbol sala
La vicentina Sara Siñol, de l’EFS Jor-
di Torras, va quedar campiona d’Es-
panya de Seleccions Autonòmiques 
de futbol sala, en la categoria infan-
til. El torneig es va disputar a Salou, 
on la selecció catalana va guanyar la 
gallega per 4 a 3. l

La pista Ronald 
Koeman vuelve 
a vibrar con el 
torneo 6 Contra 6

La Fundación Johan Cruyff organizó 
de nuevo el torneo de fútbol 6 Con-
tra 6 en Sant Vicenç dels Horts, con 
150 participantes de 6º de primaria 
de todos los centros escolares vi-
centinos (excepto La Vinyala). Los 
equipos ganadores fueron: Barça 
Sant Josep (chicas) i Samba do Brasil 
(chicos). l

Mario Santiago, 
subcampeón 
de España de 
balonmano

El vicentino Mario Santiago, que 
milita en el FC Barcelona, quedó 
subcampeón del Campeonato de 
España de Selecciones Autonómicas, 
celebrado en Murcia del 9 al 14 de 
abril. La selección catalana perdió en 
la final ante Andalucía (23-17). 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

Inscripció serà del 27 al 30 de 
juny a través de la pàgina 
www.cpnl.cat o presencialment 
al Servei Local de Català.
Per a més informació: 
677 258 351, svh@cpnl.cat

Curs oral intensiu 
d’estiu
Del 4 al 22 de juliol

De dilluns a divendres, de 10 
a 13 h

Curs gratuït de 45 h lectives 
amb certificat oficial de Bàsic 1

13è Festival de Jam 
Sessions. El jazz, un dels 
signes d’identitat de SVdH 
Això penso després de 13 anys d’ini-
ciar el Jazz Club La Vicentina amb en 
J. Rabassa. Alhora vam endegar (al cap 
d’un any va plegar de tot) el programa 
de Ràdio Jazz club de nit, havent fet el 
Programa Especial 500 l’11 de maig. Per 
descomptat, agrair a l’audiència la seva 
fidelitat. Per la Sala Xica hi han passat 
músics com en Dick Oatts; per la Sala 
Gran, l’Andrea Motis, la Big Band del 
Conservatori del Liceu, Marina Tuset, 
etc. Al juliol del 2010 vam endegar el 
Festival de Jam Sessions amb les millors 
escoles del país, com l’ESMUC, el Con-
servatori del Liceu, Taller de Músics, El 
Musical de Bellaterra i l’Escola Superior 
Jam Session, amb “combos” d’alumnes i 
patrocini públic. Un festival on hi hem 
convidat també altres escoles de mú-
sica, com l’Escola Municipal d’Olesa de 
Montserrat, L’escola Big Bang de Vilade-
cans, etc. Aquesta “idea” va ser premia-
da el 2015 amb el 2n Premi a la Creativi-
tat Artística, competint amb els més de 
700 ateneus de tot Catalunya. I aquest 
juliol farem la 13a edició d’aquest Festi-
val de Jam Sessions. Us convidem a ve-
nir als espais públics on es farà. Tindrem 
grups formats per músics estudiants de 
4t curs de Grau Superior de les escoles 
esmentades. I dir finalment que l’assis-
tència als concerts sempre ha estat molt 
bona, i que el jazz ha estat i està patroci-
nat per l’Ajuntament, sigui del color po-
lític que sigui, i per això, moltes gràcies. 
El jazz ja és del poble.                               
Miquel Tuset i Mallol    

Los problemas de alimentar 
a gatos y palomas
Desde aquí quiero llamar la atención 
sobre una práctica que he observado en 
algunos vecinos de nuestra localidad: 
la de dar de comer a colonias de gatos 
asilvestrados. La gente cree que dar de 
comer a los gatos contribuye a su bien-
estar. Nada más lejos de la realidad: los 
gatos asilvestrados son especies que 
no pertenecen a ningún ecosistema, 
porque son animales domésticos. El he-
cho de que no sean propios de ningún 
ecosistema determinado tiene conse-
cuencias catastróficas. Estos gatos son 
una especie con una increíble capaci-
dad depredadora, son los causantes de 
la desaparición de algunas especies de 
pequeños animales. Su capacidad de-
predadora persiste aunque estén bien 
alimentados, lo que provoca un aumen-
to exponencial de su población. Según 
estudios, han provocado la extinción de 
más de 33 especies, entre reptiles, aves y 
pequeños mamíferos. 

Lo dicho anteriormente también sir-
ve para las palomas, pero estas tienen 
consecuencias para los humanos que 
estamos en su entorno. La paloma ur-
bana, en la actualidad, es considerada 
como una plaga; son llamadas “ratas 
voladoras” por su alta capacidad trans-
misora de enfermedades. Pueden ser las 
responsables de una repentina infesta-
ción de garrapatas a nuestras mascotas, 
hasta enfermedades que transmiten a 
los humanos. La gran cantidad de heces 
tiene efectos corrosivos en coches e in-
fraestructuras, ya que sus excrementos 
contienen ácidos, que reaccionan con la 
piedra, con efectos destructivos y crean-
do problemas de estética e higiene.  
Tomás Guardia López 



Isidre 
Bautista

LA VEU DELS GRUPS MUNICIPALS

És una realitat que Sant Vicenç té un problema amb l’habitatge, especialment amb l’habi-

tatge protegit, i no només ho diem nosaltres, sinó també el Pla Local d’Habitatge elaborat 

en aquests darrers mesos pel nostre ajuntament. Davant la inacció de la Generalitat, que 

és qui té la competència en habitatge, l’equip de govern treballa per pal·liar i revertir les 

necessitats dels vicentins i les vicentines en matèria d’habitatge.

En aquest PLH es constata que, en els últims vuit anys no s’ha construït ni un sol pis 
de protecció oficial al nostre municipi. Sant Vicenç dels Horts disposa d’una reduïda 

reserva de sòl per implantar habitatge de nova construcció. La solució és la transformació 
de sòls mitjançant la redacció de modificacions puntuals del Pla General Metropolità 
per incrementar el parc d’habitatge assequible (habitatge protegit, habitatge protegit de 

lloguer i habitatge dotacional), com ho són les transformacions del polígon Bofarull o del 

solar de davant del CAP de Vila Vella (en cap cas, edificar al Parc Agrari).

Però també continuem treballant en altres línies per pal·liar aquestes necessitats; per 

exemple: la compra per part de l’Ajuntament d’habitatges, exercint el dret de tempteig 

i retracte per ampliar el parc d’habitatge d’emergència social; la convocatòria de subven-
cions municipals per a l’accés i permanència en habitatges en règim de lloguer i de sub-

vencions per a la rehabilitació d’edificis i habitatges; la Borsa d’Habitatge de Lloguer So-

cial, etc. Recentment, hem signat un conveni amb Caritas i la Fundació Iris per disposar de 

més recursos habitacionals d’emergència per als nostres veïns i veïnes més vulnerables.

Des del PSC, i el Govern Municipal, continuem treballant per fer un Sant Vicenç 
millor per a tothom!

Treballem per un parc públic d’habitatge

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

Maite
Aymerich

junts@juntsxsantvicenc.cat
     @JuntsxSVH       
     juntsxsantvicenc

Fa uns dies vaig parlar amb l’alcalde de la complicada gestió de la mobilitat al nostre mu-

nicipi. Li plantejava la situació que es generaria si tallava el carrer Comerç sense donar 

alternatives per evitar un col·lapse. 

Des de Junts x Sant Vicenç pensàvem que el tall responia a les obres d’urbanització del 

carrer, un projecte necessari que agrada al veïnat i a també a nosaltres perquè millora la 

mobilitat i la seguretat d’aquest tram. 

Per això, vaig proposar al Sr. Comino que, mentre duressin les obres, obrís temporal-

ment la circulació al tram del carrer Barcelona. D’aquesta manera es poden fer primer unes 

obres i després les altres, donant sempre una alternativa al trànsit rodat i oferint una solu-

ció a la ciutadania. 

La sorpresa va ser absoluta quan em va afirmar que el tall respon a altres compromi-
sos, que les obres encara no s’han encarregat i que no sap si arribarà a temps perquè les 

eleccions són d’aquí a un any. Per això vol fer alhora la urbanització del carrer Comerç i 
la de diferents trams del carrer Barcelona, unes obres que s’allargaran més de sis mesos. 

Ningú pot entendre que es decideixi tallar un carrer perquè sí, sense obrir vies al-
ternatives, generant cues de cotxes, afegint contaminació diària i complicant més 

les hores punta al municipi. I tot això, sense haver realitzat encara la coordinació dels 
semàfors a la carretera que ha de facilitar la sortida de vehicles. 

Sort que en cas d’urgència una ambulància apartaria tothom. Però costa molt de creure 

un alcalde que pren tantes decisions en contra de la gent. A qui beneficia la transfor-

mació que prometen?

Mobilitat sostenible o com imposar el caos a Sant Vicenç? 



LA VEU DELS GRUPS MUNICIPALS

Les polítiques públiques d’habitatge han estat les grans oblidades al nostre país des de 

l’inici de la democràcia, deixant aquestes en mans del sector privat. Aquest fet, conjun-

tament amb l’esclat de la bombolla immobiliària, ha generat una situació que moltes fa-

mílies vicentines encara pateixen: uns preus molt elevats, tant en la compra com en el 

lloguer, que fan molt difícil garantir el dret a l’habitatge, tot i estar reconegut per la Decla-

ració dels Drets Humans.

Aquesta manca de polítiques d’habitatge en el moment en què hi havia sòl disponible 

afegeix un nou problema: Sant Vicenç dels Horts és un municipi urbanísticament con-

solidat, sense més sòl disponible, i no pot créixer més urbanísticament. A aquest fet, cal 

sumar-hi la crisi climàtica que estem vivint i la necessitat de disposar d’espais verds i agrí-

coles per aturar la contaminació i millorar la salut i la vida de les nostres veïnes i veïns.

Per superar aquesta situació, cal repensar les polítiques d’habitatge del nostre municipi, 

fugint del creixement insostenible, i apostant per polítiques de rehabilitació i de recupera-

ció d’espais en desús al nostre municipi. El Pla Local d’Habitatge de Sant Vicenç indica que 

el 10 % del nostre parc d’habitatge està buit, i més del 50 % dels habitatges tenen defi-

ciències. La rehabilitació d’aquests habitatges i la seva posada a disposició de la ciutadania 

per al seu ús a preus assequibles, com han fet altres municipis, és l’única alternativa per 

garantir el dret a l’habitatge sense impactar, directament, en la salut del nostre planeta.

Repensar Sant Vicenç per no deixar ningú enrere

Jordi Gil

stvicencencomu@gmail.com 
    @StVicencEnComu    
    StVicencEnComu 
    @stvicencencomu

Nos estamos encontrando con una gran dificultad para poder realizar nuestro trabajo, de 

poder aportar, de poder trabajar desde la oposición para todo Sant Vicenç, dar ideas o tirar 

adelante proyectos o puntos de gestión municipales que son para un beneficio general. 

Desde Cs queremos caminar por los puentes que tiende el Gobierno local, pero al lle-

gar nos encontramos con una densa niebla y, dentro de ella, un gran precipicio. 

De forma paralela, tenemos en frente unas palabras vacías de argumentos y sobre todo 

de intenciones, ya que no es ofrecer un diálogo o consenso con la oposición, sino una im-

posición de poder. Así nos lo demuestra el portavoz de PSC SVH en sus declaraciones, en 

que nos dice que “dialogar con el Gobierno es difícil”, y más si es Cs.

A pesar de nuestra voluntad de seguir aportando, y, sobre todo, de avisar que hay cier-

tas acciones que no se pueden llevar a cabo —como el cambio de dirección de la C/ Co-

merç, que ya avisamos que sería un embudo—, no se nos escucha. Una decisión política 
y no técnica; como decíamos, imposición de poder.

Seguiremos esperando en nuestra orilla un puente por el que cruzar y poder dialogar; 

aunque prefieran gobernar bajo el modelo de transfuguismo, estamos aquí para traba-
jar por los intereses de los vicentinos y las vicentinas, y eso es prioritario.

Puentes fantasmas

Antolín
Jiménez

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



SANT VICENÇ 
DELS HORTS

VA DE
VOLTES

La biblioteca, un espai familiar

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 La Biblioteca Municipal Les 
Voltes ofereix els seus serveis i 
orienta la seva col·lecció a tot 
tipus de públics. Un d’ells és la 
família. Mares, pares, infants, 
àvies i avis, tietes i tiets, tots 
ells poden trobar-hi activitats 
i documents útils per acom-
panyar l’evolució dels més me-
nuts en les seves etapes vitals i  
compartir experiències lúdiques en el nucli humà. La Sala Infantil de la 
Biblioteca Municipal Les Voltes té una secció especial orientada a les 
famílies. S’hi poden trobar llibres sobre alimentació, psicologia evoluti-
va, promoció de la lectura i viatges i jocs, entre d’altres. Les propostes 
són interessants des de la primeríssima fase de la vida: la concepció, 
l’embaràs, la lactància. També hi ha llibres que faciliten la comprensió 
i la gestió de les emocions, el plor, la ràbia o la por i les inseguretats. 
Ara que venen les vacances, aquest espai familiar també té llibres amb 
idees fantàstiques per fer excursions, petits i grans viatges, i llibres per 
posar en pràctica diversos jocs tradicionals i d’altres no gens conven-
cionals i fer de la relació familiar un vincle lúdic i gratificant.

Lidia Vargas 

Avui he tingut un malson. M’he aixecat nerviosa. La realitat no era la mateixa per a tothom. 

Hi havia cartes per tot arreu, la gent s’enrocava en la mateixa pregunta una vegada rere 

l’altra. Les fruites havien perdut les seves propietats beneficioses: les llimones eren àcides 

i agres i les taronges, imperfectes i laxants. Què està passant?

He anat a la dutxa, m’he pres el cafè i m’he espantat. El somni era una recreació del nos-

tre consistori: grocs i taronges, units per un vincle que res té a veure amb la llegenda del fil 

vermell. Portem sessions plenes d’actituds agres basades en falsedats i falses publicacions; 

així mateix, imperfeccions i errades en el debat, buit de contingut polític per ocultar els 

errors comesos, mesos o anys enrere.

Deixeu-nos treballar! Sembla quimèric. Apreneu, si us plau, a treure les coses bones 

de les actuacions del Govern, que n’hi ha i moltes, i ensucreu una mica el vostre caràcter. 

Aquest govern té l’obligació de fer feina per un projecte de ciutat que millorarà la 
vida de tots i totes, i ho estem fent bé. Els ciutadans tenen un Ajuntament que funciona, 

que presta els millors serveis i de forma molt eficient, que és més amable i sensible amb 

els ciutadans i que, en definitiva, s’adequa més a les seves necessitats i utilitza de la millor 
manera possible el pressupost municipal. No us adoneu que ja no governeu?

La meva aposta sempre serà per la gent i per Sant Vicenç, amb coherència, respon-
sabilitat, eficiència i treball en equip.

Cop de realitat

lidiavg@svh.cat      

Regidora no adscrita








