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Sant Vicenç dels H  rts
Sant Vicenç dels Horts aposta per un 

creixement sostenible
L’Ajuntament treballa en tres grans eixos: habitatge protegit, 

millores en la mobilitat i nous polígons industrials
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Gràcies a totes les entitats 
i, també, a les persones 
treballadores municipals. Sense 
el vostre esforç i compromís 
la #FMSVH22 no hauria estat 
possible! 
Gràcies a la Policia Local, a 
Protecció Civil, a la nostra 
Brigada, als nostres serveis 
de jardineria i neteja, als 
departaments de Secretaria i 
d’Intervenció, al Departament 
d’Educació, al de Feminisme, al de 
Comunicació, al de Gent Gran, al de Joventut i Infància, 
al Departament d’Alcaldia i, com no, al Departament de 
Cultura de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts... I a 
tants altres que fan possible la Festa Major d’Estiu.
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l’Esport reconeix 
la tasca d’entitats i 

l’esforç d’atletes 

9
Més recursos per 
fomentar que el 
jovent trobi feina 

Al Telenotícies Comarques de 
@tv3cat s’han fet ressò del 
projecte Espai Test Agrari, 
una iniciativa municipal per 
revitalitzar el sector primari. Es 
va iniciar l’any passat i ja està 
donant els primers fruits. En 
trobareu la informació al web 
municipal! www.svh.cat

EL MÉS VIST A LES 
XARXES MUNICIPALS
Del 13 de juliol al 20 d’octubre

ajuntamentsvh
@ajuntamentsvh

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
AjuntamentSVH

Avís! El Llobregat baixa força 
crescut a causa de les pluges 
recents, així que el gual 
inundable es mantindrà tancat 
fins que es redueixi el cabal 
del riu. Molta precaució davant 
les situacions meteorològiques 
adverses i mantingueu-vos lluny 
de les zones inundables. 

Ajuntament SVH
@AjuntamentSVH
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Avancen les obres 

per dignificar i 
mantenir l’espai 

públic 
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Sant Vicenç dels Horts dibuixa el seu nou perfil com a ciutat. 
Feia molts anys que no s’hi construïen ni projectaven habi-
tatges socials ni se’n milloraven els polígons industrials, 
així com les grans entrades al municipi. El Govern Municipal 
ha fet un esforç extraordinari per posar fi a aquesta situació.

Des de l’inici del mandat, el nostre objectiu és estar al servei 
de les persones i posar la ciutat a la seva disposició, i més des-
prés de la pandèmia. Posem les bases per garantir que Sant 
Vicenç dels Horts creixi de manera sostenible tot facilitant 
noves ofertes de feina i també nous espais on viure que 
no se centrin en l’especulació agressiva dels darrers anys. 
Hem de donar habitatge a les persones que ho necessiten 
i que no poden pagar els preus desorbitats del mercat, i ho 
hem de fer creant espais amables, ja sigui en zones residen-
cials o en zones industrials. Amables vol dir agradables als ulls, 
però també amb un trànsit menys contaminant i més segur, 
amb millores importants a la rotonda de les Ovelletes i a 
tots els semàfors de la carretera de Sant Boi, entre d’altres.

En aquesta edició de la revista, comprovareu les principals 
millores que estem implementant: d’una banda, impulsem 
polítiques d’habitatge per construir pisos protegits a 
quatre zones: al camí de la Font de Sant Josep, al carrer 
de Lucena, a la nova urbanització de la Bofarull i al Front 
Sud; de l’altra, també creem nous polígons: amb el projecte 
del Pla d’en Ricard, naixerà un espai logístic i industrial 
més enllà de Quatre Camins, on hi havia Rotocayfo, i tam-
bé farem una zona d’empreses entre la masia de Can Pu-
jador i el Molí dels Frares, a més de millorar el polígon de 
Les Fallulles.

Estem, doncs, davant d’un canvi radical de la ciutat, com 
no s’havia produït des de feia anys, que significarà un salt en-
davant de Sant Vicenç dels Horts i que es completarà en els 
pròxims sis anys.

Miguel Comino Haro 
Alcalde

El nou dibuix de Sant 
Vicenç dels Horts

Sant Vicenç dels Horts dibuja su nuevo perfil como ciudad. 
Hacía muchos años que no se construían ni proyectaban vi-
viendas sociales ni se mejoraban los polígonos industria-
les, así como las grandes entradas al municipio. El Gobier-
no Municipal ha hecho un esfuerzo extraordinario por poner 
fin a esta situación.

Desde el inicio del mandato, nuestro objetivo es estar al 
servicio de las personas y poner la ciudad a su disposición, 
y más después de la pandemia. Ponemos las bases para 
garantizar que Sant Vicenç dels Horts crezca de manera 
sostenible facilitando nuevas ofertas de trabajo y nuevos 
espacios donde vivir que no se centren en la especulación 
agresiva de los últimos años. Debemos dar vivienda a las 
personas que lo necesitan y que no pueden pagar los precios 
desorbitados del mercado, y debemos hacerlo creando espa-
cios amables, ya sea en zonas residenciales o en zonas indus-
triales. Amables significa agradables a los ojos pero también 
con un tráfico menos contaminante y más seguro, con mejo-
ras importantes en la rotonda de “les Ovelletes” y en to-
dos los semáforos de la carretera de Sant Boi, entre otros.

En esta edición de la revista, comprobaréis las principales 
mejoras que estamos implementando: por un lado, impulsa-
mos políticas de vivienda para construir pisos protegidos 
en cuatro zonas: en el camino de la Font de Sant Josep, en 
la calle de Lucena, en la nueva urbanización de la Bofarull 
y en el Frente Sur; por otro, también creamos nuevos polígo-
nos: con el proyecto del Pla d’en Ricard, nacerá un espacio 
logístico e industrial más allá de Quatre Camins, donde es-
taba Rotocayfo, y también haremos una zona de empresas 
entre la masía de Can Pujador y el Molí dels Frares, además 
de mejorar el polígono de Les Fallulles.

Estamos, pues, ante un cambio radical de la ciudad, como 
no se había producido desde hacía años, que significará un 
salto adelante de Sant Vicenç dels Horts y que se completará 
en los próximos seis años.

El nuevo dibujo de Sant 
Vicenç dels Horts



  4   Sant Vicenç dels Horts SETEMBRE-OCTUBRE 2022

Sant Vicenç dels 
Horts planifica el seu 

creixement de manera 
sostenible

Els tres grans eixos: habitatge 
protegit, millores de la mobilitat 

i noves zones industrials

L’Ajuntament ha engegat diverses actuacions per créixer 
de manera sostenible. Tres en són els eixos: la creació de 
grans borses d’habitatge protegit, millores en la mobili-
tat i l’impuls de nous polígons industrials. Paral·lelament, 
es continua protegint la zona agrícola i l’entorn del riu i 
la muntanya, espais identitaris i fonamentals amb què es 
delimiten els 9,12 km2 del terme municipal, on viuen més 
de 28.000 vicentins i vicentines.

l HABITATGE. S’han projectat pisos de lloguer assequible 
en dos terrenys municipals: el camí de la Font de Sant 
Josep i el carrer de Lucena. D’altra banda, l’Ajuntament 
treballa en el projecte del Front Sud, un solar allunyat de 
l’horta on es faria habitatge de protecció oficial i lloguer 
assequible en els pròxims sis anys. Els pisos es construi-
rien entre l’actual carretera de Sant Boi i on ha d’anar la 
circumval·lació que marcarà la línia divisòria amb el Parc 
Agrari. Finalment, s’urbanitzarà la zona de la Bofarull, on 
conviuen terrenys públics i privats, per crear-hi habitatge 
protegit i lloguer assequible. Aprofitant l’actuació, es mi-
llorarà la mobilitat en aquesta gran entrada al municipi.

l MOBILITAT. A l’inici del 2023 començaran les obres per 
ampliar i millorar la rotonda de les Ovelletes, l’altre gran 
accés a la ciutat. L’actuació es completa amb l’ampliació de 
carrils, de dos a quatre, entre la glorieta i l’A2 per anar cap a 
Barcelona. Finalment, també se sincronitzen els semàfors 
de la ctra. de Sant Boi per agilitzar-hi el pas dels vehicles.

l INDÚSTRIA. L’any vinent tirarà endavant el projecte del 
Pla d’en Ricard, amb què es crearà una gran zona logística 
i industrial, i també es farà una zona industrial entre la ma-
sia de Can Pujador i el Molí dels Frares. A aquests projectes, 
s’hi sumen les millores del polígon de Les Fallulles.
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En marcha 
diversas obras 

para dignificar el 
espacio público

Sant Vicenç dels Horts tiene en marcha varias obras en la 
vía pública, repartidas por distintos barrios de la ciudad. 
En unos casos, tienen como objetivo arreglar los pavi-
mentos dañados o realizar el mantenimiento necesario 
para garantizar la seguridad de los vehículos y dignificar 
el entorno; en otros, como en las calles Barcelona y Co-
merç, los trabajos avanzan en la necesaria peatonaliza-
ción del centro del municipio. l

La Vinyala 
Los trabajos, centrados entre las 
calles Doctor Ferran y Vinyala, 
mejorarán la accesibilidad y el 
desagüe de las superficies, además 
de renovar el pavimento y ordenar 
las instalaciones, la recogida de 
aguas, el alcantarillado, la red de 
riego, el alumbrado público, los 
cables telefónicos, etc. 

Calle Comerç
La transformación de la calle 
Comerç avanza para convertirla 
en un paseo de plataforma única y 
aceras anchas.

MEJORAMOS SANT VICENÇ DELS HORTS

Calle Barcelona 
La primera fase de la 
peatonalización comprende el 
tramo entre las calles del Riu y 
Àngel Guimerà. El proyecto general 
prevé la transformación de la 
calle Barcelona en una plataforma 
única que facilitará el paseo y la 
dinamización comercial.
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Avenida Mare de Déu de 
la Mercè
La calle se ha transformado gracias 
al asfaltado, la construcción 
de aceras, la reducción del 
desnivel, la creación de plazas de 
estacionamiento y la adaptación 
de los accesos a los aparcamientos 
privados. También se ha instalado 
un colector de aguas mayor, se han 
soterrado cables y se han instalado 
farolas de LED.

Calles Pi i Molist y Flors 
Se ha mejorado la adherencia de la 
rampa que conecta las dos calles y, 
por tanto, la seguridad de vehículos 
y peatones.

MEJORAMOS SANT VICENÇ DELS HORTS

Una docena de calles 
asfaltadas
En septiembre se asfaltaron calles de 
los barrios El Turó (c. de Mare de Déu 
del Pilar, Turó y Aragó), Sant Josep 
(c. de Burgos y Av. del Ferrocarril), 
Vila Vella (lateral de la BV-2002), La 
Guàrdia (c. Eivissa) y Can Costa (c. 
Terrassa).
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La urbanización de 
Sant Roc, cada vez 
más cerca

El Consejo Metropolitano, en la reunión del 27 de sep-
tiembre, aprobó de manera inicial la modificación del 
planeamiento urbanístico de Sant Roc: es el primer paso 
para sacar adelante el proyecto de urbanización del 
barrio, que prevé ordenar cerca de 270 fincas de Sant 
Vicenç dels Horts y Santa Coloma de Cervelló. El Ayun-
tamiento ha estado trabajando durante meses con el 
equipo redactor del proyecto para que tenga la mínima 
afectación económica en el vecindario. Próximamente, 
el consistorio organizará una audiencia pública para ex-
plicar la modificación del Plan General Metropolitano. l

El AMB aprueba inicialmente la 
modificación del planeamiento 
urbanístico del barrio
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La Capella fortalece 
los servicios de 
asesoramiento laboral 
y acompañamiento

El Espai Jove La Capella prevé incorporar tres profesio-
nales más a lo largo de este año, en el marco del pro-
grama Orienta, promovido por el Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC) a través del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat. El objetivo es atender a un centenar de jóve-
nes de Sant Vicenç dels Horts y de po blaciones vecinas 
más pequeñas durante un año y conseguir así oportuni-
dades laborales para todos ellos y ellas. Las tres personas 
que trabajarán en el programa Orienta desde La Capella 
se dedicarán a tareas de orientación, de prospección la-
boral y coordinación y a tareas administrativas.

La experiencia del Ayuntamiento en este ámbito ha 
sido un aval para que Sant Vicenç dels Horts sea uno de 
los cinco municipios que han podido acceder al proyec-
to. Está previsto que se hagan servicios de orientación y 
asesoramiento individuales y de grupo, y se incidirá en 
las características particulares de un colectivo que a me-
nudo todavía no ha accedido al mundo laboral. El SOC 
será el encargado de enviar los currículos de las perso-

Se harán sesiones individuales y grupales 
para fomentar la ocupabilidad juvenil

El Servei Local d’Ocupació té en marxa el programa “Tu 
ets el valor afegit”, destinat a fomentar l’ocupabilitat del 
veïnat de més de 45 anys. Aquest servei, que ha atès 
prop de 40 persones des del mes de maig, compta amb 
píndoles formatives, serveis d’assessorament, ta llers i tu-
tories. Les persones que hi vulguin participar ho poden 
fer trucant al 93 680 71 00 o escrivint per correu electrò-
nic a ocupacio@svh.cat. l

Valor afegit per a les 
persones de més de 45 anys

Un nou programa municipal promou que 
el veïnat d’aquesta edat trobi feina

nas atendidas al Servei Local d’Ocupació, que es el que 
gestionará las sesiones individuales y de grupo conjun-
tamente con La Capella. l
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El consistori demana 
a la Generalitat que 
acceleri les obres de 
l’Escola Sant Jordi

L’alcalde, Miguel Comino, es va reunir al setembre amb 
el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, i amb 
representants de la comunitat educativa. Primer hi va ha-
ver una trobada amb les direccions dels centres, a la qual 
va assistir la regidora d’Educació, Patrícia Higueras, i des-
prés el batlle va visitar l’Escola Sant Jordi per conèixer de 
prop com van les reformes a què es va comprometre la 
Generalitat. L’alcalde va reclamar al Govern català que as-
sumeixi les seves responsabilitats i que acceleri les obres, 
després de diversos intents d’arribar a un acord i no rebre 
cap resposta de la Conselleria. L’Ajuntament ha insistit en 
diverses ocasions en la seva predisposició a assumir part 
de les actuacions si això serveix per escurçar els terminis.

La Generalitat va acabar a l’estiu les obres de la cuina 
i el menjador, però encara falta remodelar la biblioteca, 
la sala del professorat i l’aula intel·ligent. A banda, cal fer 
obres al gimnàs i als vestidors, així com als pavellons C i D, 
i instal·lar un ascensor, entre d’altres.

Durant l’estiu, l’Ajuntament va realitzar tasques de re-
paració i manteniment dels centres de primària, per ga-
rantir-ne el bon funcionament i evitar el malbaratament 
d’aigua i energia. l

L’Ajuntament enllesteix 
les aules d’informàtica i 
de fleca i pastisseria
L’alumnat i el professorat dels programes de formació i 
inserció (PFI-PTT) van començar el curs a les noves ins-
tal·lacions situades a la primera planta dels Antics Sa-
lesians. En aquest edifici municipal, s’hi imparteixen els 
ensenyaments d’Auxiliar de Muntatge i Manteniment 
d’Equips Informàtics i d’Auxiliar de Fleca i Pastisseria. 
L’espai compta amb dues aules de formació, un taller 
d’informàtica, una aula obrador i un despatx per al pro-
fessorat. Els treballs els ha executat el consistori amb un 
pressupost de 281.015 euros entre les obres de rehabili-
tació de l’edifici i el subministrament i muntatge del mo-
biliari i l’equipament. l
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La Policia Local 
incorpora sis agents 

nous i activa la Unitat 
de Proximitat

La nova secció potencia
un contacte més estret amb la 

ciutadania, els comerços
i les entitats

La Policia Local compta des del mes de setembre amb 
sis nous agents, després que hagin superat la formació a 
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. A més, tam-
bé es treballa per cobrir tres places més, amb la qual cosa 
s’assoliria el 100 % de la plantilla, un dels objectius del 
mandat. Tot plegat ha permès engegar la nova Unitat de 
Proximitat, per fer més present la Policia Local en el dia a 
dia de la ciutadania, les entitats i els comerços, sobretot 
en tasques de prevenció i de patrullatge a peu. En total, 
s’hi destinen cinc agents, que treballen de dilluns a di-
vendres des de les 8 fins a les 13.30 hores i de les 16 a 
les 19 hores. Les tasques més rellevants de la Unitat de 
Proximitat són:

l Educació viària a les escoles, a l’alumnat de 4t i de 6è 
de primària.
l Prevenció a peu de carrer a les zones comercials i als 
carrers amb més densitat de població, com ara la Vinyala, 
Vila Vella, Can Ros – El Serral i els entorns de les estacions 
de FGC, entre d’altres.
l Interacció directa amb veïnat, comerços, associacions 
veïnals, etc.

La nova unitat facilita l’intercanvi d’informació amb el 
veïnat i que la Policia Local tingui un coneixement més 
eficient sobre incidències o problemàtiques dels barris. 

Inspeccions al transport escolar 
D’altra banda, la Policia Local continua vetllant per la 
seguretat al transport escolar. Es tracta d’una actuació 
plenament incorporada a l’activitat quotidiana de la po-
licia per garantir el bon estat dels autobusos que porten 
d’excursió l’alumnat vicentí. 

La policia controla que tant l’autocar com la perso-
na que el condueix estiguin en perfectes condicions i 
compleixin amb la normativa. Per exemple, es revisa 
l’antiguitat del vehicle, la distribució dels menors i del 
professorat a l’interior, la presència d’extintors i farma-
ciola, la ITV, etc. En cas de detectar-hi alguna incidència 
que impedeixi la circulació o el transport de menors, cal 
substituir el vehicle. Si la policia confirma que tot està en 
ordre, la patrulla repassa amb el professorat les princi-
pals mesures de seguretat i l’excursió arrenca. l

S’intensifiquen les patrulles a 
peu, especialment per zones 
comercials i pels carrers amb 

més densitat de població
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En marxa el Pla de 
Prevenció de Drogues 
i Addiccions

L’Ajuntament ha començat el procés per dotar-se d’un 
document estratègic que inclourà accions diverses per 
prevenir les addiccions al municipi, especialment entre 
la població jove. L’objectiu general del Pla és dotar a la 
població de Sant Vicenç dels Horts de totes aquelles ha-
bilitats i recursos que permetin prevenir el consum de 
drogues i reduir els danys associats. Així, en un futur, les 
polítiques públiques de prevenció de la drogoaddicció 
seran més adequades a la realitat i als canvis socials suc-
ceïts en els darrers anys. 

En una primera fase, s’ha demanat al jovent i a les fa-
mílies vicentines que emplenessin una enquesta en línia 
sobre els coneixements dels efectes de la drogoaddicció 
i de l’ús de pantalles. Amb aquesta informació, l’equip 
redactor podrà confeccionar una diagnosi de la situació 
en què es troba el veïnat respecte d’aquestes qüestions. 
Si voleu seguir el procés i participar en futures fases, ho 
podeu fer a través del portal de participació de l’Ajunta-
ment: participa311-svh.diba.cat. l

S’han fet enquestes ciutadanes 
per conèixer la realitat del jovent i 
s’implementaran mesures

Una de las prioridades en materia de salud es el enveje-
cimiento activo y satisfactorio, con el fin de mantener la 
autonomía y unos hábitos saludables. Con este objetivo, 
el Ayuntamiento y Cruz Roja organizan talleres de me-
moria, para vecinos y vecinas mayores de 65 años. Los 
ejercicios que se promueven ayudan, también, a comba-
tir los primeros síntomas del Alzheimer, por lo que estos 
talleres adquieren especial importancia. l

Ejercitando la memoria 
contra el Alzheimer

La Cruz Roja organiza talleres para las 
personas mayores en Can Comamala
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Participación 
ciudadana a golpe 
de clic 

El Ayuntamiento ha renovado el 
web de participación ciudadana, 
que se ha integrado en la platafor-
ma de la Diputació de Barcelona. 
Más sencillo y accesible, el espacio 
ofrece información de todos los pro-
cesos participativos. Lo encontraréis 
en: participa311-svh.diba.cat. l

El Generem Igualtat 
rompe con las 
medias naranjas

La novena edición del Generem 
Igualtat, la programación de talle-
res y actividades para fomentar la 
igualdad entre mujeres y hombres, 
se centra en romper los estereotipos 
del amor romántico. Tendrá lugar la 
primera semana de noviembre en 
La Capella y contará con el exitoso 
concurso de vídeos de Instagram. l

Amb l’objectiu de recollir les aportacions del veïnat i elaborar pro-
postes per mitigar els efectes del canvi climàtic, l’Ajuntament ha 
posat en marxa un nou procés participatiu. El 26 d’octubre se’n va 
organitzar una sessió a l’Aula d’Educació Ambiental Domingo Díaz 
Calderón (parc del Pi Gros), per elaborar el Pla Local d’Adaptació al 
Canvi Climàtic (PLACC). S’hi van recollir propostes de la ciutadania 
i s’hi va reflexionar sobre les polítiques mediambientals al municipi. 

Les persones interessades a participar-hi poden fer el seguiment 
de tot el procés a través de la plataforma de participació de l’Ajun-
tament: participa311-svh.diba.cat. Properament s’habilitarà una 
enquesta en línia per conèixer les reflexions del veïnat.

L’Ajuntament ja fa temps que treballa per perseguir aquests ob-
jectius. Al desembre del 2019 el consistori va aprovar la Declaració 
d’emergència climàtica del municipi, que defineix el full de ruta a 
seguir per fer front a la mitigació i a l’adaptació al canvi climàtic. Al 
febrer del 2020, l’Ajuntament es va adherir als compromisos del nou 
Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per l’Energia i el Clima. El full de ruta 
inclou el desenvolupament participatiu del Pla d’Acció per a l’Energia 
Sostenible i el Clima (PAESC). El PLACC el realitza l’Àrea Metropolita-
na de Barcelona per encàrrec de l’Ajuntament. l

Implicació veïnal per 
mitigar els efectes del 
canvi climàtic a la ciutat

Sessió participativa al Pi Gros per elaborar 
el Pla Local d’Adaptació al Canvi Climàtic



  14   Sant Vicenç dels Horts SETEMBRE-OCTUBRE 2022

La Junta de Govern Local, en data 29 d’octubre del 2021, va adoptar l’acord de denegar i aprovar inicialment i sotmetre a 
informació pública el canvi de modalitat de cooperació a compensació del sistema de reparcel·lació de l’àmbit del Polígon 
d’actuació M.22 de Sant Vicenç dels Horts.

Que aquest acord es va publicar el dia 10 de novembre del 2021 al BOPB, al diari Ara, i al tauler d’anuncis d’aquest ajuntament, 
durant el termini establert d’un mes.

Que no s’hi ha presentat cap al·legació durant el termini establert i, de conformitat amb el que disposa l’apartat primer de 
l’acord de la Junta de Govern Local, i en data 21 de gener del 2021, ha quedat aprovat definitivament el canvi de modalitat de 
cooperació a compensació del sistema de reparcel·lació de l’àmbit del Polígon d’actuació M.22 de Sant Vicenç dels Horts.

Sant Vicenç dels Horts, 8 de febrer del 2022. 

Isidre Manel Bautista Compte 
Tercer tinent d’alcaldia

EDICTE

La Junta de Govern Local, en data 18 de febrer del 2022, va adoptar l’acord d’aprovar inicialment i sotmetre a informació pública el 
Projecte executiu per convertir en zona de vianants els carrers del centre, als trams dels carrers Barcelona, Rafael Casanova, Riu i Pas 
del Llop de Sant Vicenç dels Horts. 

Que aquest acord es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 25 de febrer del 2022 i al diari Ara en data 
4 de març del 2022, i ha estat exposat al tauler d’edictes de l’Ajuntament des del dia 28 de febrer del 2022, juntament amb el text 
íntegre del projecte. 

Que no s’hi 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 20 d’abril del 2022, ha quedat aprovat definitivament el Projecte executiu per convertir en zona 
de vianants els carrers del centre, als trams dels carrers Barcelona, Rafael Casanova, Riu i Pas del Llop de Sant Vicenç dels Horts. 

Sant Vicenç dels Horts, 22 d’abril del 2022.

Isidre Manel Bautista Compte 
Segon tinent d’alcaldia

EDICTE

La Junta de Govern Local, en data 27 de maig del 2022, ha adoptat l’acord d’aprovar inicialment i sotmetre a informació pública 
el Projecte executiu del parc del Molí dels Frares de Sant Vicenç dels Horts. 

Que aquest acord es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 3 de juny del 2022 i ha estat exposat al 
tauler d’edictes de l’Ajuntament des del dia 3 de juny del 2022, juntament amb el text íntegre del projecte. 

Que no s’hi 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 20 de juliol del 2022, ha quedat aprovat definitivament el Projecte executiu del parc del Molí 
dels Frares de Sant Vicenç dels Horts. 

Sant Vicenç dels Horts, 5 d’agost del 2022.

Mireia Vergès Rosell  
Alcaldessa accidental

EDICTE
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L’Ajuntament premia 
les millors iniciatives 
d’emprenedoria

El Molí dels Frares va acollir la 7a Nit de l’Emprenedo-
ria Vicentina, una iniciativa de l’Ajuntament per posar 
en valor el talent i compromís del teixit empresarial del 
nostre municipi. S’hi van entregar els premis a la millor 
idea emprenedora: el primer va ser per a Laura Herenas i 
Carla Cantero per Hibiscus Experience, una agència d’es-
deveniments relacionats amb el benestar i la salut, men-
tre que el segon premi se’l va endur Oriol Barat Auleda 
per Enment, una cooperativa de psicologia sense ànim 
de lucre. També s’hi van lliurar els premis als millors pro-
jectes empresarials: en primera posició van quedar Àn-
gela Sales i Lara Marchesi amb Mahila, un centre de ioga 
i teràpies per a dones, mentre que el segon premi va ser 
per a Ariadna Valls amb Great Agency, una agència de 
comunicació. 

L’acte va comptar amb la ponència de Genís Roca, 
considerat com un dels grans especialistes en Internet 
i transformació digital, tant a escala nacional com inter-
nacional. També s’hi va presentar el nou projecte El Molí 
Coworking, un espai que s’ubicarà a la planta baixa del 
Molí dels Frares, ideat per acollir a totes aquelles per-
sones  emprenedores que necessitin un espai on poder 
dur a terme la seva activitat econòmica. l

Inscripciones al censo 
electoral para los 
comicios municipales
El 28 de mayo del 2023 se celebrarán las elecciones lo-
cales, en que la ciudadanía escogerá la composición del 
futuro Ayuntamiento. Las personas con nacionalidad es-
pañola pueden comprobar su inscripción en el censo elec-
toral (que es automática por el mero hecho de empadro-
narse en la ciudad) y corregir los datos que sean erróneos 
o estén desactualizados (como, por ejemplo, un cambio 
de residencia). Las personas con nacionalidad extranjera sí 
deberán inscribirse para poder participar en los comicios. 
El trámite debe hacerse preferentemente por internet 
(www.ine.es) o presencialmente en el SIAC (Can Coma-
mala) desde el 1 de diciembre al 15 de enero del 2023. l

Acceso al trámite
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Nova campanya per 
fer valdre els drets 
de les persones 
consumidores

El Servei Públic de Consum de l’Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts, amb la col·laboració de la Diputació 
de Barcelona, duu a terme una campanya d’informació 
bàsica a establiments per assessorar-los sobre la nor-
mativa referent a horaris comercials, fulls oficials de re-
clamació, exhibició dels preus de venda al públic i els 
justificants de pagament, entre altres aspectes. Des de 
finals d’octubre, personal tècnic de l’Àrea de Consum de 
la Diputació, amb l’acreditació de l’Ajuntament, visita 
les botigues del municipi per informar de tots aquests 
aspectes i, si s’escau, de les adaptacions pendents a la 
normativa actual.

Més enllà d’aquesta campanya, l’Ajuntament recorda 
que qualsevol consulta o aclariment que tingui el veïnat 
el pot fer arribar al Servei Públic de Consum, que està 
situat a Can Comamala. Per requerir l’assessorament 
del Servei Públic de Consum és convenient presentar 
una instància de Consum a la seu electrònica de l’Ajun-
tament o bé concertar-hi una cita prèvia trucant al 900 
111 656 (extensió 3) o omic@svh.cat. l
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Ràdio Sant Vicenç estrena 
temporada amb web nou

El nou portal de l’emissora municipal inclou emissió 
en directe i pòdcast de tota la programació emesa 
per FM. A més, facilita la compartició dels programes 
a les xarxes socials i s’adapta a tots els dispositius.  
www.radiosvh.info. l

Éxito de las actividades 
de biodiversidad en el parque 
del Pi Gros 

De entre todas las propuestas que el Área Metropolita-
na de Barcelona organiza en los parques del territorio, la 
actividad “Quién vive en los parques”, de descubrimiento 
de la flora y fauna del Pi Gros, ha sido la que más afluen-
cia ha tenido, con un total de 181 participantes. l

Con la llegada del otoño se activa la campaña de vacu-
nación contra la gripe, que se dirige especialmente a 
personas mayores de 60 años y con otras dolencias que 
las convierten en población de riesgo. Este año, además, 
también se aprovechó para suministrar la dosis de recor-
datorio contra la covid. Las personas podían acudir a las 
jornadas organizadas en los casales de Sant Roc i de El 
Turó, con o sin cita previa, para facilitar que las vacunas 
se suministraran a la mayor cantidad de gente posible. 
Es habitual que el Ayuntamiento facilite equipamientos 

municipales para que los vecinos y las vecinas tengan 
cerca un punto de vacunación durante la campaña de la 
gripe. También se podía concertar cita previa llamando 
al CAP Vila Vella, el ambulatorio de referencia para esta 
campaña. De hecho, en este equipamiento se siguió va-
cunando hasta finales de octubre. Es importante que no 
se infravalore la gripe en un contexto de pandemia de 
covid, ya que es una enfermedad vírica que afecta a las 
vías respiratorias y muy contagiosa, hasta el punto de 
que se convierte cada invierno en epidemia. l

Vacunación conjunta 
contra la gripe y de 
recordatorio contra 
la covid

Los casales de Sant Roc y El Turó acogen 
jornadas de vacunación para personas 
mayores de 60 años
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VIDA VICENTINA

BENVINGUTS A PAGÈS 

Persones de totes les edats van participar a la 
ruta en bicicleta per la zona agrícola del municipi. 
L’activitat estava emmarcada en el programa 
d’activitats Benvinguts a Pagès i va comptar amb la 
col·laboració de pagesia vicentina.

SUBSEU DEL 6è CONGRÉS DE LES DONES DEL 
BAIX LLOBREGAT 

La presentació de l’Agrupació de Dones Sàvies 
va convertir la ciutat en subseu del Congrés de 
les Dones del Baix Llobregat, en un acte que va 
servir per presentar l’entitat i valorar la història, el 
present i el llegat de les dones grans.

DIA INTERNACIONAL DE LA GENT GRAN 

La gent gran de Sant Vicenç dels Horts reivindica el paper de les dones grans a la societat i celebra el 
seu dia internacional amb una passejada, balls, una xerrada sobre el maltractament a la gent gran i la 
presentació de l’Agrupació de Dones Sàvies.

EL TAPES I CANYES INAUGURA EL CURS 
GASTRONÒMIC 

Una dotzena d’establiments i tres pagesos i 
pageses vicentines han participat a l’11a edició de 
la campanya. La votació popular ha escollit les 
tapes guanyadores: primera posició per al “taco de 
Yucatán”, d’El Faro, seguida del vol-au-vent farcit de 
La Taska Taverna, i tercer lloc per a la cresta japonesa 
de llagostins a la tailandesa del Bar Mi Casa.



FESTA ADISCAP PER LA DIVERSITAT FUNCIONAL 

ADISCAP va omplir d’activitats la pl. de Narcís Lunes amb la seva festa anual. Després de dos anys sense 
celebrar-se a causa de la pandèmia, l’entitat va tornar a visibilitzar i reivindicar la integració de les persones 
amb diversitat funcional.

150è ANIVERSARI DE LA VICENTINA 

L’entitat va fer una festa popular i va instal·lar una 
reproducció de la façana històrica de La Vicentina. 

ÈXIT DE LA SANTVINS  

La primera fira vinícola Santvins va convertir el 
centre de Vila Vella en una festa el 9 d’octubre. La 
fira estava impulsada per Sant Vicenç Suma i va 
comptar amb el suport de la Unió de Botiguers 
i l’Ajuntament. El públic va gaudir-hi de tasts de 
vins i caves, compres amb descomptes, animació 
infantil i un final de festa molt animat amb el 
concert d’Hotel Cochambre.



PREMIS A L’ELENC DRAMÀTIC D’EL CENTRE 

L’elenc dramàtic d’El Centre continua de gira per 
Catalunya i Espanya amb La zapatera prodigiosa, l’obra 
de Federico García Lorca, adaptada i dirigida per Joan 
Pastor. La producció vicentina acumula més d’una 
vintena de premis a concursos de teatre amateur.

5a EDICIÓ D’OLIMPÍADES LÚDIQUES 

El Club Amatent va convertir Sant Vicenç dels Horts 
en ciutat de referència dels jocs de taula el passat 
17 de setembre, amb la celebració de les Olimpíades 
Lúdiques i la participació de clubs d’arreu de 
Catalunya.

CAMINADES NOCTURNES 

L’Associació Temps de Lleure i el Club Excursionista van fer les tradicionals caminades nocturnes al 
setembre. Temps de Lleure va recórrer 41 km fins a Montserrat, mentre que el Club Excursionista va fer la 
caminada de la Festa Major d’Estiu, aleshores ajornada pel perill d’incendi, amb un recorregut d’uns 10 km 
per l’entorn natural vicentí. 

DIA MUNDIAL DE L’ALZHEIMER 

Sant Vicenç dels Horts commemora el Dia 
Mundial de l’Alzheimer amb activitats de difusió i 
sensibilització, en col·laboració amb AFABAIX.

CELEBRACIÓ DE LES NOCES D’OR 

Vuit parelles vicentines van celebrar els seus 50 anys de 
matrimoni en l’homenatge organitzat per l’Ajuntament 
el 15 d’octubre. 



82È HOMENATGE AL PRESIDENT COMPANYS 

Ajuntament, entitats, partits i ciutadania recorden 
Lluís Companys i les 11 víctimes vicentines afusellades 
al Camp de la Bota per part del franquisme.

JORNADA FP EMPRESA 

La 5a Jornada de Portes Obertes FP Empresa 
dona a conèixer a les empreses de l’entorn l’oferta 
formativa i els serveis que ofereixen l’Institut 
Gabriela Mistral i els Salesians.

DIA MUNDIAL DEL DOL PERINATAL 

L’entitat Petits Mapaad va organitzar una jornada 
d’activitats el 15 d’octubre per conscienciar sobre 
la mort gestacional, perinatal i neonatal i les 
necessitats de les famílies afectades.

DIA MUNDIAL DEL CÀNCER DE MAMA 

Sant Vicenç dels Horts va celebrar aquest dia 
mundial, el 19 d’octubre, amb la lectura del 
manifest de l’entitat Guanyem al Càncer i una 
xocolatada, a més d’il·luminar de rosa la casa de 
la vila i la pl. de Narcís Lunes. 

10a QUINZENA DE LA SOLIDARITAT TERESA LOSADA  

Cinema, teatre, exposicions i tallers als instituts omplen d’activitats la 10a Quinzena de la Solidaritat, que va 
començar amb la visita de tres activistes que defensen els drets humans a Grècia, Mèxic i Hondures. 
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Amics i amigues de 
Josep Lladonosa
ASSOCIACIÓ AMICS DEL JOSEP LLADONOSA

El passat 23 de setembre, el Centre Cívic La Guàrdia 
va acollir la presentació d’una nova entitat: l’Associa-
ció Amics del Josep Lladonosa, impulsada per per-
sones que coneixen i admiren la trajectòria personal 
d’aquest gran cuiner, la vàlua del seu llegat i la seva 
estima per la cuina catalana.

La inquietud d’aquest grup impulsor s’ha anat 
coent lentament. El foc, però, el va encendre el mateix 
Josep Lladonosa i Giró quan, a principis del 2017,  va 
donar el seu llegat a Sant Vicenç dels Horts, un llegat 
que ha anat acumulant durant més de 50 anys i que 
avui forma part de l’Arxiu Municipal i de la Biblioteca 
Les Voltes. 

Entre altres, la finalitat de l’entitat, és posar en valor 
i divulgar la trajectòria professional d’aquest gran xef 
català, mantenir-ne viu el llegat i vetllar per la cuina 
tradicional catalana vinculada al producte de proxi-
mitat. Així romandrà viva la voluntat i el desig de Jo-
sep Lladonosa que el seu llegat tingui una utilitat, que 
es fomentin la cuina catalana i els productes catalans. 

Entre les persones que formen part d’aquesta ini-
ciativa hi ha vicentines i vicentins i persones d’altres 
municipis molt vinculades a Sant Vicenç dels Horts o 
molt interessades per l’esplèndida trajectòria profes-
sional d’aquest famós cuiner. 

L’Associació vol créixer molt amb tothom que en 
vulgui formar part i espera que ben aviat l’Ajuntament 
de Sant Vicenç dels Horts inauguri l’Espai Josep Lla-
donosa al Centre Cultural i Cívic Virgínia Amposta. l

L’Agrupació de Dones 
Sàvies de SVH es 
presenta en societat
AGRUPACIÓ DE DONES SÀVIES DE SVH 

Un grup de sis dones de més de 65 anys o pensionistes 
amb malaltia reconeguda hem posat en marxa l’Agru-
pació de Dones Sàvies de Sant Vicenç dels Horts. Des 
d’aquesta nova entitat, reivindicarem la visibilització de 
les dones grans, l’activisme, la participació, la convivèn-
cia i el feminisme. Per això, volem ser presents a tots els 
àmbits socials, des de la cultura, a la participació, la convi-
vència, el feminisme, la política, els serveis socials, l’agri-
cultura, l’economia, la cultura de la pau, etc. 

L’agrupació es va presentar el passat 30 de setembre, 
en un acte a Can Comamala que va convertir Sant Vicenç 
dels Horts en subseu del pròxim Congrés de les Dones 
del Baix Llobregat. Estem convençudes que compartim 
valors amb moltes més dones vicentines, així que espe-
rem que ens acompanyeu en aquesta tasca fent-vos sò-
cies de la nova agrupació, que ha estat creada des de la 
ciutadania i per a la ciutadania. l

MÉS INFORMACIÓ: 
645 91 37 46 - dones.savies.svh@gmail.com

SANT
VICENÇ 
DELS 
HORTS

ENTITATS



  SETEMBRE-OCTUBRE 2022 Sant Vicenç dels Horts   23  

Tornen la cursa popular 
La Vicentina i les 
Curses Escolars
El 30 d’octubre, a les 10 hores, s’organitza la 13a Cursa 
Sant Vicenç dels Horts, La Vicentina, amb dues distàncies 
de 5 i 10 km. Es tracta d’una prova es portiva oberta a 
tots els públics (persones de més de 16 anys) i amb un 
regal commemoratiu que no deixarà indi ferent cap par-
ticipant: unes malles curtes per córrer, de la marca HG, 
i obsequis de les empreses col·laboradores. Acte seguit 
es du a terme la novena edició de les Cur ses Escolars, en 
què tots els infants podran participar-hi gratuïtament. 
Podeu consultar les classificacions a: https://gesport.
cat/cursa-10k-sant-vicenc-dels-horts/.

La cursa transcorre pels carrers de la vila i per la vora 
del riu Llobregat (amb quasi 4 km totalment plans), en 
un entorn natural privilegiat. A l’equador de la cursa 
llarga hi haurà un avituallament amb aigua, i a la zona 
d’arribada aquest s’amplia amb més aigua, be guda iso-
tònica i una peça de fruita per a cada esportista. Després 
d’anys amb diverses restriccions i canvis de pro gramació 
per culpa de la pandèmia, enguany la previsió és que 
les dues proves esportives es desenvolupin amb total 
normali tat pels carrers del municipi, amb centenars de 
persones fent esport i salut. l

El polígono La Barruana 
se convierte en un 
circuito ciclista

El 24 de septiembre se celebró en nuestro municipio 
la Critèrium Bons Amics, una prueba organizada por 
la Penya Ciclista Bons Amics de Sant Vicenç dels Horts 
que además, es puntuable para la Copa Catalana en 
categoría cadete y la Copa Catalana Féminas en cate-
goría cadete, júnior y máster. Tuvo lugar en el polígono 
de La Barruana, que se convirtió en un circuito urbano 
de casi 1,5 km, donde las personas participantes debían 
dar vueltas hasta completar un total de 45 km. Como 
siempre, la organización fue estupenda y la prueba fue 
todo un éxito de participación. Los resultados se pue-
den consultar en el web de la Federación Catalana de 
Ciclismo: www.ciclisme.cat. l

Consulta les 
classificacions
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Es consolida la 
Trail Senders de 
Can Costa

El Club Esportiu Santvi va organitzar, 
el passat 2 d’octubre, la segona edició 
de la Trail Senders de Can Costa, amb 
la mirada posada en l’any vinent, 
quan aquesta prova passarà a formar 
part del Campionat de Trail Running 
de la Federació Catalana d’Atletisme. 
La cursa va transcórrer pel barri i els 
senders forestals del municipi. l

Lluvia Lara 
se proclama 
campeona de 
España

La atleta vicentina Lluvia Lara con-
siguió el oro en el Campeonato de 
España de Triatlón y Biatlón. Se im-
puso en la categoría de menores 
de 15 años. También compitió en 
la categoría de menores de 17 años 
en relevos mixtos, en la que quedó 
segunda. En total, compitieron 25 
deportistas. l

Collita de medalles al Mundial de 
Taekwon-do ITF

Alta i exitosa presència vicentina al Mundial de Taekwon-do ITF celebrat a Es-
lovènia del 3 al 9 d’octubre. D’una banda, l’Escola d’Arts Marcials Hwa Rang Do 
va competir amb una delegació de 12 alumnes i va tornar a casa amb quatre 
medalles. D’altra banda, els vicentins Joan Fuentes i Cristóbal Segura, de l’es-
cola Yon-Gam, es van proclamar campions del món en combat tradicional. l

Los amantes de 
la bicicleta de 
montaña se citan 
en Sant Vicenç
El próximo 18 de diciembre, Sant 
Vicenç dels Horts cerrará de nuevo 
el calendario de las pruebas de BTT 
del Open Natura. Habrá tres circuitos: 
uno de 19 km para los ciclistas que 
empiezan a hacer sus primeras pe-
daleadas, otro de 33 km para experi-
mentados y uno de 44 km para todos 
aquellos que desean nuevos retos. l

L’Handbol al 
Carrer tornarà 
a mobilitzar 
l’alumnat de 
primària

El Club Handbol Sant Vicenç 
celebrarà les jornades escolars 
d’Handbol al Carrer el 12 i el 26 
de novembre. Per la pista Fran-
cesc Macià passaran alumnes 
de 3r, 4rt, 5è i 6è de primària 
de les escoles vicentines, per 
familiaritzar-se amb aquest es-
port d’equip de manera lúdica i 
pedagògica. l
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La Festa de l’Esport Vicentí s’ha celebrat enguany sense 
cap restricció pandèmi ca. L’acte, organitzat per l’Ajun-
tament, ha servit per remarcar els valors de l’esport i re-
conèixer l’esforç dels atletes i la tas ca de les entitats. La 
trobada anual de l’esport vicentí ha destacat els resultats 
dels esportistes que van assolir mèrits esportius sig-
nificatius la temporada passada. També s’han lliurat els 
premis Dona i Esport; els premis a la tra jectòria esportiva, 
i els premis a equips que han quedat campions en les se-
ves lligues. En total, hi ha hagut 27 premiats individuals i 
150 en categories d’equip, dona, trajectòria i especials. l

El consistorio ha instalado en la piscina municipal de San 
Antoni – La Blava un vestuario adaptado para personas 
con diversidad funcional que necesitan la ayuda de una 
persona cuidadora. Este nuevo espacio cuenta con una 
zona para cambiarse de ropa, ducha, aseo, grúa y litera 
articulada. Así, el nuevo vestuario da servicio a personas 
dependientes, a la vez que se facilita su intimidad y la 
labor de la persona cuidadora. Se trataba de una peti-
ción de la Asociación de Discapacitados de Sant Vicenç 
dels Horts ADISCAP, que trabaja para la promoción de 
la salud y la inclusión de las personas con discapacidad 
física o intelectual. l

La Festa de l’Esport 
Vicentí reconeix els 
èxits d’atletes i entitats

La Blava incorpora 
un vestuario para 
personas con 
diversidad funcional 

S’ha premiat 27 esportistes a títol 
individual i 150 en diverses categories

El Ayuntamiento da respuesta a las 
peticiones de la entidad vicentina 
ADISCAP

Més informació 
en aquest codi 
QR
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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

Tens ganes de conèixer 
gent d’arreu del món?
Si parles català, pots ser la parella 
lingüística d’algú que n’està 
aprenent. T’hi animes?

Apunta’t al Voluntariat per la 
llengua!

Moda “low cost”  
Como con todo actualmente, la vida 
y su vertiginosa velocidad nos hacen 
ir corriendo a todas partes, mirar an-
siosos nuestros móviles y consumir 
frenéticamente, sin mesura, concien-
cia ni responsabilidad. El problema 
se multiplica por dos cuando lo que 
ponen ante nuestros ojos dispuesto a 
ser comprado, tiene precios ridículos y 
podemos comprar cantidades ingentes 
de artículos. Me refiero a la ropa “low 
cost”, prendas de ropa de muy baja ca-
lidad, cosida por personas (niños inclui-
dos) en condiciones tan precarias que 
rozan la esclavitud, con tan bajo coste 
de fabricación que aparentemente para 
nosotros son casi regaladas. ¿He dicho 
casi regaladas? Bueno, sumemos el cos-
te real de estas prendas: esclavitud hu-
mana, desperdicio de agua (la industria 
textil genera el 20 % del desperdicio de 
agua mundial), toneladas de residuos, 
aumento de la contaminación y desa-
parición de comercios de cercanía. Le-
jos de parecer regalada, ya ni siquiera 
me parece barata; al contrario: sale muy 
cara. ¿Hace falta comprar diez prendas 
nuevas cada temporada?, ¿prendas que 
se pueden devolver tan fácilmente que 
acaban tiradas porque el coste de su 
viaje de vuelta es más caro que destruir-
las? Son de tan baja calidad que repa-
rarlas parece caro. Podría escribir sin fin, 
acumulando palabras una encima de 
otra, igual que las prendas desechadas 
en el desierto de Atacama, formando 
pilas de ropa, monumento improvisado 
a la vergüenza de la desrazón humana. 
Si nadie deja de girar la rueda, al final 
saldrá disparada y nos aplastará a todos.  
Dolores Alma 

Vespa asiàtica  
Benvolguts,
Des de fa un temps que la presència de 
Vespa velutina o vespa asiàtica és una 
realitat al nostre territori. Com és ben 
sabut, aquesta espècie provinent d’Àsia 
s’ha establert com un agressiu agent 
invasor, repercutint de manera molt ne-
gativa sobre la diversa fauna pol·linit-
zadora, com ho són diferents varietats 
d’abelles, i posant així mateix en perill 
tant la biodiversitat com els ecosistemes.

Malauradament, Sant Vicenç dels 
Horts no es troba exempta de l’expansió 
d’aquest insecte i s’han començat a de-
tectar exemplars d’aquesta espècie, amb 
més abundància de l’esperada, en di-
verses zones d’interès ambiental o lúdic 
com ho són el parc del Pi Gros o la plaça 
Narcís Lunes, zones habitualment plenes 
de gent gran, canalla i on es realitzen ac-
tivitats culturals molt sovint.

Si bé és cert que és molt difícil tro-
bar-hi una solució definitiva o erradicar 
la presència d’aquest d’insecte, crec que 
seria molt necessari per part de l’Ajun-
tament plantejar un pla integral per tal 
de poder controlar la població d’aquest 
tipus de vespa, atesa la seva potencial 
perillositat en zones amb col·lectius vul-
nerables, així com la difusió d’informació 
rellevant per saber com actuar en cas de 
trobar un niu de vespa asiàtica prop de 
casa nostra.
Miquel Gómez

@svhcpnl

677 258 351

Envia’ns un missatge!



Isidre 
Bautista

LA VEU DELS GRUPS MUNICIPALS

L’acció de govern del PSC se centra en les persones perquè les persones són el centre 

de tot: el centre de les propostes, el centre de les possibilitats; són el motor que mou 

l’engranatge que necessitem fer rodar entre tots i totes per tal que a la ciutat hi hagi lloc 
i possibilitats perquè totes i tots hi visquem amb dignitat i perquè la llibertat, la igual-

tat, la solidaritat, el respecte a la natura, la inclusió, la tolerància i la responsabilitat siguin 

els valors fonamentals de la nostra societat.

Per això, des del Govern treballem en el dibuix del nou Sant Vicenç dels Horts, una 
ciutat més amable i sostenible que es construeix fonamentada en els criteris d’efi-
ciència energètica, mobilitat i accessibilitat, espais per a la col·lectivitat, la qualitat 
ambiental i la integració social però on, a més, s’han d’integrar aspectes com ara la in-
formació i el coneixement, que potencien els aspectes de qualitat de vida centrada en els 

serveis, el gaudi de la col·lectivitat i, en definitiva, la participació ciutadana.

Avui afrontem nous reptes i també notables amenaces, però estem convençuts que 

Sant Vicenç dels Horts ha de ser un espai de la col·lectivitat, amb una mobilitat soste-

nible en una ciutat contemporània, i per això treballem per la millora de l’espai públic i 
la seva activació cultural, econòmica i social.

Els socialistes treballem en un projecte de ciutat responsable amb les generacions 
futures. El repte és dissenyar una ciutat per viure-hi junts, interactuar en tot moment 
i crear oportunitats, tot fent un ús sostenible dels recursos.

La innovació és clau per aconseguir un impacte durador i garantir que ningú es 
quedi enrere. Ens hi ajudes?

Dibuixem el Sant Vicenç del futur

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

Maite
Aymerich

junts@juntsxsantvicenc.cat
     @JuntsxSVH       
     juntsxsantvicenc

Fa mesos que es parla de la inflació i de com afectarà la nostra butxaca. Com que els preus 

estan molt inflats, amb els mateixos diners podem comprar menys productes i serveis 

i podem estalviar menys. Això, sens dubte, ens genera incertesa econòmica i molta preo-

cupació, especialment quan es tenen rendes molt baixes.

L’escassetat de matèries primeres després de la pandèmia, l’encariment de l’energia i la 

guerra d’Ucraïna hi tenen a veure, però ens hem de preguntar si un govern municipal hi 

pot fer res, davant d’un fenomen macroeconòmic. 

La resposta és sí. El Govern Municipal administra diners de tots els vicentins i les vicenti-

nes i ha d’empatitzar amb el patiment de la gent posant en marxa accions, en la mesura 

de les seves possibilitats, que ens permetin aguantar el cop. Com ens passa a les famílies, 

l’Ajuntament s’ha d’adaptar a la nova realitat. I com ho pot fer?: amb allò que directament 

regula i administra. Si quan anem a comprar tot és més car, potser l’Ajuntament pot fer 
que algunes coses siguin més barates, per exemple, rebaixant tarifes dels títols propis 

del Santvibus i del CEM, bonificant l’impost de les obres en alguns casos, ampliant els 

llindars econòmics per a rebre ajuts, estimulant el consum al comerç local, facilitant la 

instal·lació de sistemes d’autoconsum energètic i fonts d’energia alternatives, ofertant 

més formació ocupacional, fent plans d’ocupació locals amb recursos propis, destinant 

més pressupost a polítiques d’habitatge i de lloguer, etc.

I sobretot, gastant millor els diners perquè arribin a les butxaques de tots els vi-
centins i les vicentines: racionalitzant les despeses, reduint la partida de comunicació i 

propaganda i no malgastant. El mateix que fem a casa. 

Un Sant Vicenç on ningú quedi enrere



LA VEU DELS GRUPS MUNICIPALS

Avui dia, Sant Vicenç dels Horts té greus problemes de mobilitat, especialment al centre 
del poble, on els embussaments es produeixen amb una alta freqüència: una situació que té 

cada cop més emprenyats els veïns i les veïnes de la zona i, en general, tot el poble. Veiem per 

què. Creuar Sant Vicenç és tota una odissea, una situació que ha empitjorat per la manca de 

planificació i gestió del Govern Municipal, que, com tothom sap, va tallar alguns carrers de cop i 

volta sense consensuar-ho amb el veïnat ni amb les entitats comercials de la zona, creant un au-

tèntic perill desviant tot el volum de tràfic d’aquella zona cap al carrer Comerç. Des d’En Comú 
Podem ja vam advertir que aquest carrer no estava acondicionat per suportar grans den-
sitats de trànsit de vehicles per la seva poca amplitud. Sense escoltar-nos, ni a nosaltres 
ni els veïns, ens trobem amb el caos actual. No hi ha excuses per dur a terme accions sense 

consens. Nosaltres hem sigut pioners en la creació de carrers per a vianants, de zones verdes i 

d’esbarjo per als nostres joves i de fires comercials, o en la pacificació de carrers, però sempre 

amb l’acord dels veïns, les entitats i els comerços, mai imposant cap d’aquestes mesures: la di-
ferència entre una gestió responsable i una d’irresponsble. La mobilitat sostenible i segu-
ra és una prioritat, però el consens i el diàleg social són absolutament irrenunciables en 
democràcia. Sant Vicenç en Comú Podem, després d’haver escoltat les veïnes i els veïns, 
proposem la reobertura del carrer Barcelona i l’inici d’un projecte de pacificació gradual 
a Vila Vella, que tingui per objectiu donar suport al comerç local de la zona, que tan perjudi-

cat s’ha vist per les actuacions del govern socialista, i impulsar actes, fires i esdeveniments que 

fomentin que el veïnat surti a passejar pels carrers. Nosaltres fem la feina que havia de fer 
l’alcalde Comino: escoltar i, després, proposar. Esperem que ens tinguin en compte.

Posem solucions als problemes de mobilitat

Jordi Gil

stvicencencomu@gmail.com 
    @StVicencEnComu    
    StVicencEnComu 
    @stvicencencomu

El contador se ha puesto en marcha, ya ha comenzado la cuenta atrás para las elecciones 

municipales del 2023 y vemos cómo el PSC aprieta el acelerador a fondo. Casi toda la pobla-

ción de Sant Vicenç está en obras, un golpe de efecto visual en el que todas las calles están 

levantadas a la misma vez, con la intención de demostrarnos que cumplen con lo prome-

tido. Nos quieren enseñar la cara bonita de la moneda, pero hay que girarla para ver que 

contiene la cruz. 

Menos aparcamiento: problema que venimos arrastrando de hace tiempo y que, si no 

teníamos bastante problema para aparcar..., ahora se ha visto agravado al quitar zonas de 

aparcamiento por hacer obras.  Falta de planificación: no se puede pretender levantar todo 

un municipio por obras en un corto espacio de tiempo cuando han pasado tres años sin 

trabajo aparente. Malgasto del dinero público: calles recién pintadas que ahora están en 

obras y se han vuelto a pintar; eso es tirar el dinero de nuestro bolsillo. Una ciudad colap-

sada de vehículos por las calles cortadas y desviación del tráfico cuando no es comprensible 

que se tarde menos en llegar a Barcelona que en ir de San Antonio a Can Ros. Da igual lo 

que digamos, es indiferente lo que opinemos, ellos tienen el mando del poder, no quieren 

ver lo que no les interesa y no escuchan el malestar producido a los/las vecinos/as. Nos en-
contramos en el tiempo de promesas, esas que te embaucan por ser atractivas pero que 

están vacías de contenido; promesas que nunca llegarán, y que caerán en el saco del olvido. 

Hagamos un alto en el camino, miremos alrededor y pensemos: ¿esta es la evolución que 

queremos para Sant Vicenç dels Horts? Nuestras miradas están puestas en el compromiso 

con los vicentinos y las vicentinas para conseguir el bienestar de nuestro municipio.

Sant Vicenç, “patas arriba” por falta de buena gestión

Antolín
Jiménez

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



VA DE VOLTESSilenci, estudi i èxit acadèmic

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

AULES D’ESTUDI
Del 12 de desembre del 2022 
al 5 de febrer del 2023 
Matins de dilluns, dimarts, 
dijous i divendres de 10 a 13 h.
Tardes de dilluns a dijous de 
20.30 a 22.30 h.  
Dissabtes: 16.30 a 20.30 h. 
Diumenges: De 10.30 a 14 h i 
de 16.30 a 20.30 h

l La concentració que es requereix en els 
períodes d’exàmens i lliurament de treballs 
de semestre és especialment necessària. 
Les distraccions a casa són d’allò més di-
verses: recollir un rentavaixelles, endreçar 
la taula, agafar quelcom per menjar a la 
cuina o una beguda a la nevera, per esmen-
tar les més clàssiques. De vegades la co-
moditat de l’habitació no és una comoditat 
real i el fred, o la calor, o el soroll dels veïns, 
dificulten aquesta concentració tan desit-
jada. Davant d’aquest panorama, agafar el 
portàtil, els apunts i una ampolla d’aigua i 
marxar a la biblioteca a estudiar és l’opció 
més intel·ligent i encertada. Afortunadament, del 12 de desembre al 5 
de febrer la Biblioteca Les Voltes amplia els seus horaris amb el servei 
d’aules d’estudi, i no només pots venir a estudiar-hi les tardes de dilluns 
a divendres i els matins de dimecres i dissabte, sinó que la franja s’am-
plia a la resta de matins, vespres fins a les 22.30 h i els caps de setmana, 
dissabtes tarda i diumenges matí i tarda. La Biblioteca t’ofereix silenci, 
l’estudi i l’èxit acadèmic els poses tu. Et desitgem els millors resultats.

Lidia Vargas 

En un món globalitzat, digital i consumista, cada cop més veïns i veïnes pateixen o han 
patit alguna mena de conflicte o manca d’acord que ha afectat directament a la seva 
butxaca.

Totes les persones som consumidores de béns i serveis i estem immerses en un siste-

ma de producció i consum generalitzat, on la publicitat incideix directament en les nostres 

decisions de compra i moltes vegades és enganyosa, falsa o omet informació rellevant, 

que pot induir a error. El fet de tenir Internet a la butxaca i a tot arreu ens fa més vul-
nerables, sobretot els col·lectius de la bretxa digital.

Des de principi d’any, el Departament Públic de Consum ha tornat a la butxaca dels 
afectats i les afectades més de 40.000 € fent assessoraments, mediacions, reclama-
cions, queixes, denúncies i arbitratges de consum, que van dels 50 € als 7000 € en l’úl-

tim cas d’èxit. Qualsevol servei o producte pot ser susceptible de consulta o reclamació. Els 

més habituals són telèfon, Internet, aigua, llum, serveis bancaris, compra o lloguer d’habi-

tatges, compres per internet, reformes, transports, venda d’electrodomèstics, òptiques… 

A més, es fan campanyes informatives i d’inspecció de consum a diferents sectors 
comercials o de serveis que, d’una banda, fan que el petit comerç i les empreses cone-

guin els seus deures i, a més, permeten detectar possibles fraus que han evitat problemes.

No us alarmeu, la majoria de les reclamacions són d’empreses grans, el comerç lo-
cal fa bé les coses. Tenim un servei de qualitat i totalment gratuït.

Més de 40.000 € recuperats per als consumidors

lidiavg@svh.cat      

Regidora no adscrita








