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Construïm el futur

Sant Vicenç
dels Horts

Recta final de les obres de l’Escola Bressol Municipal Petit Mamut,
un equipament modern, acollidor i sostenible
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Pàg. 4-5

La nova Escola 
Bressol Municipal 
Petit Mamut, a punt

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
AjuntamentSVH

L’actor i humorista Jose Corbacho Nieto actua 
el pròxim divendres a Sant Vicenç dels Horts! 
Ens presenta l’espectacle “Ante todo mucha 
calma”. No t’ho perdis!
20 de gener
Primera sessió, 20 h, i segona sessió, 22.30 h
La Vicentina
Entrades: https://buff.ly/3H0kbJZ
#MostraSVH23

Ajuntament SVH
@AjuntamentSVH

A les 16.43 h @bomberscat ha donat per extingit 
l’incendi que ha cremat una hectàrea al Puig 
Castellar. Han rebut l’avís a les 14.26 h i hi han 
treballat 12 dotacions de #Bomberscat, una 
d’elles aèria #MAER

Sant Vicenç dels Horts
@ajuntamentsvh

La Policia Local deté una persona davant d’un 
institut que duia una gran quantitat d’haixix. Ha 
estat denunciat per un presumpte delicte contra 
la salut pública i ha estat posat a disposició dels 
Mossos d’Esquadra.
www.svh.cat
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Aviat estrenarem la nova Escola Bressol Municipal Petit Mamut, 
un centre de primer nivell que ens il·lusiona, amb més superfície 
i més i millors espais respecte de l’antic emplaçament. L’Ajunta-
ment esmerça tots els esforços per garantir un model educa-
tiu d’èxit i a l’accés de tothom. La construcció de l’escola bres-
sol n’és un exemple, però també les iniciatives del Pla Educatiu 
d’Entorn, que trobareu a l’especial d’aquesta revista i a la guia 
que es reparteix a les famílies.

Igualment, en la resta d’àmbits clau per a la societat, el Govern 
municipal ha posat bases sòlides per construir la ciutat del pre-
sent i del futur, amb millores destacades en sis eixos: espai 
públic, mobilitat, seguretat, habitatge social, medi ambient, 
i indústria i ocupació.

El balanç de la feina feta és molt positiu. Entre altres fites, 
hem construït l’Equipament Cívic de la Guàrdia en un temps 
rècord; hem resolt els problemes que ens vam trobar en la cons-
trucció del Casal Cultural i Cívic Virgínia Amposta i l’hem po-
sat en funcionament, i estem a punt d’acabar la primera fase de 
les escales mecàniques al barri de Sant Josep, a més de pacifi-
car i fer més amables els carrers de Vila Vella. També hem posat 
en marxa l’Oficina de Transició Energètica i Climàtica.

La ciutat avança, i això ens anima a continuar assolint més 
reptes per poder fer un salt qualitatiu. Per això, hem tornat a 
demanar a la Generalitat que mogui fitxa en tres temes fo-
namentals: ha de concertar ja les places públiques de la fu-
tura residència de la gent gran, ha de lliurar un projecte que 
faci viable el soterrament de les vies de Ferrocarrils i ha de 
retornar a l’ambulatori les especialitats mèdiques.

A Sant Vicenç dels Horts continuem treballant, de manera cla-
ra i ferma, perquè la ciutat estigui al servei de la ciutadania.

Pronto estrenaremos la nueva Guardería Municipal Petit Mamut, 
un centro de primer nivel que nos ilusiona, con más superficie 
y más y mejores espacios respecto al antiguo emplazamiento. 
El Ayuntamiento dedica todos los esfuerzos para garantizar 
un modelo educativo de éxito y al acceso de todo el mundo. 
La construcción de la guardería es un ejemplo, pero también las 
iniciativas del Plan Educativo de Entorno, que encontraréis en el 
especial de esta revista y en la guía que se reparte a las familias.

Igualmente, en el resto de ámbitos clave para la sociedad, el 
Gobierno municipal ha puesto bases sólidas para construir la 
ciudad del presente y del futuro, con actuaciones destacadas 
en seis ejes: espacio público, movilidad, seguridad, vivienda 
social, medio ambiente e industria y empleo.

El balance del trabajo realizado es muy positivo. Entre 
otros logros, hemos construido el Equipamiento Cívico de 
La Guàrdia en un tiempo récord; hemos resuelto los problemas 
que nos encontramos en la construcción del Casal Cultural y Cí-
vico Virgínia Amposta y lo hemos puesto en funcionamiento, y 
estamos a punto de acabar la primera fase de las escaleras me-
cánicas en el barrio de Sant Josep, además de pacificar y hacer 
más amables las calles de Vila Vella. También hemos puesto en 
marcha la Oficina de Transición Energética y Climática.

La ciudad avanza, y esto nos anima a seguir logrando más re-
tos para poder dar un salto cualitativo. Por eso, hemos vuelto a 
pedir a la Generalitat que mueva ficha en tres temas funda-
mentales: debe concertar ya las plazas públicas de la futura 
residencia de la gente mayor, debe entregar un proyecto 
que haga viable el soterramiento de las vías de Ferrocarrils 
y debe devolver al ambulatorio las especialidades médicas.

En Sant Vicenç dels Horts seguimos trabajando, de forma clara 
y firme, para que la ciudad esté al servicio de la ciudadanía.

Un futur que il·lusiona
Miguel Comino
Alcalde
           
            @miguelcomino
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Els treballs de construcció de la 
nova Escola Bressol Municipal Petit 
Mamut avancen a bon ritme. L’equi-
pament, ubicat entre els carrers de 
Barcelona i de Mossèn Josep Du-
ran, ja esta pràcticament enllestit 
i es preveu que les classes puguin 
començar després de la Setmana 
Santa, si la Generalitat hi dona el seu 
vistiplau. Es tracta d’un equipament 
educatiu de primer nivell, que guan-
ya en espais i en millors prestacions 
respecte de l’edifici antic.

L’edifici és pioner al municipi i a 
l’Àrea Metropolitana de Barcelo-
na, perquè està construït amb fus-
ta d’avet prefabricada (estructura, 
façanes, forjats i coberta). La planta 
baixa està revestida de pedra, ma-
terial que s’integra perfectament al 
nucli antic de Vila Vella i que presen-
ta unes característiques de durabi-
litat necessàries per a tot equipa-
ment. La façana de la planta primera 
està acabada en fusta, com l’interior 
de l’edifici, un tret que confereix ca-
lidesa, necessària en un equipament 
per a nadons i infants. D’altra banda, 
és un edifici sostenible energètica-

Tram final d’obres de l’Escola 
Bressol Municipal Petit Mamut

L’edifici és pioner 
en molts àmbits: 
modern, acollidor 
i energèticament 
sostenible

ESPECIAL EDUCACIÓ
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Així s’ha construït 
l’Escola Bressol 
Municipal 
Petit Mamut
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ment, atès que s’autoabastirà mit-
jançant plaques fotovoltaiques per 
al consum elèctric que necessitarà. 

Dos accessos 
L’Escola Bressol Municipal Petit Ma-
mut tindrà dos accessos: un pel car-
rer de Mossèn Josep Duran, per on 
accediran les famílies i els infants, i 
un altre pel carrer de Barcelona, per 
on accediran els subministraments 
i que, alhora, serà la porta d’emer-
gència. Aquest accés recuperarà un 
antic arc de pedra d’uns 200 anys 
d’antiguitat que estava situat a l’in-
terior de l’edifici de Ca la Manela, 
que s’ha restaurat i recuperat a la 
façana del nou edifici com a recor-
datori del que hi havia.

Famílies, infants i personal docent gaudiran d’un 
equipament punter, que garanteix l’educació de 
qualitat en una etapa clau de la formació. Sant 
Vicenç dels Horts estrenarà aviat una escola bressol 
municipal pionera a l’Àrea Metropolitana. Guanyem 
més espais i amb millors prestacions.

Patrícia Higueras Ovejero
Regidora d’Educació

Educació de qualitat en una 
etapa clau

L’equipament disposarà de tres 
aules, i d’una quarta sala d’usos 
múltiples que es pot convertir en 
aula si creix la demanda, a més d’un 
altre espai polivalent. Així mateix, 
comptarà amb cuina pròpia (l’escola 

bressol actual funciona amb servei 
de càtering). I com a novetat, també 
disposarà d’una aula multisensorial 
que serà tota una experiència per als 
més petits. El mobiliari interior serà 
de fusta.

ESPECIAL EDUCACIÓ

MÉS I MILLORS ESPAIS
L’Escola Bressol Municipal Petit Mamut guanya en superfície construïda i en més i millors espais, respecte de l’antic 
emplaçament. Algunes de les dades més destacades són:

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA

TERRASSA-PATI

AULES

BANYS 1

OFFICE (CUINA)

VESTÍBUL

SALA PER A EDUCADORES

MAGATZEM

GUARDACOTXETS

EDIFICI ANTIC

166,85 m²

123,60 m²

l Aula 0: 28,30 m²
l Aula 1: 28,85 m²
l Aula 2: 37,40 m²
l Sala d’usos múltiples

Un bany de 10,03 m²

Un office de 3,65 m²

13,70 m²

20,15 m²

5,90 m²

2 m²

NOVA ESCOLA BRESSOL

463,68 m²

l Pati: 437,93 m²
l Accés al pati: 24,02 m²

l Aula 0: 30,24 m²
l Aula 1: 30,08 m²
l Aula 2: 40,08 m²
l Espai d’usos múltiples convertible en aula: 53,57 m²
l Espai polivalent: 13,44 m²
l Aula multisensorial: 14,36 m²

1 bany de 2,38 m²
1 bany adaptat de 7,59 m²
1 bany d’infants de 2,12 m²

Cuina i rebost de 9,41 m²

Espai d’accés de 11,60 m²
Distribuïdor de 10,38 m²

Sala d’educadores de 16,78 m²
Secretaria-Direcció: 10,00 m²

28,82 m²

5,62 m²
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Portes obertes als 
centres educatius per 
donar-se a conèixer 
a les famílies 

Els centres educatius de Sant Vicenç 
dels Horts fan jornades de portes 
obertes abans que comenci la preins-
cripció per al curs vinent. D’aquesta 
manera, tant les famílies com el futur 
alumnat poden conèixer de primera 
mà l’equip docent, el funcionament 
del centre, les instal·lacions, el pro-
jecte educatiu i els serveis comple-
mentaris que ofereix, entre altres 
qüestions. A més, les visites faciliten 
resoldre els dubtes que puguin tenir 
les persones interessades. 

Les visites serveixen per resoldre dubtes 
abans de fer la preinscripció

Com a novetat, les jornades de 
portes obertes han recuperat en-
guany el format anterior a la pandè-
mia: sovint es fan en grup i amb la 
participació de l’alumnat que actual-
ment cursa els seus estudis al centre. 
Abans de decidir quines escoles es 

volen visitar, és recomanable con-
sultar la Guia Educativa que publica 
l’Ajuntament, ja que aplega informa-
ció de tots els centres educatius del 
municipi. Les portes obertes duraran 
fins al maig, quan estaran dedicades 
a Formació Professional. 

ESPECIAL EDUCACIÓ

Consulta la guia 
educativa 
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Sant Vicenç dels Horts lluita 
contra l’absentisme escolar

La col·laboració de 
les famílies esdevé 
clau per reduir les 
faltes a classe i 
l’abandonament 
escolar

Sant Vicenç dels Horts compta amb 
una nova eina per prevenir i evitar 
l’absentisme escolar. Es tracta del Pla 
d’Àmbit Comunitari en Situacions 
d’Absentisme, que actualitza l’ante-
rior Pla Local d’Absentisme. El nou 
pla comunitari compta amb una co-
missió de treball i coordinació, que 
ha de servir per detectar necessitats 
i adoptar mesures davant les absèn-
cies escolars. 

L’absentisme i l’abandonament 
escolar són fenòmens complexos en 
què intervenen molts factors d’ordre 
personal, familiar, social i escolar, 
que sovint interaccionen. L’objectiu 
final del pla és consolidar el circuit 

de coordinació i treball en xarxa 
entre els diferents membres de la 
comunitat escolar i educativa. En 
aquest sentit, la col·laboració de les 
famílies també esdevé fonamental 
i necessària per minimitzar les con-

La prevenció, 
detecció i 
intervenció per 
reduir l’absentisme 
escolar forma part 
del Pla Educatiu 
d’Entorn

ductes d’absentisme i d’abandona-
ment escolar prematur.  

Una ciutat educadora 
L’Ajuntament ha posat en marxa els 
tràmits per adherir-se a l’Associació 
Internacional de Ciutats Educadores 
(AICE). L’acord es va aprovar per una-
nimitat al Ple municipal del novem-
bre passat. L’AICE és una associació 
de governs locals d’arreu del món, 
sense ànim de lucre, que promou 
l’intercanvi d’idees, reflexions i bones 
pràctiques en aquest grup de ciutats 
compromeses amb l’educació com a 
eina de transformació social. 

L’AICE compta actualment amb 
prop de mig miler de ciutats adheri-
des de 36 països. Amb aquesta incor-
poració, el consistori aspira a com-
partir coneixements i experiències 
amb la resta de ciutats educadores. 
A més, el municipi es compromet 
a complir els principis de la Carta 
de Ciutats Educadores i a participar 
en els canals de debat, intercanvi i 
col·laboració de l’Associació. 

ESPECIAL EDUCACIÓ
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Patis oberts a les escoles

Cada pati ha incorporat un bagul amb material esportiu i recreatiu, per ajudar a 
dinamitzar l’espai. Igual que els Tallers d’Estudi Assistit, es tracta d’un projecte 
conjunt entre les escoles i les entitats socioeducatives del municipi: Fundació 
Maria Auxiliadora, Fundació Bayt al-Thaqafa, Centre Diari Sant Josep i Casal 
Infantil i Juvenil El Quijote.

Programa Mart XXI

Alumnes de 4t d’ESO dels tres instituts vicentins han tornat al Campus del Baix 
Llobregat de la UPC per treballar en la creació d’una colònia humana a Mart, 
en col·laboració amb altres joves de Viladecans i Gavà. El programa Mart XXI 
ajuda a despertar l’interès científic, reforça la motivació i impulsa la continuïtat 
acadèmica. 

Tallers de suport i acompanyament

Els TSAE acompanyen infants i joves en l’adquisició de capacitats i 
competències. Aquestes activitats, en horari no lectiu, ajuden a crear una 
actitud positiva en relació amb l’aprenentatge. A primària es fan tallers 
d’educació emocional. A secundària hi ha tallers de: rap, producció musical i 
breakdance; cuina; ciència, i entrenaments esportius al CEM. 

3a edició de Passaport Edunauta

Aquest projecte connecta, reconeix i fa visibles els aprenentatges dels infants 
de 9 a 12 anys més enllà de l’escola, promovent l’accés dels nens i nenes a 
activitats educatives obertes. L’objectiu del Passaport Edunauta és garantir 
l’equitat, gràcies a la potència educativa dels recursos del municipi. 

ESPECIAL EDUCACIÓ

Els centres educatius han recupe-
rat aquest curs les activitats del Pla 
Educatiu d’Entorn (PEE), que aplega 
diverses escoles i que s’havien limi-
tat durant la pandèmia, com ara la 
jornada de corfbol, que enguany ha 
comptat amb la col·laboració de la 
Federació Catalana de Korfbal. 

A més, el PEE també ha incor-
porat projectes nous, com el de 
Mentories Socioeducatives amb 
alumnat de secundària. Aques-
ta activitat vol afavorir la igualtat 
d’oportunitats: la persona mentora 
ofereix orientació i suport emocio-
nal a la persona mentorada en el 

El Pla Educatiu d’Entorn incorpora mentories 
socioeducatives a l’ESO

seu desenvolupament acadèmic i 
personal. Aquesta relació de con-
fiança i el paper de referent posi-
tiu contribueixen a l’èxit educatiu i 
personal de l’alumnat. 

Bona part de les propostes del 
PEE destaquen per oferir oportuni-
tats educatives més enllà de l’escola.
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Tots els barris de Sant Vicenç dels Horts compten amb un regidor o 
regidora de referència, per tractar de manera directa els assumptes 
relacionats amb cada barri. El calendari de les trobades periòdiques 
entre el veïnat i el regidor o regidora de referència es pot consultar 
a la taula següent: 

Les regidories de barri 
mantenen el Govern 
municipal a l’abast del veïnat

Alumnat vicentí, al 
Concurs Gastronòmic 
dels PFI d’Hoteleria

Alumnes del PFI-PTT de Pastisseria 
i Forneria participen en el Concurs 
Gastronòmic dels PFI amb un dolç 
inspirat en les típiques moles que 
feia la Pastisseria Vila, en aquest cas 
amb praliné d’avellana i xocolata. El 
certamen s’adreça a centres que im-
parteixen PFI de la família professio-
nal d’Hoteleria i Turisme.

El Ple municipal de desembre va 
aprovar per unanimitat el Pla Local 
de Joventut 2023-2026. El docu-
ment planifica les polítiques muni-
cipals en matèria de joventut dels 
pròxims anys.

En l’elaboració del pla hi han parti-
cipat joves del municipi, mitjançant 
enquestes i activitats als instituts.

Llum verda al 
nou Pla Local 
de Joventut

REGIDORIES DE BARRI Horaris d’atenció durant el 2023

Can Costa
Xavi Gómez
xavierga@svh.cat
Últim dimecres de mes de 17 a 18 h
AV Can Costa (c. Sàhara, 34)

Can Ros i El Serral
Paqui Capellades
francescacl@svh.cat 
Els dies acordats prèviament amb 
l’Associació Veïnal
AV del Trèvol 
(c. Mossèn Jacint Verdaguer, 168-170)

Can Sàbat
María Peláez
mariapm@svh.cat
Els dies acordats prèviament amb 
l’Associació Veïnal
Al barri o a l’Ajuntament, segons la 
petició de l’AV

El Turó
María Peláez
mariapm@svh.cat
Últim dimarts de mes a les 18 h
AV del Turó (c. Mare de Déu del Carme, 9)

Font del Llargarut
Isidre Bautista
isidrebc@svh.cat
Els dies acordats prèviament amb 
l’Associació Veïnal
AV Font del Llargarut ( c. Tremp, 1)

Grup Llinàs
Juan Ramón Torres
jramontb@svh.cat
Primer dimarts de mes de 18.30 a 20 h
AV Grup Llinàs (c. la Corunya, 4)

La Guàrdia
Juan Ramón Torres
jramontb@svh.cat
Últim dijous de mes de 18 a 20 h
AV de la Guàrdia (plaça de la 
Pau, s/n - Rambla Lleida, 5)

La Vinyala-Poble Nou
Mireia Vergés
mireiavr@svh.cat
Els dies acordats prèviament amb l’AV
Casal de la Vinyala (c. Vinyala, 1)

Sant Antoni
Mireia Vergés
mireiavr@svh.cat
Primer dilluns de mes de 17.30 a 19 h
AV de Sant Antoni (avinguda central de Sant 
Antoni, 84)

Sant Josep
Patricia Higueras 
phigueras@svh.cat 
Lydia Vargas 
lidiavg@svh.cat
Últim dimecres de mes de 19.30 a 21 h
AV Sant Josep, al Centre Cívic Sant Josep 
(c. Albacete, 12-18)

Sant Roc
Isidre Bautista
isidrebc@svh.cat
Els dies acordats prèviament amb 
l’Associació Veïnal
AV Sant Roc (c. Velázquez, 27)

Vila Vella
Isidre Bautista
isidrebc@svh.cat
Segon dimecres de mes a les 20.15 h
Ca l’Aragall (c. Barcelona, 16-18)  

ESPECIAL EDUCACIÓ

El Pla Educatiu d’Entorn incorpora mentories 
socioeducatives a l’ESO
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MÁS ESPACIOS PARA LA CIUDADANÍA

El Ayuntamiento ejecuta desde el inicio del mandato un conjunto de actuaciones que se 
consideran claves para el crecimiento ordenado y la mejora del municipio. A continuación 
se repasan iniciativas destacadas en seis ámbitos estratégicos.

PLANIFICAMOS 
SANT VICENÇ DELS HORTS

BV-2002

BV-2002

Ajuntament

Plaça de 
la Vila

c. Rafael Casanova

c. Mn. Jacint Verdaguer

c. À
ng

el G
uim

erà

c. del Riu
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Se han generado nuevos espacios de uso prioritario 
para la ciudadanía. Se han puesto las bases para 
pacificar definitivamente el barrio de Vila Vella y lograr 
cuatro grandes objetivos:

l Dignificar el entorno, mejorando el confort vecinal

l Hacer las calles plenamente accesibles para los 
peatones

l Impulsar el comercio de la zona

l Minimizar los efectos de la contaminación en la 
población y en el medio ambiente

l  Finalizan las obras de La Vinyala 
Ciudadanía, entidades y Gobierno municipal 
comprobaron de primera mano las mejoras del barrio 
de La Vinyala, en una visita técnica el 4 de marzo. Se ha 
acondicionado y se ha renovado el espacio existente 
entre las calles de Doctor Ferran y de La Vinyala, 
con varias actuaciones: mejora de la accesibilidad, 
renovación de la iluminación, instalación de mobiliario 
urbano, ordenación de la recogida de aguas, del 
alcantarillado y del cableado telefónico, etc.
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MÁS Y MEJOR MOVILIDAD

Sant Vicenç dels Horts trabaja para generar espacios 
más amables, con un tráfico menos contaminante y más 
seguro. Tres son las actuaciones más destacadas:

l Ampliación y mejora de la rotonda de las Ovejitas. 
En los próximos meses empezarán las obras para 
transformar uno de los accesos principales a la ciudad. 
La actuación se completa con la ampliación de carriles, 
de dos a cuatro, entre la glorieta y la A-2 para ir hacia 
Barcelona, y con la construcción de un paso soterrado 
de peatones para atravesar la BV-2005.

  
l Sincronización de todos los semáforos de la 
BV-2002 (carretera de Sant Boi). Se reduce de 15 a 
5 minutos el tiempo 
necesario para atravesar 
Sant Vicenç dels Horts, 
desde la rotonda de las 
Ovejitas hasta la salida 
a Pallejà. Se reduce, 
por tanto, el tráfico de 
vehículos por el centro 
del municipio.

l Paso de peatones y semáforo a demanda en la 
BV-2005 (carretera de Torrelles). También se ha 
ubicado la parada de bus en el centro de la calzada, 

con la correspondiente señalización horizontal y 
vertical. Además, se ha construido una acera a lo largo 
del margen derecho de la carretera que permite el 
acceso a la parada de bus y al paso de peatones, desde 
el vial lateral. También se han generado aceras al 
otro lado de la carretera, en el margen izquierdo, que 
recoge los movimientos de los peatones, tanto los que 
cruzan desde la carretera como los que llegan desde la 
calle de Sant Joan.

l Itinerario para peatones y ciclistas entre Sant 
Vicenç y Santa Coloma. La carretera BV-2002 dispone 
de un nuevo tramo de vía diferenciada para peatones 
y ciclistas entre la rotonda de la estación de los FGC de 
Santa Coloma de Cervelló y el camino de los Caballeros 
en Sant Vicenç dels Horts, de 1.401 metros de longitud. 
Tiene tres metros de ancho, va paralelo a la carretera y 
cuenta con miradores para potenciar las vistas hacia el 
canal y el Parque Agrario, respetando y preservando el 
arbolado existente. 
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MÁS SEGURIDAD: UNIDAD DE PROXIMIDAD
DE LA POLICÍA LOCAL

En octubre del 2022 se puso en marcha la Unidad de 
Proximidad de la Policía Local. Esta unidad trabaja en 
los barrios con más densidad de población, como Can 
Ros, La Vinyala o Vila Vella, especialmente en los ejes 
comerciales de las calles de Mossèn Jacint Verdaguer 
y Barcelona. Su presencia permanente en el territorio 
permite establecer relaciones fluidas, directas y 
constantes con el vecindario y el tejido asociativo del 
municipio, especialmente asociaciones vecinales y de 
comerciantes. Esto permite detectar problemas que en 
muchas ocasiones pasan desapercibidos y que requieren 
un tratamiento especializado. Además, para resolverlos 

de manera eficiente es necesario afrontarlos de manera 
transversal con otras entidades o administraciones. En 
este sentido, la Unidad de Proximidad tiene capacidad 
para activar e implicar en la resolución de problemas a 
otros agentes y servicios municipales, como Servicios 
Sociales, Mediación, Medio Ambiente, Participación, 
Salud Pública, Urbanismo, Movilidad... u otras 
administraciones y cuerpos policiales.

Por otro lado, la nueva unidad permite aumentar la 
protección escolar en las entradas y salidas de los centros 
educativos y posibilita retomar la educación viaria.
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MÁS VIVIENDA ASEQUIBLE

El futuro de Sant Vicenç dels Horts pasa, 
necesariamente, por construir un parque público 
de vivienda asequible de compra y de alquiler, con 
prioridad para los vicentinos y las vicentinas que 
quieran quedarse a vivir en la ciudad e iniciar así sus 
proyectos vitales. El Ayuntamiento está llevando 
a cabo los pasos necesarios para construir en los 
próximos años 400 viviendas públicas:

l  Se han proyectado pisos de alquiler asequible en 
dos terrenos municipales: el camino de la Font de 
Sant Josep y la calle de Lucena.

l  El Ayuntamiento trabaja en el proyecto del Frente 
Sur, un solar alejado de la zona agraria donde se haría 
vivienda de protección oficial y alquiler asequible en 
los próximos seis años. Los pisos se construirían entre 
la actual carretera de Sant Boi y donde tiene que ir 
la circunvalación que marcará la línea divisoria con 
el Parque Agrario. En este espacio, se prevé ubicar 
el mercado municipal de los jueves, que tantos 
problemas está generando en su ubicación actual.

l  Se urbanizará la zona de La Bofarull, donde 
conviven terrenos públicos y privados, para crear 
vivienda de protección oficial y alquiler asequible. 
Aprovechando la actuación, se mejorará la movilidad 
en esta gran entrada al municipio.

l El Ayuntamiento prevé crear pisos protegidos en 
dos solares del lateral de la carretera de Sant Boi, 
entre la calle de Mare de Déu de Núria y Mare de 
Déu de Montserrat, a la altura de Neumáticos García. 

H Carrer de Lucena 
Lloguer assequible

Camí Font de  
Sant Josep 
Lloguer assequible

 

 

 

Nova Urbanització Bofarull 
 

i lloguer assequible

Front Sud 
 

i lloguer assequible

H H

H

 

H

I Además, se prevé construir equipamientos y zonas 
verdes.  

Ayudas para pagar el alquiler y la hipoteca
El Gobierno municipal ha convocado varias ayudas 
municipales para hacer frente al alquiler o la hipoteca 
de la vivienda habitual. Desde el Ayuntamiento se 
destinan cada año varios recursos a apoyar a las familias 
para el mantenimiento de la vivienda.
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MÁS POLÍTICAS MEDIOAMBIENTALES

l Sant Vicenç dels Horts ha creado una Oficina de 
Transición Ecológica y Energética, ubicada en Can 
Comamala (c. Mossèn Jacint Verdaguer, 105-113). Tiene 
como objetivos destacados: 

l gestionar la energía de equipamientos y de 
instalaciones municipales
l fomentar las instalaciones de autoconsumo 
energético
l fomentar, con incentivos fiscales y subvenciones, la 
creación de comunidades energéticas

l En la ciudad se han sustituido varias luminarias 
por luces LED, más eficientes y respetuosas con el 
medio ambiente. 

Datos energéticos de 2021 - 2022:
l Sustituidas 942 luminarias, lo que ha supuesto:
- Una reducción del 72,2 % en consumo de energía y 
de emisión de gas de efecto invernadero
- Ahorro de energía: 158.166 kWh/año
- Ahorro de emisión de gas efecto invernadero: 
77,19 toneladas/año
- Ahorro económico: 33.200 €/año

l Sant Vicenç dels Horts fomenta la instalación 
de placas fotovoltaicas, tanto en edificios y 
equipamientos públicos como en edificios de 
vecinos y vecinas. Por un lado, se instalarán 
placas en: 

- Escuela Sant Josep
- Escuela Joan Juncadella
- Escuela La Guàrdia
- Escuela Sant Antoni
- Escuela Sant Jordi
- Pista polideportiva Francesc Macià
- Almacén municipal 

Por el otro, hasta el 31 de marzo la ciudadanía puede 
solicitar ayudas para instalar placas fotovoltaicas:

Ayudas para rehabilitar edificios
Hasta el 29 de marzo el Ayuntamiento de Sant Vicenç 
dels Horts gestiona varias ayudas para:

l rehabilitar viviendas
l pagar el informe de inspección técnica de un 
edificio (ITE)
l pagar los certificados de eficiencia energética

Més informació a:



  16   Sant Vicenç dels Horts GENER-MARÇ 2023

MÁS INDUSTRIA Y OCUPACIÓN

l  Pla d’en Ricart 
En el polígono del Pla d’en Ricart se 
está llevando a cabo un proyecto de 
reparcelación y urbanización para habilitar 
un espacio logístico e industrial que permita 
desarrollar actividades industriales más 
allá de Quatre Camins. Su superficie es 
de 120.462 m². El Pla d’en Ricart está en 
un lugar con excelentes conexiones por 
carretera. Se encuentra junto a la carretera 
N-340, que enlaza con la A-2 y la autopista 
AP-2, vías que conectan Sant Vicenç dels 
Horts con importantes zonas logísticas. 

l  Nueva zona industrial entre 
Can Pujador y el Molí dels Frares 
Se prevé una zona industrial de 3.485 m² 
entre el polígono industrial Molí dels 
Frares y la Masía de Can Pujador. En esta 
zona, que dará continuidad al polígono 
de actividad económica Molí dels Frares, 
se podrán ubicar nuevas actividades 
que potencien la economía de Sant 
Vicenç dels Horts. 

l  Mejora del polígono de Les 
Fallulles  
El polígono de Les Fallulles es uno de los 
más consolidados en Sant Vicenç dels Horts. 
En él se encuentran grandes empresas 
como Ciments Molins, iVascular o Draxton 
Barcelona. El sector industrial de Les 
Fallulles tiene una superficie de 
494.200 m². Para facilitar la instalación 
de nuevas empresas en el polígono, se 
han llevado a cabo obras de adecuación, 
así como de mejora de la movilidad y de 
conexión con los municipios vecinos. 

El Gobierno municipal trabaja para crear 
nuevos polígonos: 
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L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts ha posat en marxa el pro-
cés participatiu sobre el nou sistema de recollida de residus. Aquest 
procés té com a objectiu principal generar debat entre la ciutadania 
i recollir-ne l’opinió pel que fa als diferents models possibles. Con-
cretament, el consistori planteja desplegar contenidors tancats amb 
targeta lectora o bé una recollida d’escombraries porta a porta.

Aquest procés es posa en marxa ara perquè el contracte municipal 
de recollida de residus acaba aviat. Es tracta d’un contracte molt an-
tic que no permet assolir els nivells de reciclatge exigits per la Unió 
Europea, i el consistori ha decidit sotmetre a debat previ el canvi de 
model, que s’ha d’adoptar obligatòriament. S’han publicat al YouTu-
be municipal dos vídeos explicatius sobre els models proposats, per 
proporcionar a la població el màxim d’informació.

La fase d’obertura va començar el 15 de febrer, amb una sessió 
d’inici a Can Comamala on es va explicar el procés. Aquesta fase du-
rarà fins al 29 de març, període en què es podrà respondre l’enquesta 
participativa a la plataforma web www.svh.cat/decidimsvh. A més, 
s’han programat 12 sessions informatives als diferents barris i s’ins-
tal·len punts informatius itinerants, amb l’opció de respondre l’en-
questa de manera presencial.

La ciutadania decideix 
el futur de la recollida 
de residus al municipi

Es pot triar entre contenidors tancats amb 
targeta lectora o bé una recollida porta a porta

Aigua regenerada 
per combatre la 
sequera

L’aigua regenerada és un tipus d’ai-
gua que substitueix la potable, en 
molts casos, per a usos com la nete-
ja, el rec i els usos industrials. És una 
de les mesures clau per garantir els 
recursos hídrics a l’Àrea Metropoli-
tana, i el nostre municipi és un punt 
fonamental d’aportació d’aquest ti-
pus d’aigua al riu Llobregat.

L’alcalde, Miguel Comino, es va re-
unir el 2 de març amb la consellera 
de la Presidència, Laura Vilagrà, per 
tractar temes com el concert econò-
mic de les places públiques de la 
futura residència de la gent gran, 
el projecte de viabilitat del soterra-
ment de les vies dels Ferrocarrils o el 
retorn a l’ambulatori de les especia-
litats mèdiques.

Reunió amb la 
consellera Laura 
Vilagrà

Emplena 
l’enquesta fins 
al 29 de març
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La Diputación de Barcelona ha he-
cho llegar al Ayuntamiento la actua-
lización del Dibaròmetre, el estudio 
empírico mediante encuestas a la 
población para evaluar el estado 
de opinión de la ciudadanía hacia 
su municipio. La gran mayoría del 
vecindario aprueba la gestión mu-
nicipal (un 66 % puntúa entre un 
aprobado y un notable, y un 4 % un 
excelente). Además, el 80 % se con-
sidera satisfecho o muy satisfecho 
de vivir en Sant Vicenç dels Horts.

Son los principales 
resultados de una 
encuesta de estado de 
opinión de la ciudadanía

Sant Vicenç recibe 1 millón 
de euros para mejoras en 
los barrios de Sant Josep, 
La Guàrdia y Can Ros

Satisfacción 
por la gestión 
municipal y 
por vivir en el 
municipio

Varios proyectos puestos en marcha por el Ayuntamiento han sido 
objeto de una subvención del Área Metropolitana de Barcelona 
(AMB). Concretamente, dentro del Programa Integral de Barrios para 
la Mejora de las Rentas (2022-2024), el AMB ha otorgado a los pro-
yectos vicentinos una financiación valorada en 1 millón de euros, 
para acciones desarrolladas en los barrios de Sant Josep, La Guàrdia 
y Can Ros-El Serral. Sant Vicenç dels Horts es el único municipio de 
menos de 30.000 habitantes escogido por el ente supramunicipal.

El Ayuntamiento presentó a esta convocatoria el servicio de acom-
pañamiento y asesoramiento para jóvenes; el servicio de mediación 
y el servicio de agentes cívicas, y varios proyectos en los barrios. En 
Sant Josep: el proyecto participativo Implica’t per Sant Josep; la ins-
talación de escaleras mecánicas en la calle Benicarló y el manteni-
miento y mejora del Centro Socioeducativo el Rocío. En La Guàrdia: 
la puesta en marcha del Equipamiento Cívico y su mantenimiento. Y 
en Can Ros y El Serral: el Plan de Convivencia y Civismo, con todas las 
acciones y proyectos que se derivan.

Las iniciativas impulsadas por el 
consistorio reciben el apoyo del AMB
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L’obra del mestre de mestres, el cuiner Josep Lladonosa, ja compta 
amb un espai permanent de divulgació i exposició. El ministre de Cultura 
i Esports, Miquel Iceta, va inaugurar durant la 39a Mostra l’Espai d’Interpretació de la Cuina 
Catalana – Espai Josep Lladonosa, dins del nou Casal Cultural i Cívic Virgínia Amposta. 
Es tracta d’un equipament expositiu i d’activitat al voltant de la cuina catalana, a partir de 
l’obra que ha llegat a la ciutat el cap de cuina, que té la Creu de Sant Jordi i el Premi Nacional 
de Gastronomia, entre altres distincions.

ESPAI JOSEP LLADONOSA

S’inaugura l’Espai d’Interpretació   
de la Cuina Catalana 
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El CCC Virgínia Amposta s’omple de vida a poc a poc. Va obrir les se-
ves portes durant la passada Festa Major d’Hivern, amb la inaugu-
ració de l’Espai Lladonosa i les primeres actuacions de música i ball 
al teatre de l’equipament. Tam-
bé es van poder visitar les tres 
plantes de l’edifici, que compta 
amb una terrassa àmplia. Això 
pel que fa al gran públic, per-
què uns dies abans de la Festa 
Major d’Hivern, el CCC Virgínia 
Amposta ja havia acollit els pri-
mers assajos castellers de Cara-
llots i dels timbalers de la Colla 
de Diables Àngels Diabòlics. 

Mentrestant, la gestió de l’equipament ja està adjudicada i el pla 
d’usos està gairebé a punt. Es preveu que l’equipament obri cada 
tarda, dissabtes al matí i altres matins de manera puntual, segons 
necessitats concretes. Ara, l’Ajuntament prepara la documentació 
per licitar el servei de bar. 

El CCC Virgínia Amposta aspira a convertir-se en un espai de re-
ferència per al jovent vicentí, ja que acollirà l’Espai Jove La Capella. 
A més, l’equipament recupera la memòria de Virgínia Amposta, mes-
tra i sindicalista de la UGT, que va morir afusellada pel franquisme al 
Camp de la Bota el 8 d’agost de 1939. 

El Casal Cultural i Cívic 
Virgínia Amposta, en marxa

L’equipament ja 
acull els primers 
assajos castellers 
de Carallots i dels 
timbalers de la Colla 
de Diables Àngels 
Diabòlics

El consistori ha comprat un tractor 
nou per a l’Espai Test Agrari. El vehi-
cle respon a les necessitats concre-
tes d’aquest projecte, que ha estat 
reconegut amb un dels Premis de 
Reconeixement Cultural del Baix 
Llobregat en la categoria d’expe-
riències ecològiques.  

L’Espai Test Agrari facilita la incor-
poració de nova pagesia al sector, 
en un entorn favorable per provar 
nous projectes i amb suport inte-
gral. La iniciativa també promou la 
recuperació de terres de conreu i 
l’impuls de les noves tecnologies i 
la modernització del sector agríco-
la. L’explotació de l’Espai Test Agra-
ri està actualment en mans de Cal 
Caralt. 

L’Espai Test 
Agrari rep el 
reconeixement del 
Baix Llobregat



Milers de persones als carrers 
Després de l’aturada per la pandèmia i de les restriccions 
sanitàries, per fi es van celebrar amb plena normalitat la 
39a Mostra Comercial, Agrícola i Gastronòmica i la Festa 
Major d’Hivern. Es van organitzar més de 100 activitats 
per a tots els gustos i edats i la Mostra Internacional de 
Pastisseria va tornar a congregar un públic entusiasta, 
que va seguir les elaboracions en directe de dotze 
mestres de prestigi mundial.

Commemoració del Dia d’Andalusia
La ciutat va commemorar l’efemèride del 28F amb diversos actes: una ofrena floral al monument a Blas Infante, 
una vetllada flamenca i la representació de l’obra de García Lorca La zapatera prodigiosa.

VIDA VICENTINA

4a edició dels guardons Fava 
de Cacau a les 50 millors 
pastisseries de Catalunya

L’Ajuntament va distingir els 50 millors establiments 
i, com a premis especials destacats, va premiar amb 
fava d’or la Pastisseria Escribà (més innovadora), la 
Confiteria Padreny (més valor històric) i El Cigne
(dolç al producte singular per les ametlles de la llum).

Imatges de la 
Mostra i Festa 
Major d’Hivern



El Carnestoltes recupera tota la seva esplendor
Els carrers i places de la ciutat es van omplir de diversió i rialles amb la celebració del Carnestoltes. 
La Família Carnavalesca en va agafar les regnes i va presidir els principals actes festius: la Benvinguda, 
la Vailetada, la Rua i el Dimecres de Cendra.

VIDA VICENTINA

Conferència de ciutat

L’alcalde, Miguel Comino, va donar el tret de 
sortida als actes de la Mostra amb un balanç 
del mandat, on va repassar els principals temes 
d’interès del municipi i va donar un missatge 
d’optimisme pel futur de Sant Vicenç dels Horts.

12.000 euros del pressupost 
municipal per a projectes joves
L’Assemblea Jove va escollir els projectes guanyadors 
del procés participatiu, amb què han fet sentir la seva 
veu joves de 14 a 30 anys. Es van triar 8 activitats de 
les 28 presentades, entre les quals destaquen comprar 
ordinadors de gaming per a accés públic, una activitat 
de paintball i un torneig de patinets elèctrics scooter.



La iniciativa de ninos i nines 
Ubuntu ajuda Turquia i Síria
El voluntariat de Sant Vicenç en Xarxa, coordinat 
per l’Ajuntament, va instal·lar dos punts de recollida 
d’ajuda per a les víctimes del terratrèmol de Turquia 
i Síria. El veïnat podia comprar els ninos i nines o bé 
aportar material sanitari i d’abric.

14a edició d’Aula Dial

Prop de 280 alumnes participen en aquesta iniciativa 
del Pla Educatiu d’Entorn. Cada classe prepara un 
informatiu que s’emet en directe a Ràdio Sant Vicenç. 
Després de fer-se durant dos cursos a Can Comamala, 
els programes han tornat a l’emissora municipal, un 
cop superades les restriccions de la pandèmia.  

VIDA VICENTINA

Clam unitari durant el Dia Internacional de les Dones

Sant Vicenç dels Horts es va bolcar, un any més, en els actes reivindicatius del 8 de Març. La Caminada de la 
Dona, la Marxa de Torxes i l’acte institucional van ser els esdeveniments on es van aplegar més veïns i veïnes per 
demanar la plena igualtat i la fi de les discriminacions. 



Concentració silenciosa amb solidaritat per 
les víctimes de la guerra
L’Ajuntament es va sumar a la iniciativa que va tenir lloc a centenars de 
municipis d’Espanya de fer una concentració silenciosa el dia que es 
complia un any de l’inici de la guerra a Ucraïna. A la convocatòria també 
s’expressava la solidaritat amb les víctimes del terratrèmol de Turquia i Síria.

Primera Setmana de l’Orientació Laboral 
a Sant Vicenç dels Horts
El Molí dels Frares es va convertir en el centre divulgatiu dels recursos 
per trobar feina. Hi va haver xerrades per part d’experts, tallers pràctics 
sobre l’ocupabilitat i taules rodones amb experiències de dones 
emprenedores, entre altres activitats.

Rebuig als atacs LGBTI-fòbics 
en l’esport

Amb motiu del Dia Internacional contra la LGBTI-fòbia en 
l’esport, es va celebrar un torneig de futbol (cadet femení) 
organitzat per la Penya Barcelonista al Camp Municipal de 
Futbol de la Barruana i es va projectar un documental de 
denúncia a la Biblioteca Municipal les Voltes.

VIDA VICENTINA

L’Associació de 
Discapacitats 
ofereix material 
ortopèdic

L’entitat ADISCAP fa anys que 
cedeix material ortopèdic a 
tothom que ho pugui necessitar. 
Les persones interessades 
a obtenir algun llit, cadira, 
baranes... poden posar-se en 
contacte amb l’entitat al telèfon 
653 369 391.

El web svh.cat, premi 
extraordinari de la Universitat 
Autònoma de Barcelona
El web de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts ha rebut, novament, el Segell Infoparticipa 
de Transparència i Qualitat, que atorga la UAB. 
Enguany, a més, ho fa amb un premi extraordinari 
per posar en valor la seva tasca informativa.



La Junta de Govern Local en data 2 de desembre de 2022, ha adoptat l’acord d’aprovar inicialment el projecte executiu d’urbanització 
de la zona verda Can Pujador a Sant Vicenç dels Horts, M011PA. El projecte el pot consultar qualsevol persona interessada a les oficines 
municipals de l’Àrea de Serveis al Territori i Sostenibilitat d’aquest Ajuntament, situada al carrer Claverol, núm. 6-8, tots els dies feiners, 
entre les 9.00 hores i les 14.00 hores, durant el termini d’informació pública, que serà d’un mes, des de l’endemà de la publicació d’aquest 
anunci al BOPB. Les al·legacions i reclamacions, les hauran de presentar els interessats davant l’Ajuntament dintre del termini esmentat 
al paràgraf anterior, per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques.

Sant Vicenç dels Horts, 20 de desembre de 2022.

Isidre Manel Bautista Compte 
Segon tinent d’alcaldia

EDICTE

El Ple, en sessió ordinària de data 22 de desembre de 2022, ha adoptat l’acord d’assumir la iniciativa de la Modificació puntual del PGM 
i aprovar inicialment la Modificació puntual del PGM de la UA-5 façana Llobregat. El Pla urbanístic el pot consultar qualsevol persona 
interessada a les oficines municipals de l’Àrea de serveis al territori i sostenibilitat d’aquest Ajuntament, situada al carrer Claverol, núm. 
6-8, tots els dies feiners, entre les 9.00 hores i les 14.00 hores, durant el termini d’informació pública, que serà d’un mes, des de l’endemà 
de la publicació d’aquest anunci al BOPB. Les al·legacions i reclamacions, les hauran de presentar els interessats davant l’Ajuntament 
dintre del termini esmentat al paràgraf anterior, per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Sant Vicenç dels Horts, 26 de gener de 2023.

Isidre Manel Bautista Compte 
Segon tinent d’alcaldia

EDICTE

La Junta de Govern Local de data 17 de febrer de 2023 ha adoptat l’acord d’aprovar inicialment el Projecte d’Urbanització del polígon 
M.22PA, delimitat per la Modificació puntual del PGM de les zones verdes per a la creació d’un parc central, Parc del Pi Gros. El Projecte 
d’Urbanització el pot consultar qualsevol persona interessada a les oficines municipals de l’Àrea de Serveis al Territori i Sostenibilitat 
d’aquest Ajuntament, situada al carrer Claverol, núm. 6-8, tots els dies feiners, entre les 9.00 hores i les 14.00 hores, durant el termini 
d’informació pública, que serà d’un mes, des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOPB. Les al·legacions i reclamacions, les 
hauran de presentar els interessats davant l’Ajuntament dintre del termini esmentat al paràgraf anterior, per qualsevol dels mitjans que 
estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Sant Vicenç dels Horts, 24 de febrer de 2023.

Isidre Manel Bautista Compte 
Segon tinent d’alcaldia

EDICTE

La Junta de Govern Local de data 17 de febrer de 2023 ha adoptat l’acord d’aprovar inicialment el Projecte de Reparcel·lació del polígon 
M.22PA, delimitat per la Modificació puntual del PGM de les zones verdes per a la creació d’un parc central, Parc del Pi Gros. El Projecte 
de reparcel·lació el pot consultar qualsevol persona interessada a les oficines municipals de l’Àrea de Serveis al Territori i Sostenibilitat 
d’aquest Ajuntament, situada al carrer Claverol, núm. 6-8, tots els dies feiners, entre les 9.00 hores i les 14.00 hores, durant el termini 
d’informació pública, que serà d’un mes, des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOPB. Les al·legacions i reclamacions, les 
hauran de presentar els interessats davant l’Ajuntament dintre del termini esmentat al paràgraf anterior, per qualsevol dels mitjans que 
estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Sant Vicenç dels Horts, 24 de febrer de 2023.

Isidre Manel Bautista Compte 
Segon tinent d’alcaldia

EDICTE
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Gran actuació  
de les noies de 
l’infantil del Vigym 
als jocs escolars
Les noies de l’equip infantil del Club 
Esportiu Vigym han aconseguit la 
plata a la segona jornada dels jocs 
escolars del Consell Esportiu del 
Baix Llobregat de gimnàstica artís-
tica. L’equip infantil està format per 
les gimnastes Julia del Pino, Laia 
Alfaro, Nour, Paula Díaz, Aina Casas 
i Leire Ayala.

Triple éxito de deportistas de la ciudad en el Campeonato de España 
de Selecciones Autonómicas, celebrado en Huelva. La vicentina Aina 
Hinojosa se proclamó campeona de España con la selección catala-
na infantil de baloncesto. La vicentina tuvo un papel destacado en 
la final: fue la máxima anotadora del equipo catalán, con 15 puntos, 
y la segunda del partido. Por otra parte, la vicentina Sandra Moreno 
Mengíbar se proclamó campeona con la selección catalana cadete, y 
Pol Rodríguez, subcampeón con la cadete masculina de baloncesto. 

Éxito vicentino en el Campeonato de 
España de Selecciones Autonómicas 
de baloncesto

Millora de les instal·lacions del 
Complex Esportiu Municipal 
Sant Vicenç dels Horts 

El 2023 serà un any de canvis al Com-
plex Esportiu Municipal – Piscina 
Montserrat Canals. L’Ajuntament té 
diversos projectes d’inversió per mi-
llorar els serveis i les instal·lacions de 
l’equipament. Alguns van començar 
al gener i d’altres s’aniran desenvo-
lupant durant l’any. La primera fase 
d’actuacions, les del primer trimes-
tre, comporta una inversió de més 

Està prevista una inversió superior al mig milió 
d’euros per portar-hi a terme accions com la 
instal·lació de plaques fotovoltaiques i la reactivació 
de la zona de benestar (wellness)

de mig milió d’euros: gran part de 
la despesa l’assumirà directament el 
consistori, mentre que l’altra entra 
dins la concessió del servei, que té 
adjudicat Llop Gestió Esportiva SL.

Entre les actuacions que s’enllesti-
ran fins a l’estiu hi ha la instal·lació 
de plaques fotovoltaiques; la reno-
vació de les dues façanes laterals de 
l’edifici; la reactivació de la zona de 

benestar (wellness); la renovació de 
la gespa i la il·luminació de les pistes 
de pàdel, i la millora del sistema de 
filtratge de la piscina gran. 

Altres projectes s’executaran a 
partir de la segona meitat de l’any, 
com ara la renovació de les sales 
de fitnes i d’activitats dirigides, on 
s’introduirà nou material esportiu i 
maquinària i es millorarà l’acústica.
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Clàudia Domènech 
tanca un 2022 
per emmarcar

La patinadora afronta les futures 
competicions de patinatge artístic 
amb optimisme, després d’obtenir 
molts èxits la temporada passada. La 
vicentina va quedar tercera a l’Open 
de Vilafranca, segona a Canyelles i 
Palafolls i primera a Santa Margarida 
de Montbui. Al mes d’abril tindrà 
una nova cita.

Jornada 
Intercomarcal de 
Tenis de Mesa en els 
Antics Salesians

El 11 de febrero Sant Vicenç dels 
Horts fue la sede de la quinta Jorna-
da Intercomarcal de Tenis de Mesa, 
donde participan varias escuelas de 
la comarca. Se celebró en Antics Sa-
lesians y participaron 40 niños y ni-
ñas de cuatro entidades: Sant Vicenç, 
Vilanova, l’Hospitalet y Castelldefels.

Dos ors, una plata 
i dos bronzes per 
a l’Escola de 
Taekwon-do EUI-AM

L’Escola de Taekwondo EUI-AM va 
aconseguir cinc medalles a l’Open 
de Taekwon-do ITF d’Algecires, a Ca-
dis. L’expedició vicentina del club va 
comptar amb Ainara Atencia, Lucas 
Tovar i Úrsula Millán com a compe-
tidors, Javier Cortés com a àrbitre i 
David Atencia com a instructor. 

Els atletes vicentins de pentatló modern continuen arreplegant èxits. 
En aquesta ocasió, a l’Europeu celebrat a Polònia. Cristian Chamizo 
es va convertir en campió d’Europa en la modalitat de relleus. I amb 
Karlos Puertas en la modalitat d’equips, van aconseguir la plata amb 
la selecció espanyola.

Èxit de Chamizo y Puertas a l’Europeu 
de Pentatló sub24

Les bicicletes de muntanya van pe-
dalar de valent el primer cap de set-
mana de febrer per les muntanyes de 
Sant Antoni. Pau Aguilera, del Club 
Ciclista Terbikes, va guanyar la prime-
ra de les cinc proves puntuables de 
l’Open Barcelona BTT. La prova l’or-
ganitzava el club La Família.

Èxit de la prova 
ciclista que organitza 
el club La Família BTT
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El professor de taekwondo del Club 
EUi-AM, David Atencia, va rebre al fe-
brer el guardó de millor tècnic nacio-
nal de taekwondo, que atorga la Real 
Federació Espanyola de Taekwondo. 
L’alcalde, Miguel Comino, i el regidor 
Xavi Gómez van rebre el tècnic a la 
Casa de la Vila i li va lliurar un obse-
qui institucional.

David Atencia, 
millor tècnic 
nacional de 
taekwondo 2022

El atleta vicentino Andreu Simón 
se ha proclamado campeón de 
la mítica prueba de resistencia 
Transgrancanaria. Los corredores 
deben hacer frente a un recorrido 
de 128 km con más de 7.000 metros 
de desnivel positivo. Simón, que 
es diabético, superó el reto con un 
tiempo de 13 horas, 39 minutos y 33 
segundos.

Andreu Simón 
hace historia en la 
Transgrancanaria

Lluvia Lara consigue 
la plata en pentatlón 
moderno y esgrima

Nuevo éxito de la atleta vicentina, 
en dos deportes diferentes. Por un 
lado, en pentatlón moderno, en la 
primera prueba del Circuito Nacio-
nal por Edades, consiguió la segun-
da posición en la categoría de me-
nores de 15 años. Por el otro, en la 
Lliga Catalana d’Esgrima, también 
se hizo con el segundo puesto en la 
categoría M15.

Aina Ramos, 
campeona de 
Cataluña absoluta

La lanzadora de jabalina quedó pri-
mera en el campeonato de invierno 
celebrado en Terrassa. Ramos con-
siguió una marca de 44,16 metros, 
que le permitió erigirse campeona 
absoluta y sub23. Recientemente 
también consiguió la cuarta mejor 
marca en el campeonato absoluto 
de España, con un lanzamiento de 
42,16 m.

L’escola Hwarang-do 
domina a l’Open 
de Benidorm de 
Taekwon-do 

El club vicentí va aconseguir qua-
tre medalles d’or i una de bronze 
en aquesta prova de la modalitat 
de taekwon-do. Prèviament havia 
participat en una altra competició a 
Màlaga on havia aconseguit 12 me-
dalles. Aquestes van ser per a Marc 
Robert, Àngel Robert, Xavi Robert, 
Alex Soto i Laura Roldán. 

Medalla de oro 
para Óscar Cabeza 
en la Trail Running 
Collserola

El corredor vicentino Óscar Cabe-
za consiguió el oro en la categoría 
de master 50 y la posición 19 en la 
clasificación general en la Trail Run-
ning Collserola. La prueba consiste 
en 75 km por el entorno del parque 
de Collserola. El vicentino la terminó 
en 8 horas y 33 minutos.
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Más bolsas…
Cada vez estamos más concienciados con la idea de reciclar, reu-
tilizar y, sobre todo, reducir el uso de ciertos materiales que son 
altamente contaminantes y perjudiciales para nuestro planeta. 

Hemos reducido considerablemente el uso de plásticos en bol-
sas cuando vamos a comprar, sustituyéndolas por otras de varios 
usos, incluso papel… pero ¿qué pasa con las bolsitas para recoger 
las caquitas de nuestras mascotas? Yo  no tengo mascota, pero pa-
rándome un momento a pensar, considero que un perro medio 
usa al día entre dos y tres bolsitas… lo que supone unas 90 al año 
y unas 14.000 unidades para un perro que alcance los 13 años, a lo 
largo de toda su vida. Cada vez son más las personas  que adoptan 
mascotas y, de media, el 30 % de familias españolas tiene al menos 
un perro en su hogar…  Si me paro a contar las bolsitas al año de 
tanta mascota, ya he perdido la cuenta, pero para entendernos: es 
una tremenda burrada...

Un 95 % de estas bolsitas están elaboradas con plástico conven-
cional, no biodegradable, lo cual supone un gran problema para el 
medioambiente.

El problema viene cuando las personas que recogen las caquitas 
de sus mascotas acaban desechándolas en lugares poco apropia-
dos para estos plásticos o, en el peor de los casos, estas terminan 
abandonadas en esquinas de nuestros parques, escondidas entre 
los pequeños arbustos o incluso en los ríos. Deberíamos tener en 
cuenta que las bolsas tardan cientos de años en descomponerse 
y que su impacto ecológico es nefasto. Si usáramos bolsitas bio-
degradables este problema se reduciría considerablemente, pero 
siempre desechándolas en lugares para tal fin.

Sé que este problema es difícil de solucionar, porque, para re-
ducir el impacto negativo al máximo, tendríamos que usar bolsitas 
de papel, nada apropiadas para este fin; pero desde nuestra con-
ciencia podríamos intentar hacer que esta cantidad  de bolsitas de 
plástico termine en el lugar más adecuado para tal fin.

Chelo Fernández Barazal

Deberíamos plantearnos dónde está el problema en el sistema 
educativo. No soy ninguna experta y carezco de conocimientos 
en la materia, pero como ciudadana y madre de niños en edad 
escolar observo que no funciona. No sé si el problema está en 
primaria, secundaria o postobligatoria, pero me doy cuenta de 
que al final está pensado para que el que tenga dinero tenga es-
tudios superiores y el que no se quede en el camino, por mucho 
esfuerzo que realice.

 Estamos en primaria y todo es felicidad. Llegamos a secundaria, 
no mucha más complicación, y eso que la hemos alargado unos 
años más. Pero amigo, alcanzamos bachiller, que han recortado 
en años. Pues sí, señores, aquí llega el cuello de botella, niños que 
son buenos estudiantes se estrellan contra la pared, muchos aban-
donan derrotados y a los que continúan a trancas barrancas con 
mucho esfuerzo y dedicación no les da la nota para entrar en la 
universidad, a no ser que se paguen una privada. 

Llegados a esta conclusión lanzo una pregunta para poder arre-
glar tanto fracaso en la postobligatoria. ¿Endurecer un poco más 
los últimos cursos de la ESO, para que los niños estén más prepa-
rados, o descomprimir un poco el bachiller? La pregunta está en el 
aire, pero no podemos permitir que la ilusión de muchos chavales 
se pierda por el camino, porque en algún paso de su educación el 
sistema educativo les ha fallado.  

Raquel Sáez

Problemas del sistema educativo
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LA VEU DELS GRUPS MUNICIPALS

Tot i les dificultats d’aquests darrers anys (temporal Glòria, COVID-19, invasió russa d’Ucraï-

na, l’alta inflació, etc.), hem actualitzat i modernitzat l’espai públic amb projectes ur-

banístics de gran impacte, com per exemple: la urbanització del polígon industrial de les 

Fallulles, la 2a fase de la urbanització del barri de la Vinyala, la construcció del nou Centre 

Cívic de la Guàrdia, les urbanitzacions per a la pacificació del trànsit al barri de Vila Vella, 

la millora de les voreres del carrer Jacint Verdaguer i la sincronització semafòrica, entre 

d’altres. 

En l’àmbit de la sostenibilitat i l’eficiència energètica hem posat en marxa l’oficina 
local de transició energètica i climàtica. Alhora, s’estan instal·lant plaques fotovoltai-
ques als edificis municipals i a les escoles (Joan Juncadella, Sant Antoni, la Guàrdia), així 

com la substitució de gran part de l’enllumenat públic a LED.

No hem deixat ningú enrere: hem donat suport a les entitats de Sant Vicenç dels 
Horts, hem estat al costat de les famílies més vulnerables posant en marxa la targe-
ta moneder o l’ampliació de la teleassistència. Hem incrementat la plantilla de la 
Policia Local apostant per recuperar la policia de proximitat, que ens ha permès tenir 

millors dades de seguretat que abans de la pandèmia, i hem executat una bateria de 

mesures per a la creació de llocs de treball que han millorat substancialment les dades 

d’ocupació a la ciutat.

Sant Vicenç necessita continuar aquesta transformació i consolidar aquest model de 

ciutat metropolitana, integradora, participativa, solidària, cultural, esportiva i educadora. 

Sant Vicenç es tranforma per viure!

La situació d’estancament i retrocés que viu Sant Vicenç dels Horts és el resultat de 

la gestió d’un govern municipal esgotat que amb prou feines ha estat capaç de donar 

resposta al dia a dia i que ha pres decisions inadequades pensant més a mantenir la cadira 

que a fer prosperar el municipi.

En aquest mandat no hi haurà ni residència per a la gent gran, ni habitatge públic de 

lloguer, ni transformació dels carrers Jacint Verdaguer i Barcelona, ni aparcament a la plaça 

Narcís Lunes ni a Vila Vella, ni places públiques suficients per escolaritzar infants de dos 

anys, entre altres coses. El PSC no ha continuat molts dels projectes que va trobar sobre 

la taula i també ha incomplert més de la meitat de les promeses amb les quals es va 

presentar a les darreres eleccions. Sí que tenim impostos més cars, més endeutament, 

subvencions supramunicipals perdudes i pressupostos municipals prorrogats que impe-

deixen captar nous ingressos i fer polítiques imprescindibles per a la gent.

La vella política de falses promeses, amiguismes i propaganda no ens farà avançar. 

Tampoc la tossuderia, ni l’enrocament davant dels errors, ni una suposada transformació 

que només causa més dificultats a la ciutadania.

Des de Junts x Sant Vicenç volem tornar a liderar un projecte de ciutat ambiciós, que 

pretengui convertir Sant Vicenç en una ciutat de primera. Un projecte que transformi 

ajudant la gent a viure millor i que compti amb la seva opinió. Tenim el projecte, la va-

lentia i l’experiència necessaris. Tenim Sant Vicenç al cap i al cor i sabem com fer-ho.

Al mes de maig, amb les eleccions municipals, s’obrirà l’oportunitat. Nosaltres ja es-

tem a punt. Tu tens la paraula. 

Per un Ajuntament a favor de la gent
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LA VEU DELS GRUPS MUNICIPALS

Us proposo fer volar la imaginació per projectar-nos cap al futur com a comunitat, com 

a col·lectivitat. Us proposo que imagineu un Sant Vicenç viu, amable, on cadascú pugui 

desenvolupar el seu projecte de felicitat. 

Imagineu un Sant Vicenç on l’habitatge sigui un dret i no un producte especulatiu? Un 

poble amb barris vius?, on a l’espai públic hi puguin conviure cultures des de la diversitat i 

el respecte i que sigui un referent en l’aposta per la transició energètica? 

Si imagineu tot això vol dir que voleu una ciutat diferent i un Govern que posi sentit 

comú a les polítiques i solucioni els problemes de la gent.

I això vol dir que Sant Vicenç avanci amb més justícia social i habitatge fomentant la 

seva construcció de lloguer a preu assequible. També vol dir que per abordar la complexi-

tat social del segle XXI cal apostar per la policia de proximitat incorporant la mediació 
ciutadana per resoldre els problemes de convivència i no desplaçant-los.

I des d’una dimensió generacional, vol dir abordar l’emergència climàtica, perquè no 

podem canviar el clima, s’han de canviar les polítiques. S’ha d’apostar per la protecció dels 

espais naturals i les zones verdes, reduir els residus que generem i promoure una nova 

cultura de l’aigua en un escenari de sequera excepcional.

I amb el record d’un altre 8 de març combatiu i rebel, cal impregnar tota l’acció de go-

vern dels valors del feminisme i de la lluita per una societat igualitària. 

Volem transformar desitjos en realitats, convertir neguits i incerteses en propostes i so-

lucions. El futur comença ara. Estem plenament convençudes i convençuts que, amb el 

nostre model de poble, Sant Vicenç té solució!!!!!

Sant Vicenç té solució

Estamos a contrarreloj, tan solo quedan 3 meses para las elecciones y 3 plenos donde el 

PSC entra en la recta final de su Gobierno municipal. Un PSC que ahora aprieta el acele-

rador al máximo para intentar realizar todas esas obras INACABADAS y PROMETIDAS. 

Tener tanta prisa puede provocar patinazos y eso es lo que estamos viendo: caravanas in-

terminables, peatones que han de sortear las obras, polvo y ruidos constantes. No vemos 

unos proyectos viables y dignos, sino el intento de blanquear sus promesas y bombas de 

humo, nuevamente, lo mismo justo antes de las elecciones, ¡CÓMO NO! Incluso cosas 

que ni siquiera tienen proyecto, solo la posibilidad de una idea, y todo esto lo quieren 

salpimentar provocando un nuevo endeudamiento para tod@s l@s VECIN@S de Sant Vi-
cenç dels Horts pidiendo 14 millones de euros a las instituciones autonómicas o provin-

ciales. Hay que recordar que nos ha costado muchísimo recuperarnos de la última deuda y 

ahora pretenden volver a endeudarnos. Esperan que desde CIUDADANOS les demos UN 
CHEQUE EN BLANCO para cumplir sus promesas incumplidas, así no se hacen las cosas. 

Las prisas inevitablemente traen problemas y nuestr@s vecin@s acaban pagando la mala 

gestión de este Gobierno, así que esto es lo que NO queremos desde Ciudadanos. Siempre 

hemos pedido sentarnos a hablar, pero como siempre, el NO es lo que predomina y no hay 

consideraciones hacia la oposición. Jugamos al todo o nada donde el que pierde siempre 

es el mismo, la ciudadanía. ¡Se acabó!

¡Las prisas no son nada buenas!



dinamitzada per Pere 
Bosch el 16 de març, i 
La gran serpiente, de 
Pierre Lemaitre, dina-
mitada per Antonio 
Muñoz el 18 de maig. 
Qualsevol persona 
que hi vulgui partici-
par-hi l’únic que ha 
de fer és posar-se 
en contacte amb la 
Biblioteca, demanar 
la inscripció i venir a buscar l’exemplar del llibre al 
taulell de préstec. La presència de tots i totes a la 
tertúlia fa que el club sigui viu i la vivència de llegir 
més gratificant.

Nou club de lectura 
de novel·la negra
La Biblioteca les Voltes ofereix a joves i adults  l’opor-
tunitat de llegir i compartir lectures diverses als seus 
clubs de lectura de narrativa (el Prometeu) i de tex-
tos teatrals (el Margarida Xirgu). L’experiència de 
llegir alhora un mateix títol i fer-ne debat posterior 
amplia la riquesa del fet de llegir, diversifica la visió 
d’una mateixa història i crea comunitat. Aquest any 
la Biblioteca amplia la seva oferta amb un nou club 
de lectura de novel·la negra, un gènere que desperta 
passions per les emocions de tensió, curiositat i in-
triga que genera. Té una periodicitat bimensual (ge-
ner, març i maig) i les trobades són sempre el tercer 
dijous de mes a les 19 h. Al gener va haver-hi tertúlia 
al voltant de la novel·la de Domingo Villar Ojos de 
agua, dinamitzada per Marta Ventura, i les pròximes 
lectures són: La cinquena dona, de Henning Mankell, 

LA VEU DELS GRUPS MUNICIPALS

A SVH moltes persones pensen que la política és aliena a elles. No obstant això, tots tenim 

el gran poder de fer canvis.

Vaig entrar en política el 2009 i el 2019 per casualitat. Sense tenir una convicció o una 

creença absoluta en un ideari, en ambdós casos vaig pensar que seria una bona manera 
d’ajudar les persones. Tot i això, el meu pare em va advertir que havia de ser forta per 

mantenir els meus principis, cosa que vaig confirmar en totes dues ocasions.

Com? Primer, una denúncia davant el Constitucional pels meus drets com a dona i, 10 

anys després, l’abandonament d’un partit a la deriva. Això no em va fer deixar de creure 
que la política és una eina poderosa, molt més que unes sigles o un color.

M’alegra haver acabat aquest mandat amb el PSC. He après molt de tots els que m’han 

volgut conèixer. He ajudat, m’he compromès i he gestionat el millor que he pogut.

Estic orgullosa de les meves companyes del SIAC, de SIAE i de Consum pel treball 

realitzat durant la legislatura. Us heu adaptat de manera excepcional als desafiaments d’un 

huracà, una pandèmia i un dia a dia dur en nombroses ocasions. Heu portat l’atenció ciu-

tadana a un altre nivell i l’heu dotat de noves eines que ens fan la vida més fàcil. Agraeixo 
la feina de tots els departaments que han fet possible que SVH no es pari, especial-
ment a Innovació, que ha demostrat una gran capacitat de gestió i paciència absoluta 

amb tothom.

Podem marcar una diferència en política i hem d’esforçar-nos per fer-ho. Crec que 

en aquest govern municipal hem fet un bon projecte de ciutat. Ens veiem prenent un cafè ;)

Política i vida quotidiana

Lidia Vargas 

lidiavg@svh.cat      

Regidora no adscrita
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