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Sant Vicenç dels H  rts
Sant Vicenç dels Horts celebra les Festes 

amb activitats a l’aire lliure i segures
La pista de gel i el Mercat de Nadal,
entre les propostes més destacades

L’EDICIÓ EN PAPER D’AQUEST NÚMERO ES VA TANCAR EL 22 DE DESEMBRE
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Us informem que la nit de 
divendres a dissabte, i la 
nit de dissabte a diumenge, 
entre les 23.30 i les 6 h, 
es tallarà el trànsit al c. de 
Rafael Casanova des de la 
cruïlla amb el de Ramon 
Poch. L’acció es fa d’acord 
amb el veïnat per millorar la 
convivència en aquest espai. 
És una mesura provisional 
de la qual s’avaluarà l’efecte 
en l’entorn durant aquest 
cap de setmana.
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Activitats per gaudir 
amb seguretat del 

Nadal a Sant Vicenç 
dels Horts 

24
Homenatge a 

esportistes i entitats 
en la nova edició de la 

Festa de l’Esport
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Aprovat inicialment 

el Pressupost 
2022, centrat en la 

recuperació econòmica 
i el suport social

Sant Vicenç dels Horts, sobre 
gel! Ja podeu gaudir de la pista 
que s’ha instal·lat a la plaça de 
Narcís Lunes. Aquesta tarda s’ha 
inaugurat, amb un espectacle de 
les patinadores professionals de 
de l’Escola de Patinatge Artístic del Barça.
Veniu-hi! www.svh.cat

EL MÉS VIST A LES 
XARXES MUNICIPALS
del 12 d’octubre al 15 de desembre del 2021

ajuntamentsvh
@ajuntamentsvh

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
AjuntamentSVH

La presidenta del 
@parlamentcat, 
@lauraborras, ha visitat 
avui #SantVicençdelsHorts. 
En concret, ha visitat les 
insta·lacions de la 
cooperativa @MANS_Ecologic 
i després ha participat en 
una recepció institucional al 
consistori.

Ajuntament SVH
@AjuntamentSVH
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L’Àrea 

Metropolitana es 
farà càrrec del 

servei de bus urbà
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Amb prudència i responsabilitat, animo tota la ciutadania a 
celebrar les Festes a Sant Vicenç dels Horts, al costat de les 
persones que més estimem. Ajuntament i entitats hem pre-
vist un programa d’activitats amb l’anhel de recuperar 
l’activitat comercial i la vida social tan típica d’aquestes 
dates. La majoria són a l’aire lliure, pensades per mantenir la 
distància social i promoure el passeig per diversos carrers, es-
pecialment en els eixos comercials. 

És l’hora de donar suport al comerç local i de gaudir de 
la tradició, sempre seguint les indicacions de les autori-
tats sanitàries. De la mà de la Unió de Botiguers i de Sant 
Vicenç Suma, hem instal·lat una pista de gel a la plaça de Nar-
cís Lunes, de la qual podrem gaudir totes les festes. A la ma-
teixa plaça també vam viure el Mercat de Nadal i durant tot el 
mes dinamitzarem la ciutat amb activitats amb l’objectiu de 
recuperar l’esperit festiu i de promoure el comerç local de la 
nostra ciutat.

A les botigues de Sant Vicenç dels Horts tenim tot el que 
necessitem per passar unes grans festes. Però una novetat 
d’enguany és que també recuperarem la nostra tradicional 
Cavalcada de Reis, de les més antigues de Catalunya i un refe-
rent a la comarca. Aquests són alguns dels aspectes destacats 
del nostre Nadal, que ens agrada viure des de la nostra ciutat.

Igualment, tenim molta il·lusió dipositada en l’organit-
zació de la 38a Mostra Comercial, Agrícola i Gastronòmica 
i en la Festa Major d’Hivern, que tindrà lloc el 21, 22 i 23 
de gener. Treballem des de fa molts mesos amb la previsió 
que la gran cita de Sant Vicenç dels Horts es pugui celebrar 
de manera presencial. Ens esforçarem fins a l’últim moment 
perquè així sigui.

Volem que la ciutat recuperi la seva vida i els seus carrers; 
cada dia, una mica més.

Bones Festes i feliç any 2022!

Miguel Comino Haro 
Alcalde

Celebrem el Nadal a 
Sant Vicenç dels Horts

Con prudencia y responsabilidad, animo a toda la ciudadanía 
a celebrar las Fiestas en Sant Vicenç dels Horts, junto a las per-
sonas que más amamos. Ayuntamiento y entidades hemos 
previsto un programa de actividades con el anhelo de re-
cuperar la actividad comercial y la vida social tan típica 
de estas fechas. La mayoría son al aire libre, pensadas para 
mantener la distancia social y promover el paseo por varias 
calles, especialmente en los ejes comerciales.

Es la hora de apoyar al comercio local y disfrutar de la 
tradición, siempre siguiendo las indicaciones de las au-
toridades sanitarias. De la mano de la Unió de Botiguers y 
de Sant Vicenç Suma, hemos instalado una pista de hielo en 
la plaza de Narcís Lunes, de la que podremos disfrutar todas 
las fiestas. En la misma plaza también vivimos el Mercado de 
Navidad y durante todo el mes dinamizaremos la ciudad con 
actividades con el objetivo de recuperar el espíritu festivo y 
promover el comercio local de nuestra ciudad.

En las tiendas de Sant Vicenç dels Horts tenemos todo lo 
que necesitamos para pasar unas grandes fiestas. Pero una 
novedad de este año es que también recuperaremos nuestra 
tradicional Cabalgata de Reyes, de las más antiguas de Cata-
luña y un referente en la comarca. Éstos son algunos de los 
aspectos destacados de nuestra Navidad, que nos gusta vivir 
desde nuestra ciudad.

Igualmente, tenemos mucha ilusión depositada en la 
organización de la 38ª Muestra Comercial, Agrícola y Gas-
tronómica y en la Fiesta Mayor de Invierno, que tendrá lu-
gar el 21, 22 y 23 de enero. Trabajamos desde hace muchos 
meses con la previsión de que la gran cita de Sant Vicenç dels 
Horts se pueda celebrar de manera presencial. Nos esforzare-
mos hasta el último momento para que así sea.

Queremos que la ciudad recupere su vida y sus calles; to-
dos los días, un poco más.

Felices Fiestas y feliz año 2022!

Celebremos la Navidad en 
Sant Vicenç dels Horts
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Sant Vicenç dels Horts està afrontant la campanya de Na-
dal amb la il·lusió de promoure el comerç local i la vida 
en societat, sempre garantint les mesures contra la CO-
VID-19. Així, Ajuntament i entitats han organitzat un pro-
grama d’actes amb moltes propostes a l’aire lliure, que 
faciliten la distància social i afavoreixen el passeig per 
carrers i places, especialment pels eixos comercials, on 
també s’ha reforçat la presència policial.

La plaça de Narcís Lunes és el gran pol d’atracció, amb 
propostes destacades com la pista de gel (del 3 de des-
embre al 9 de gener), el Mercat de Nadal (celebrat el 17, 
18 i 19 de desembre) i la tradicional Marató de Recollida 
de Joguines de Ràdio Sant Vicenç (que va tenir lloc el 18 
de desembre). 

A més, fins al 5 de gener es podrà visitar el tradicional 
pessebre a Can Comamala. I també, durant totes les fes-
tes, es podrà veure el mapping, un joc de llums de la faça-
na de la Casa de la Vila. Per gaudir de la pista de gel, es 
poden aconseguir vals de descompte a les botigues adhe-
rides a la campanya, organitzada per l’Ajuntament, la Unió 
de Botiguers i Sant Vicenç Suma.

Una altra de les novetats serà la celebració de les Cam-
panades de Cap d’Any a la plaça de Sant Jordi, que es po-
dran seguir també per la TV local (Canal 21 i youtube.
com/santvitv). A més, hi actuarà el grup Supermirafiori 
de 23 a 0.30 h.

El fanalet màgic del Reis d’Orient 
Els Reis d’Orient tornaran a ser els grans convidats de 
Nadal. Ses Majestats ja han confirmat a l’Ajuntament que 
aterraran a Sant Vicenç dels Horts la tarda del 5 de gener. 
Enguany, els infants no podran lliurar als Reis, en mà, la 

Sant Vicenç dels Horts viu 
Nadal amb seguretat

Destaquen propostes a 
l’aire lliure com la pista de 
gel, el Mercat de Nadal, les 

campanades o el mapping de 
l’Ajuntament
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seva carta, però sí que la podran dipositar del 2 al 5 de 
gener a les bústies reials de la plaça de la Vila. 

Melcior, Gaspar i Baltasar demanen als infants que en-
cenguin el fanalet màgic i el col·loquin en un lloc ben vi-
sible del balcó o la finestra de casa seva. Així, gràcies a la 
il·lusió, podran trobar fàcilment totes les llars vicentines i 
repartir regals a tothom. Els fanalets màgics es reparteixen 
a les escoles vicentines i també als edificis municipals. La 
rebuda dels Reis tindrà lloc a la Casa de la Vila, el dia 5 a 
les 19 h. Seguidament, la cavalcada sortirà de la plaça de 
la Vila i tindrà el recorregut següent: carrers de Rafael Ca-
sanova, d’Anselm Clavé, de Sant Josep, del Riu, de Barce-
lona, de Mn. Jacint Verdaguer, de Sant Miquel, d’Anselm 
Clavé, de Sant Josep i arribada a l’avinguda de Torrelles. 
Des de la cruïlla de Sant Joan Bosco fins a la cruïlla d’An-
selm Clavé, a la cavalcada no hi haurà música perquè les 
persones amb hipersensibilitat puguin gaudir-ne. l

Els nens i les nenes podran 
dipositar la seva carta als  

Reis a les bústies reials de la 
plaça de la Vila

Hi ha moltes propostes a 
l’aire lliure, que faciliten la 

distància social i afavoreixen 
el passeig per carrers i places, 

especialment pels eixos 
comercials 

Ajuntament, comerços i entitats hem treballat 
conjuntament per oferir activitats segures, 
moltes a l’aire lliure, com el pessebre, la pista de 
gel o el Mercat de Nadal. Dinamitzem la ciutat 
amb activitats amb l’objectiu de recuperar 
Nadal i de promoure el comerç local.

Paqui Capellades 
Regidora de Promoció de la Ciutat

Dispositiu Grèvol per 
reforçar la vigilància

Policia Local i Mossos d’Esquadra reforcen la vigi-
lància aquests dies amb el dispositiu Grèvol, que es 
desplega cada any al voltant de les festes nadalen-
ques amb l’objectiu de prevenir i reduir robatoris i 
furts al veïnat i comerços, especialment a les zones 
on hi ha més establiments. El dispositiu s’allargarà 
fins després del període de rebaixes. Per Nadal hi 
ha més afluència de persones als comerços i un 
augment considerable de les vendes i, en con-
seqüència, també de la recaptació. Per aquest 
motiu tendeixen a augmentar els intents de furts, 
estafes, robatoris amb violència i intimidació, entre 
d’altres. Així, la feina conjunta entre cossos policials 
garantirà que les festes nadalenques es desenvolu-
pin amb normalitat.



Fins al 9 de gener  

Pista de gel
Lloc: pl. de Narcís Lunes (cal portar guants)
Horaris:
Del 3 al 22 de desembre
• de dilluns a divendres de 17 a 21 h
• caps de setmana i festius, d’ 11 a 14.30 h i 
de 16 a 21 h.
Del 23 de desembre al 9 de 
gener: d’11 a 14 h i de 16 a 21 h
Dies especials:
24 i 31 de desembre, i 5 de 
gener: d’11 a 14.30 h i de 16 a 20 h
25 de desembre i 6 de gener: 
de 17 a 21 h
26 de desembre i 2 de gener:
d’11 a 14 h i de 17 a 21 h

L’entrada val 5 euros i dona dret als patins i 
a mitja hora de patinatge lliure. Els tiquets 
es poden comprar directament a la plaça. 
Diverses botigues de la ciutat col·laboren 
amb aquesta iniciativa i ofereixen 
descomptes en les entrades. Consulteu el 
llistat a www.svh.cat

Fins al 5 de gener  
Pessebre
Lloc: Can Comamala

23 de desembre  

Nadal al Carrer
Hora: de 16 a 21 h
Lloc: carrer de Barcelona, 12, 66 i 103 
La màgia de Nadal arriba per als més petits 
de la ciutat en unes carpes instal·lades 
al carrer. Hi haurà tres carpes. Carpa 1: 
funcions i tallers de màgia pels infants, 
representacions de Harry Potter. Carpa 2: 
tallers i fotografies de Disney. Carpa 3: la casa 
a Lapònia del Pare Noel per rebre les cartes.
Organitza: Sant Vicenç Suma

24 i 31 de desembre  
Sopar solidari
Es faran i es repartiran sopars a persones 
vulnerables, sobretot gent gran que viu sola.
Organització: Sant Vicenç Suma
Col·laboració: Sant Vicenç en Xarxa i 
Ajuntament

27, 28, 29 i 30 de 
desembre  

30è Festival de la 
Infància
Hora: de 10 a 14 h i de 16.30 a 19.30 h
Lloc: Poliesportiu municipal i pista annexa 
Entrada de matí: 3 euros
Entrada de tarda: 3 euros
Venda d’entrades al poliesportiu. NO hi ha 
venda anticipada.

Del 27 al 31 de desembre 
i del 3 al 7 de gener  
Casal de Nadal
Hora: de 9 a 16 h
Lloc: Complex Esportiu Municipal (CEM)
Hi haurà servei d’acollida entre les 8 i les 9 h i 
entre les 16 i les 17 h. L’edat recomanada per 
a poder realitzar les activitats del Casal és 
d’entre 3 i 12 anys.
Informació i inscripcions a recepció o 
a www.cemsvh.cat/casalnadal2021

31 de desembre  

Benvingut, 2022
Hora: 23.30 h
Celebració de les Campanades de Cap d’Any 
a la pl. de Sant Jordi
Actuació del grup Supermirafiori de 23 a 
0.30 h

Del 2 al 5 de gener  

Bústies reials
Hora: de 10 a 21 h
Lloc: pl. de la Vila
Els nens i les nenes podran dipositar-hi les 
seves cartes per als Reis Mags.  

4 de gener  
Patges reials
Hora: Dimarts de 16 a 21 h
Lloc: Carrer de Barcelona entre Pas del Llop i 
carrer d’Àngel Guimerà
Els emissaris de Ses Majestats seran en una 
carpa instal·lada per recollir-hi les cartes de 
les nenes i els nens per als Reis d’Orient.
Organització: Sant Vicenç Suma

5 de gener 
Cavalcada de Reis
(vegeu la pàg. 7)

Activitats destacades de l’agenda de Nadal i Reis

Més informació a www.svh.cat

Actes subjectes a restriccions 
Covid, susceptibles de ser 
modificats segons la situació 
sanitària
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Acord per traspassar 
la gestió del bus urbà 
a l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona

El Ple Municipal va aprovar al novembre, per unanimi-
tat, el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB) per a la prestació del 
servei de bus urbà. La previsió és que, al primer trimestre 
del 2022, l’ens supramunicipal ja es faci càrrec de la ges-
tió i planificació del servei i dels seus recursos, inclosos 
els vehicles, les parades de bus, els sistemes de venda i 
validació, les pantalles informatives, etc. El conveni tam-
bé estableix la creació d’una comissió de seguiment en-
tre l’Ajuntament i l’AMB.

Ara es treballa per posar en marxa la tarifació social 
dels títols metropolitans del bus, prevista igualment per 
al primer trimestre. Gràcies al nou conveni, el consisto-
ri s’alliberarà de part de les càrregues econòmiques del 
servei i podrà dedicar els diners a altres projectes. 

L’any 2015 l’Ajuntament va treure a licitació el contrac-
te del bus urbà, quan la competència ja era de l’AMB. Ara, 

L’ens supramunicipal n’assumirà la 
competència al primer trimestre del 2022

L’Àrea Metropolitana de Barcelona ha implantat un itine-
rari ciclable als laterals de la ctra. de Sant Boi: en sentit 
Pallejà, des del c. d’Àngel Guimerà fins al de l’Agricultura, 
i en sentit Sant Boi, des del c. de Barcelona (a l’altura de 
la Bofarull) fins a la rotonda de les Ovelles. La circulació 
de les bicis conviu amb la d’altres vehicles. Així, s’han 
identificat aquests carrils amb senyalització horitzontal i 
vertical: la velocitat màxima és de 20 km/h. l

Els laterals de la carretera 
de Sant Boi esdevenen 
carrils per a bicis 
S’han habilitat per promoure l’ús del 
transport sostenible i millorar la qualitat 
de l’aire a la ciutat

el transport es retorna a l’Administració metropolitana, 
després que s’hagin superat els endarreriments adminis-
tratius a causa de la pandèmia i d’un atac informàtic a 
l’AMB. l
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El ramal de 
acceso a la 
autovía A2, 
en 2022

El alcalde de Sant Vicenç dels Horts, 
Miguel Comino, se reunió en Madrid 
con representantes del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Ur-
bana (MITMA) para tratar sobre va-
rias actuaciones que urge realizar en 
el municipio. El edil trasladó al Minis-
terio la necesidad de resolver varios 
problemas que se arrastran de los úl-
timos años, como el desdoblamien-
to de la A2 o la situación de la N-340. 
La previsión es que el Ministerio 
inicie, en el segundo semestre del 
2022, las obras del ramal de acceso 
a la autovía, conjuntamente con la 
mejora de la rotonda de las Ovejitas, 
que depende de la Diputación. Por 
otro lado, el alcalde solicitó mejorar 
el puente de Quatre Camins, para 
que la ciudadanía pueda circular por 
él a pie o en bicicleta y acceder a la 
parada de los Ferrocarrils. l

Prioridades del Presupuesto 
2022: ocupación, educación 
y protección social

Las cuentas municipales para el 2022 (36,4 millones de euros) 
han superado el primer trámite: durante el pleno municipal de 
octubre se aprobó de forma inicial la previsión de ingresos y 
gastos, así como los impuestos y las tasas municipales que se 
aplicarán a partir del 1 de enero. Por lo que se refiere a los pre-
supuestos, el Gobierno ha adecuado las cuentas a la realidad de 
la pandemia, con el objetivo de seguir cumpliendo el Pacto por 
la Reconstrucción Social y la Reactivación Económica. Se sigue 
fomentando la ocupación, se destinan más recursos a la educa-
ción y se mejora la atención ciudadana, además de garantizar 
la protección social y la vida asociativa. También se apuesta por 
el Plan de Sostenibilidad Ambiental (3,5 M €), con importantes 
proyectos de transformación social y de la ciudad. 

Congelación de la presión fiscal 
Por lo que respecta a las ordenanzas, se prevé mantener, sin in-
crementarlos, la mayoría de tributos municipales, así como esta-
blecer diversas bonificaciones. l

Las cuentas municipales ascienden 
a 36 millones de euros y se prevé la 
congelación de los tributos municipales 

El alcalde, Miguel Comino, 
solicita agilizar varias 
actuaciones al Ministerio 
de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana
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L’Ajuntament millora 
l’atenció domiciliària per a 
persones amb dependència

Sant Vicenç dels Horts ja compta amb el nou contracte del Servei 
d’Atenció Domiciliària (SAD), després que l’aprovés el Ple Municipal. 
El contracte preveu 53.000 hores d’atenció domiciliària a les perso-
nes i 23.000 hores d’atenció a la llar, per un valor total d’1,3 milions 
d’euros. Aquest servei que presta el consistori dona suport al veïnat 
en situació de dependència, oferint ajuda directa per fomentar l’au-
tonomia i el benestar. Així, es dona continuïtat al servei i, a més, es 
reforça.

L’objectiu del servei és atendre les mancances d’autonomia per-
sonal. Així, es cobreixen les necessitats bàsiques de la vida diària i es 
procura que totes les accions promoguin, en la mesura que sigui pos-
sible, l’autonomia i les capacitats de les persones usuàries. Els serveis 
estan adreçats a persones de qualsevol edat que, per motius físics, 
psíquics o socials, es trobin amb falta d’autonomia, amb dificultats 
per a desenvolupar les activitats quotidianes o amb problemàtiques 
familiars especials. El SAD inclou el Servei d’Ajuda a Domicili, per do-
nar suport integral a les persones dependents a casa seva, i el Servei 
d’Auxiliar de la Llar, per mantenir en bones condicions d’ordre i higie-
ne la llar de l’usuari i les seves pertinences d’ús quotidià. l

El Ple aprova el nou contracte (1,3 milions) per 
donar continuïtat i reforçar els serveis de suport 

Torna el programa 
radiofònic El grup

Els dijous a la tarda podeu sentir la 
nova temporada del programa El 
grup, de Ràdio Sant Vicenç (90.2 FM, 
www.radiosvh.info). Dirigit i pre-
sentat pel psicòleg Álvaro González, 
és una iniciativa dels Serveis Socials 
municipals per oferir suport emo-
cional. Els primers programes s’han 
dedicat al dol. l

Vacuna contra la 
Covid per als infants 
de 5 a 11 anys

El 15 de desembre va començar la 
vacunació anti-Covid a menors de 5 
a 11 anys. Els pares i les mares, o re-
presentants legals, han d’accedir al 
web https://vacunacovid.catsalut.
gencat.cat/ i emplenar la sol·licitud. 
La dosi infantil és de 10 micrograms, 
un terç de la que es dona a les perso-
nes més grans de 12 anys. Els infants 
reben dues dosis en un interval de 8 
setmanes. l
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La residencia para personas mayores que se construirá 
cerca del Molí dels Frares debe tener concertadas el ma-
yor número posible de plazas, que en total serán 80. Esta 
es la demanda que trasladó el alcalde de la ciudad, Mi-
guel Comino, al delegado del Gobierno de la Generalitat 
en Barcelona, Antoni Morral, en una reunión mantenida 
en el ayuntamiento. Comino recordó que, en su momen-
to, la Generalitat adquirió este compromiso, y ahora es 
el momento de plasmarlo en un convenio para que así 
se cumpla. En la reunión también se habló de las obras 
pendientes en la escuela Sant Jordi y se pidieron mejoras 
en la atención ciudadana prestada en los ambulatorios y 
en la oficina del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). l

Els vicentins i les vicentines valoren molt positivament la 
ciutat i els seus serveis i en mira amb optimisme el futur: 
són algunes de les principals conclusions que s’extreu-
en de l’Enquesta de Satisfacció Municipal que ha portat 
a terme l’empresa GESOP per encàrrec de l’Ajuntament. 
Concretament, la ciutadania entrevistada es mostra “molt 
o bastant satisfeta” de viure a Sant Vicenç dels Horts (més 
del 75 %), i un de cada tres es mostra optimista pel que 
fa als propers anys. Com a fortaleses de la ciutat, el veïnat 
valora el transport públic i les facilitats de comunicació 
amb Barcelona, i també els serveis i equipaments públics, 
en especial la recollida d’escombraries. l

La futura residencia debe 
inaugurarse con todas las 
plazas públicas concertadas

Més del 75 % de persones 
enquestades estan “molt o 
bastant satisfetes” de viure a 
Sant Vicenç

El alcalde pide al delegado de la 
Generalitat en Barcelona que se 
cumpla el compromiso

Són dades de l’Enquesta Municipal, 
que també reflecteix optimisme pel 
futur de la ciutat
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Vuelven las aulas de estudio 
a la Biblioteca Municipal 
Les Voltes

A finales del otoño se inicia una de las etapas académicas en las que 
el alumnado debe hacer frente a las evaluaciones. Para que puedan 
estudiar con comodidad, la Biblioteca Municipal Les Voltes habilita 
varias aulas, que son de acceso libre previa reserva y están abiertas 
todos los días de la semana. Las aulas, disponibles del 9 de diciembre 
al 6 de febrero, son un servicio que ofrece el Ayuntamiento para que 
el alumnado pueda preparar la época de exámenes. Los jóvenes en-
contrarán en la biblioteca un espacio adecuado para el estudio, con 
conexión a internet, luminoso y climatizado. l

Del 9 de diciembre al 6 de febrero el 
equipamiento tiene horarios especiales 

Primeros pasos del 
Consell d’Infants
Han empezado las reuniones par-
ticipativas con la comunidad edu-
cativa para constituir, en el curso 
siguiente, el Consell d’Infants. Este 
será un órgano formado por niñas 
y niños de los centros educativos vi-
centinos que realizarán un proyecto 
comunitario durante el curso y da-
rán su opinión sobre la ciudad. l

Compra amb

Moneder SVH
Aposta pel comerç local
· Rebràs diners en forma de descomptes 
per les teves futures compres.
· Tindràs accés a promocions exclusives 
com a usuari/ària de l’aplicació.
· Apostaràs pel comerç local i de 
proximitat.

Descarrega’t l’app GRATUÏTA Moneder 
SVH, disponible tant per a iOS com per a 
Android.

¿Cuáles son los horarios? 
l Lunes, martes, jueves y viernes, de 10 a 13 h
l De lunes a jueves, de 20.30 a 22.30 h
l Sábados, de 16.30 a 20.30 h
l Domingos, de 10.30 a 14 h y de 16.30 a 20.30 h

Horarios especiales:
l 24 y 31 de diciembre, de 10 a 13 h
l 7 de enero, de 10 a 13 h
l 8, 22 y 23 de enero, de 10.30 a 14 h y de 16.30 a 20.30 h

Días de cierre:
l 25 y 26 de diciembre
l 1 y 6 de enero
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Les associacions 
de famílies i 
les entitats 
socioeducatives 
es digitalitzen

L’Ajuntament promou un projecte 
per ajudar les associacions de famí-
lies d’alumnes (AFA) i les entitats so-
cioeducatives a créixer en el món di-
gital. Gràcies a un treball encapçalat 
per la Fundació Blanquerna, s’ofe-
reixen recursos a les entitats per-
què desenvolupin nous projectes 
en aquest àmbit. D’una banda, es 
detecten quines són les necessitats 
digitals actuals de les famílies i, de 
l’altra, s’estudia com es pot adaptar 
la comunitat educativa al nou pa-
radigma que proposen les tecnolo-
gies de la informació i la comunica-
ció. La primera fase de la iniciativa 
és la Diagnosi de la realitat. Amb 
aquest document treballat, després 
es desplegaran diferents actuacions 
per donar resposta a les necessitats 
digitals de les entitats, que inclou-
ran formacions i cessió d’ordinadors 
portàtils. l

L’alumnat de 4t d’ESO 
podrà fer pràctiques en 
empreses locals

Un any més, el nostre municipi porta a terme el projecte Apre-
nents, en què participa l’alumnat dels instituts Frederic Mom-
pou, Gabriela Mistral, Salesians i CEE Iris, en conveni amb el De-
partament d’Ensenyament de la Generalitat i amb l’Ajuntament 
de Sant Vicenç dels Horts. En el marc del Pla Educatiu d’Entorn, 
Aprenents és un projecte educatiu de diversificació curricular 
que facilita a l’alumnat de 4t d’ESO fer estades formatives en 
diverses empreses de la ciutat per completar la seva formació 
bàsica i establir contacte amb activitats del món laboral com un 
element d’aprenentatge i motivació. L’Ajuntament compta amb 
el suport de la Unió de Botiguers de Sant Vicenç dels Horts per 
fer difusió del projecte entre els comerços, entitats i empreses de 
la localitat i crear-hi sinergies. El projecte Aprenents repercuteix 
positivament en la formació del jovent i els facilita un itinerari 
formatiu orientat a una incorporació al mercat laboral amb més 
garanties d’èxit, ja que contribueix a millorar-ne el grau de ma-
duresa personal i de motivació per la formació. l

El projecte Aprenents fomenta l’èxit de la 
joventut en el mercat laboral
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El Ayuntamiento trabaja para garantizar los 
derechos de la ciudadanía, especialmente 
en seguridad y respeto al medio ambiente. 
Por eso es clave disponer de un censo de 
actividades actualizado, con datos que se 
adecuen a la realidad del municipio: así 
impulsamos la economía y la calidad de 
nuestros negocios.

Carmen Soffiati 
Regidora de Autorización y Control 
de Actividades Económicas

El Ayuntamiento 
actualiza el censo 
de actividades 
económicas de los 
establecimientos

El Ayuntamiento ha encargado a una empresa el estu-
dio exhaustivo de las actividades que se llevan a cabo 
en los establecimientos de la ciudad. En el día a día de 
un municipio, es habitual que se incorporen y se den de 
baja negocios o bien que cambien de actividad, y estas 
modificaciones no siempre se comunican a la autoridad 
correspondiente. La actualización del censo servirá, por 
ejemplo, para controlar que el establecimiento cumple 
con las normativas ambientales y de seguridad. Además, 
los departamentos municipales podrán consultar el es-
tado de la actividad, la ubicación, la tipología y la ratio 
de peligrosidad, entre otras variables. También se podrá 
saber en tiempo real qué controles se han realizado y si 
se ha generado algún tipo de expediente sancionador. El 
objetivo principal es garantizar la seguridad y la calidad 
de la actividad económica en el municipio. l
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Compromís amb 
la millora de la 
qualitat de l’aire
L’Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts continua fent passos enda-
vant per fer efectiva la transició 
energètica al municipi, i s’ha adherit 
a la “Declaració de Sabadell: per un 
acord polític i social per la millora 
de la qualitat de l’aire”. El text, con-
sensuat en una cimera d’alcaldes 
celebrada a mitjan octubre, propo-
sa una declaració per avançar en les 
accions i estratègies de resposta des 
del món local. La qualitat de l’aire és 
la primera causa de mort derivada 
de condicions ambientals a tota la 
Unió Europea. Si bé a nivell global 
es compleix amb els objectius es-
tablerts a nivell europeu, vuit de 
cada deu ciutats superen els nivells 
màxims de contaminació recoma-
nats per l’Organització Mundial de 
la Salut. A Catalunya s’han superat 
els nivells d’òxids de nitrogen (NOx) 
i de partícules de diàmetre inferior 
a 10 micres (PM10) en zones molt 
densament poblades, com l’aglo-
meració de Barcelona. l

Un estudio registra la buena 
calidad del aire en las escuelas 
de infantil y primaria

En mayo, el Ayuntamiento instaló captadores de dióxido de 
nitrógeno (NO2) en las escuelas de primaria e infantil del mu-
nicipio, con la finalidad de medir el grado de exposición de la 
comunidad educativa (alumnado, sobre todo) en los niveles de 
contaminación de este gas. El dióxido de nitrógeno es un con-
taminante atmosférico que se produce, principalmente, por 
procesos de combustión (quema) de las industrias, vehículos, 
calderas, etc. Los captadores han recogido datos durante varias 
semanas y los resultados obtenidos, en general, demuestran 
que las concentraciones de contaminación por NO2 son bajas, 
según los límites establecidos por la normativa. Los valores más 
altos se han obtenido en las entradas de las escuelas con calles 
de mayor intensidad de tráfico y más estrechas, lo que dificulta 
la ventilación. Esto denota la gran importancia que tienen sobre 
la contaminación del aire las emisiones más cercanas a las escue-
las, como son las de los vehículos. l

El Ayuntamiento instaló en los centros 
captadores de dióxido de nitrógeno 
durante semanas
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Prenen possessió del 
càrrec dos regidors de 
Junts x Sant Vicenç

Maria Elena Ferreiro i Agustín Cera són els dos nous re-
gidors de Junts x SVH que han passat a formar part del 
Ple Municipal, en substitució de Joaquim Simon i Fran 
Infante, que van deixar el càrrec al setembre per motius 
laborals. Cera va accedir al càrrec al ple d’octubre, men-
tre que Ferreiro ho va fer al novembre. l

La Policia Local va retre homenatge a diferents col·lec-
tius pel seu compromís ferm a l’hora de garantir la salut 
i la seguretat a Sant Vicenç dels Horts, especialment du-
rant la crisi per la COVID-19. El reconeixement es va dur a 
terme en l’acte institucional de la Diada de la Policia, el 4 
de novembre, al Molí dels Frares.

En concret, s’hi van lliurar guardons a agents que du-
rant el darrer any havien efectuat actuacions de mèrit; a 
la ciutadania que havia col·laborat per garantir la segu-
retat a la via pública; a les entitats de voluntariat i veïnat 
que van tenir iniciatives solidàries, i a persones implica-
des amb la prefectura de Can Sala. 

Noves incorporacions 
D’altra banda, la Policia Local va incorporar al novembre 
cinc nous agents que havien superat el curs de formació. 
Un d’ells va obtenir la millor puntuació de la promoció a 
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, formada per 
1.274 persones.

El consistori treballa per ampliar i consolidar la plan-
tilla d’agents, per tal que treballin amb més recursos i 
puguin fer front als reptes de seguretat ciutadana que té 
Sant Vicenç dels Horts. l

La Policia Local 
reconeix la tasca 
d’agents, entitats i 
ciutadania

El cos valora el compromís ferm de 
diversos col·lectius amb la seguretat 
del municipi, especialment en temps 
de pandèmia
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Nueva edición del 
Concurso de Dioramas 
Rápidos de Playmobil

Crea tu escena con los divertidos “clics” durante la 
Mostra. Si eres fan del juego de Playmobil tienes una 
cita ineludible con la octava edición del Concurso de 
Dioramas Rápidos. Hay cinco premios para una cate-
goría única de 3 a 16 años. Las bases se publicarán 
en www.svh.cat. l

Durant tres dies, Sant Vicenç tornarà a ser el gran apara-
dor de la comarca, amb espectacles, productes i serveis 
del més alt nivell. Torna la Mostra Comercial, Agrícola i 
Gastronòmica, que en la seva 38a edició es vol celebrar 
a la via pública després del parèntesi pandèmic. I un any 
més, hi haurà la Mostra Internacional de Pastisseria, un 
esdeveniment que arriba a la cinquena edició plenament 
consolidat i que converteix la ciutat en referent mundial. 
Pastissers i pastisseres de reconegut prestigi hi oferiran 
les seves creacions més singulars, refermant aquesta 
proposta única que acosta l’alta cuina a tots els públics. 

El programa estarà carregat d’activitats, hi haurà espais a 
l’aire lliure i perimetrats i es garantiran les mesures de se-
guretat sanitàries adaptades a les resolucions del Proci-
cat. Durant la Mostra es podrà visitar una exposició sobre 
la tasca que fa l’Ajuntament per promoure els Objectius 
de Desenvolupament Sostenible, per preservar el plane-
ta. Sant Vicenç dels Horts treballa en equip per assolir un 
món més net i sostenible amb la implicació de tothom: 
ciutadania, entitats, comerços, empreses, etc. l

A punt per tornar a gaudir 
de la Mostra Comercial, 
Agrícola i Gastronòmica 

Se celebrarà del 21 al 23 de gener 
i hi haurà espais a l’aire lliure i 
amb perímetre

Estrelles internacionals de la 
pastisseria es donen cita a 
Sant Vicenç dels Horts

El 22, 23 i 24 de gener 
del 2022, Sant Vicenç 
dels Horts tornarà a ser 
la capital internacional 
de la pastisseria. Pro-
fessionals de reconegut 
prestigi es donaran cita 
a la carpa de la plaça de la Vila per compartir la seva ex-
periència i coneixements amb el gran públic. Serà ja la 
5a edició de la Mostra Internacional de Pastisseria Pastry 
Sense, que enguany comptarà amb pastissers i pastisse-
res de la talla de Camila Elizalde, Esther Roelas, Francisco 
Broccolo, Jesús Fuentes, Martina Sampaolo i Cris Massa-
na, Richard Hawke, Pepe Leotta, Carla Rodrigues, Iván 
Pascual i Guilherme Guise.

Organitzada per l’Ajuntament i pel mestre vicentí Eu-
geni Muñoz, la Mostra Internacional de Pastisseria és una 
de les propostes destacades de la 38a Mostra Comercial, 
Agrícola i Gastronòmica de Sant Vicenç dels Horts. l



SANT
VICENÇ 
DELS 
HORTS

VIDA VICENTINA

SANT VICENÇ DELS HORTS DIU PROU A LA 
VIOLÈNCIA MASCLISTA 

Amb motiu del 25 N, un any més, la ciutat es va 
mobilitzar contra aquesta xacra, que discrimina, 
censura, agredeix i mata a les dones. La Vicentina 
fou l’epicentre de la reivindicació, amb la lectura 
del manifest i el lliurament del premi del concurs 
de vídeos Generem Igualtat, per Guadalupe Riera. 
També en va destacar la presentació a Les Voltes 
de La maleta. Contes no misògins, de Margarida 
Camprubí.

L’ACA ROCIERA ORGANITZA UNA JORNADA 
MUSICAL AMB NADALES

L’entitat va organitzar una Zambombá cultural amb 
la Banda i Majorettes (Sant Vicenç), el Coro Virgen 
del Rosario (Sant Andreu de la Barca), el grupo Los 
Sin Nombre (l’Hospitalet) i Gisela Quirós.

ZAMBOMBÁ FLAMENCA A LA CASA 
D’ANDALUSIA DE SANT VICENÇ DELS HORTS

L’entitat va organitzar una cantada de nadales 
amb simbombes, guitarres, tabals i ampolles d’anís, 
un espectacle tradicional al sud d’Espanya per 
aquestes dates.



LES FAMÍLIES VICENTINES ES MERAVELLEN AMB 
ELS ASTRES

Dins de les activitats educatives del Passaport 
Edunauta, infants i grans han gaudit del cel, els 
estels i els planetes amb l’observació a través de 
telescopis al parc del Pi Gros.

L’ALUMNAT DE SECUNDÀRIA AIXECA DEL TELÓ 
DE LA PRIMERA MICROMOSTRA DE TEATRE

Per primera vegada, s’ha celebrat a La Vicentina 
una mostra de teatre protagonitzada per l’alumnat 
de 1r d’ESO dels instituts Gabriela Mistral, Frederic 
Mompou i dels Salesians. Fins ara el projecte 
educatiu, amb la col·laboració d’El Bitxo, s’havia fet 
als centres de primària.

PATRÍCIA AYMÀ, RECONEGUDA 
PEL SEU PROJECTE 
EMPRESARIAL DE BIOPLÀSTICS

La científica i emprenedora 
vicentina Patrícia Aymà (a la dreta 
de la imatge), va participar en 
diversos actes de commemoració 
del Dia de la Dona Emprenedora. 
A Madrid, es va reunir amb el 
president del Govern espanyol, 
Pedro Sánchez, i a Barcelona va ser 
present en un acte de la Generalitat 
amb el conseller Roger Torrent.

CINQUANTA ANYS DELS PRIMERS HABITATGES DEL GRUP LLINÀS

Records i nostàlgia van protagonitzar l’acte commemoratiu del 
50è aniversari de la fundació del Grup Llinàs. Una placa recorda la 
construcció dels primers habitatges en aquesta zona de la ciutat a 
principis dels anys seixanta del segle passat.

L’EVOLUCIÓ DELS BARRIS DE SANT VICENÇ, EN IMATGES

La plaça de Narcís Lunes va acollir, el passat octubre, una exposició 
molt especial, com organitzada per associacions de veïnat: un recull 
d’imatges històriques sobre l’evolució de Can Ros, Can Costa i la 
Guàrdia.



PASTÍS GEGANT A L’ESCOLA DE LA VINYALA PER CELEBRAR EL MIG SEGLE

El centre educatiu del barri va celebrar, el 26 de novembre, les cinc dècades dedicades a formar vicentins 
i vicentines, cohesionant i fomentant la igualtat d’oportunitats. La Direcció de l’Escola va bufar un pastís 
gegant. Felicitats!

LA PRESIDENTA DEL PARLAMENT VISITA SANT 
VICENÇ DELS HORTS

La Molt Honorable Sra. Laura Borràs va visitar 
l’ajuntament el 29 de novembre. En una rebuda 
institucional per part de l’alcalde, Miguel Comino, 
i de diversos/es regidors/es, la presidenta va 
signar el Llibre d’Honor de la ciutat. El batlle la va 
obsequiar amb una rèplica de la Mola. Abans la 
presidenta havia visitat la cooperativa MANS.

REPLANTADA POPULAR AL PARC DEL PI GROS

Les famílies vicentines han celebrat el 15è Arrela’t al Parc, amb una plantació popular de diversos arbres i 
altres tipus de vegetació a les zones forestals del parc del Pi Gros. 

MIG SEGLE DEL BARRI DE LA VINYALA – POBLE NOU

El barri de la Vinyala – Poble Nou va commemorar 
el 50è aniversari. Amb un acte institucional, s’hi 
va posar en relleu la tasca de l’associació veïnal i 
s’hi va repassar la història del barri. També s’hi va 
col·locar una placa commemorativa.



UN GRAN ESPECTACLE PER CELEBRAR EL 160è ANIVERSARI DE LA CORAL EL LLESSAMÍ

Una exposició molt emotiva amb la trajectòria de la coral i un gran concert dirigit per David i Toni Pastor, 
amb la col·laboració de l’Escola de Música i El Bitxo Escola de Teatre, van formar part de la festa del 160è 
d’aniversari d’El Llessamí a La Vicentina. 

TORNEN A SONAR LES SARDANES A SANT 
VICENÇ DELS HORTS

L’Agrupació Sardanista va poder tornar a organitzar 
l’Aplec de Sardanes a la pista poliesportiva 
Francesc Macià, amb la participació de les cobles 
Ciutat de Terrassa, la Principal del Llobregat i Sant 
Jordi – Ciutat de Barcelona.

LA BIBLIOTECA MUNICIPAL ORGANITZA 
TALLERS D’ALFABETITZACIÓ DIGITAL

Quines apps coneixes per al benestar físic i 
emocional? La Biblioteca organitzà un nou taller 
per apropar els beneficis de les noves tecnologies 
a la població, amb l’objectiu de fomentar-hi 
l’alfabetització digital.

EL TALENT VICENTÍ ES MOSTRA AL “DESEMBRE 
D’ART”

Una vintena d’artistes de Sant Vicenç dels Horts 
exposen les seves obres al Forn Romà, amb 
pintures de diferents formats i tècniques, en la 
nova edició del Desembre d’Art, organitzada pel 
Col·lectiu d’Artistes Vicentins.

LA MARATÓ DE ‘CAP INFANT SENSE JOGUINA’, 
ORGANITZADA PER RÀDIO SANT VICENÇ, 
APLEGA 262 JOGUINES PER AJUDAR ELS REIS! 

Ciutadania, entitats, esportistes, comerç local... 
Sant Vicenç dels Horts es torna a bolcar amb la 
campanya solidària. La xifra de joguines encara 
pujarà aquests dies, gràcies a la col·laboració de la 
Penya Barcelonista i aportacions individuals. Les 
joguines noves es poden portar, abans que acabi 
desembre, al local de Creu Roja del Baix Llobregat 
Centre (c. Mare de Déu de Montserrat, 67). També 
es poden fer donacions econòmiques al compte de 
Creu Roja (assumpte: Joguines SVH).
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El Quijote renueva el contrato 
con el Ayuntamiento para 
gestionar el Centro Abierto 

El Ayuntamiento adjudicó al Casal Infantil y Juvenil 
El Quijote el contrato para gestionar el Centro Abier-
to Municipal del Casal Cívico San José. El proyecto 
ofrece a niños con dificultades (de 4 a 14 años) ac-
tividades educativas y de integración social. El ser-
vicio queda garantizado para los próximos años. l

L’Ajuntament col·labora en la 
instal·lació de climatització a 
l’escola 27F del Sàhara

L’entitat Sant Vicenç dels Horts amb el Sàhara instal·larà 
aire condicionat a l’escola 27 de Febrero, situada al Sàha-
ra Occidental i que acull infants amb diversitat funcional. 
L’entitat disposarà d’una addenda que li atorga l’Ajunta-
ment per portar endavant aquesta iniciativa. l

Si parles habitualment català i vols donar un cop de mà a 
una persona perquè el practiqui i hi adquireixi, així, més 
fluïdesa, inscriu-te com a “voluntari/ària per la llengua”. 
Et necessitem per ajudar persones que volen conver-
sar en català però que, per motius diversos, no troben 
amb qui parlar-hi. Si vols llançar-te a parlar català i el 

vols practicar de forma natural i distesa, apunta’t com 
a “aprenent/a per la llengua”. També et necessitem per 
compartir amb tu la nostra llengua i cultura. l
Demaneu-nos una parella lingüística:   
WhatsApp: 677 258 351
A/e: svh@cpnl.cat

Apunta’t al Voluntariat 
per la Llengua!

SANT
VICENÇ 
DELS 
HORTS

COLLITA PRÒPIA

SERVEI LOCAL 
DE CATALÀ
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SANT
VICENÇ 

DELS 
HORTS

ENTITATS

Petits MAPAAD
Petits MAPAAD és 
una associació de 
suport al dol ges-
tacional, perinatal 
i neonatal de Sant 
Vicenç dels Horts. 
Aquesta associació 
neix l’any 2020, des-
prés d’un any caòtic 
i diferent. Som tres 
mares vicentines a 
les quals els uneix el dolor per la pèrdua del seu nadó, 
l’any 2019 i que el 2020 decideixen posar fil a l’agulla i 
crear aquesta associació, sense ànim de lucre, per poder 
ajudar persones que, com elles, estan passant per la ma-
teixa situació. Els nostres principals objectius són: ajudar 
les famílies a passar pel dol de la millor manera, sempre 
assessorant-les i aportant-hi el nostre granet de sorra; 
acompanyar i donar suport psicològic a mares, pares i 
familiars que han patit la mort d’un nadó; fer difusió de 
la mort gestacional, perinatal i neonatal perquè deixi de 
ser un tema tabú, del qual no es parla (és tot silenciat 
i molt callat); acompanyar les famílies afectades a tra-

vés de xerrades, reunions i diversos actes perquè no se 
sentin soles. Som aquí per acompanyar totes les mares 
i pares en el dol i oferir-los la nostra mà. Volem fer-nos 
escoltar, volem que els nostres nadons tinguin lloc en 
aquesta societat, i només ho podem fer amb l’ajuda de 
tots/es vosaltres. Es pot unir a la nostra associació qual-
sevol persona; depenem totalment de les voluntàries i 
associades. Ens pots trobar a Instagram o a Facebook 
(PetitsMAPAAD) o bé contactar amb nosaltres per correu 
electrònic (petitsmapaad@gmail.com) o per telèfon 
(682 154 743). El teu silenci compta. l
Associació Petits MAPAAD
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L’Open Natura tanca 
edició amb la cursa de 
Sant Vicenç dels Horts
La ciutat va tornar a ser seu del campionat Open Na-
tura Kenda, en què mig miler de persones van par-
ticipar competint en algun dels tres circuits traçats 
pels espais forestals: un de 19 km per als ciclistes 
amateurs, un altre de 32 km per als experimentats; 
i un de 44 km per als que busquen nous reptes. l

El Club Esportiu i d’Arts 
Marcials EUI-AM, presente en 
el Campeonato de Europa 

Úrsula Millán, Ainara Atencia, Lucas Tovar, David Carmo-
na, Andrea Moraga y David Atencia (entrenador) parti-
ciparon en el Campeonato de Europa de Taekwon-Do 
ITF, una experiencia que supone un paso adelante en la 
trayectoria del club. l

Homenatge a atletes i entitats 
en la Festa de l’Esport

L’Ajuntament va homenatjar els esportistes i les entitats esportives en la 
desena edició d’aquest esdeveniment especial, en què es va lliurar una tren-
tena de premis a atletes (a nivell individual), equips i persones vinculades a 
entitats en reconeixement a la seva trajectòria. Consulta la llista de premis a 
través del codi QR. l

Els millors 
coloms de raça 
de Catalunya, 
a Sant Vicenç 
dels Horts

El Rocío acollirà el II Campionat de 
Coloms de Raça del 10 al 16 de ge-
ner. L’organitza el Club de Coloms de 
la Guàrdia. El concurs compta amb 
una exposició d’animals d’una dot-
zena de races diferents, que rebran 
puntuacions i premis. El veïnat que 
les vulgui conèixer s’hi pot acostar 
des de les 9 fins a les 21 hores. l



  NOVEMBRE-DESEMBRE 2021 Sant Vicenç dels Horts   25  

Tecnificacions 
i Campus de 
Nadal a càrrec 
dels clubs de 
futbol

La Penya Barcelonista Sant Vicenç i 
la UE Sant Vicenç duran a terme el 
Campus de Nadal els dies 27, 28, 29 
i 30 de desembre. L’Escola de Fut-
bol Jordi Torras també farà ús de la 
pista polivalent municipal Francesc 
Macià per organitzar-hi uns dies de 
tecnificació i pràctica durant l’última 
setmana de l’any. l

Primer torneo “Todos Somos Fútbol” 
para reivindicar la inclusión

El campo municipal de fútbol La Guàrdia fue el escenario del torneo “Todos 
Somos Fútbol”, que visibilizó al equipo de fútbol formado por personas am-
putadas. El conjunto vicentino compitió contra otros de iguales característi-
cas que existen en España. También participaron los equipos de benjamines 
y alevines. l

Caminata solidaria con 
La Marató de TV3
El Club Excursionista Sant Vicenç (CESV) organizó la 
XXXIII Caminada Diürna, que consistió en un reco-
rrido de casi 4 km y de dos horas de duración. Por 
cada vuelta que hacían, las personas participantes 
donaban 2 euros para La Marató de TV3, que este 
año estaba dedicada a la salud mental. l

Éxito de La Vicentina y las 
carreras escolares después 
del parón pandémico 

Éxito rotundo del deporte popular en Sant Vicenç dels 
Horts: multitud de personas participaron en la 12ª Cursa 
La Vicentina, en sus modalidades de 5 y 10 km, con salida 
y llegada en el parque de la Foneria. En paralelo, se ce-
lebró la 8ª edición de las Curses Escolars, con jóvenes de 
los centros educativos. l
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VOLEU DONAR A 
CONÈIXER LES VOSTRES 
OPINIONS SOBRE TEMES 
D’INTERÈS LOCAL? 

l Podeu enviar un escrit que 
no superi els 1.500 caràcters 
a comunicacio@svh.cat.

l Aquest ha d’anar 
acompanyat del nom i 
cognoms, dades de contacte 
i número de DNI o passaport.

l La revista no comparteix 
necessàriament les opinions 
expressades en els articles 
signats.

l La revista es reserva el dret 
a no publicar els textos que 
no compleixin els requisits 
establerts.

SANT
VICENÇ 
DELS 
HORTS

OPINA

Debat constituent
El passat 28 de setembre es va fer a La 
Vicentina la presentació del “Debat Cons-
tituent”, a càrrec del Lluís Llach, el perio-
dista Antonio Baños i la Montse Siñol.
Tots vivim —emparats?, condicionats?, 
encotillats?, oprimits?— per un conjunt 
de normes i lleis a nivell local, autonòmic, 
estatal i europeu, algunes de les quals te-
nen ja molts anys i d’altres no ens satisfan 
o ens semblen directament lesives a les 
nostres idees o interessos.

Us imagineu que tots els ciutadans 
poguéssim reflexionar sobre aquestes 
imposicions, sols o en grup, i proposar els 
canvis que ens semblessin necessaris, a 
tots els nivells?

Això precisament és el que proposa 
aquest debat, que va dirigit a tota la so-
cietat. Són més de 160 preguntes, que 
es responen amb un “Sí” o un “No” o bé 
triant una de les opcions proposades, 
preguntes referides a tots els aspectes de 
l’organització política, social i econòmica 
de la nostra societat.

I és aquest l’aspecte més interessant, el 
de reflexionar sobre els elements bàsics 
de la nostra convivència democràtica.

Us animem que no us priveu d’aquesta 
reflexió, sols o, millor encara, en grup. Els 
que ja n’hem fet alguna l’hem trobada 
apassionant.
Assemblea de Sant Vicenç dels Horts 

Anacronismos sociales de 
nuestros días 
Queridos vecinos, os traigo una reflexión 
que me tiene conmocionado desde que 
me percaté del hecho que a continua-
ción os expongo. Sant Vicenç dels Horts, 
este más que respetuoso pueblo en que 
vivimos, siempre tan concienciado con 
todas las problemáticas sociales que sa-
cuden nuestra cotidianidad, siempre al 
pie del cañón por la defensa de todos los 
grupos minoritarios o en riesgo de exclu-
sión, ferviente adalid de los movimientos 
LGTBI, FEMINISTA e igualitarios (motivo 
de orgullo y satisfacción para todos los/
las vicentinos/as), tan defensor de causas 
socialistas, sin embargo, se olvidó de no 
entrar en contradicción consigo mismo 
dejando una plaza entera dedicada a uno 
de los mayores homófobos de la historia.

Estoy hablando del Parque Homenaje 
al “Che”, un asesino que se dedicó a hacer 
campos de trabajo para personas homo-
sexuales. Y yo me pregunto: ¿no sería ya 
hora de que desechásemos para siempre 
de nuestro pueblo a una figura tan con-
trovertida y tan poco positiva? ¿Acaso no 
hay más personas a las que dedicar un 
homenaje?

En la era de la igualdad de géneros, del 
“todas y todos”, y por respeto a todos los 
vecinos que bajo el mando del “coman-
dante” habrían sufrido la persecución, 
por favor, dejemos de ser hipócritas y 
cambiemos ya nuestros referentes his-
tóricos. Como vicentino que ama este 
pueblo, me gustaría no tener que sentir 
vergüenza de a quién cedemos nuestros 
halagos. Gracias.
Miguel Rodríguez



Isidre 
Bautista

LA VEU DELS GRUPS MUNICIPALS

Quiero felicitar a todos los vicentinos y vicentinas por su comportamiento ejemplar duran-

te todo este año 2021. Hemos sido todo un ejemplo frente a la pandemia siendo precavi-

dos y responsables en una situación en que la COVID-19 ha marcado el ritmo de nuestras 

vidas. Esta Navidad podremos reunirnos con nuestras familias, amigos y seres queridos, 

dejando a un lado las restricciones que hasta ahora hemos tenido, en un entorno más 

familiar y cálido, celebrando una Navidad y un fin de año dentro de la normalidad, pero, 

sin olvidar que aún está entre nosotros y que no podemos bajar la guardia en ningún 

momento. 

CIUDADANOS seguirá trabajando en ese gran pacto de ciudad, ayudando a nuestra ciu-

dadanía a nivel  social, económico, laboral y cultural para paliar en la medida de nuestras 

posibilidades todos esos efectos que nos ha dejado esta pandemia. Seguiremos desarro-

llando y ejecutando todos aquellos proyectos de futuro marcados para Sant Vicenç y que 

verán su finalización en este año 2022. 

Desde CIUDADANOS queremos compartir con todos vosotros nuestros dos deseos y 

un propósito:

- El primer deseo es: muchísima felicidad para todos los vicentinos y vicentinas.

- El segundo deseo es: que la salud y todos esos deseos que nos marcamos cada año 
se hagan realidad.

- Como “propósito naranja”: no desfallecer y seguir trabajando con la misma ilusión 
que al inicio de legislatura, haciendo que tengamos cada día un Sant Vicenç mejor.

CIUDADANOS OS DESEA UNA FELIZ NAVIDAD Y UN PRÓSPERO AÑO NUEVO 2022.

Antolín
Jiménez

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

Tot i que les dades registrades les últimes setmanes ens conviden a continuar alerta da-

vant del virus de la COVID-19, el Govern municipal camina, amb pas ferm i sense deixar 
ningú enrere, cap a la recuperació econòmica, social i cultural de la ciutat.

A Sant Vicenç dels Horts hem estat capaços de contenir la pandèmia amb un compor-
tament exemplar, sempre seguint el principi de prudència i les normes sanitàries pau-

tades en aquests moments tan complexos que ens ha tocat viure. Amb tot, i gràcies a les 
bones xifres de vacunació dels vicentins i les vicentines, estem convençuts que només 

cal un últim esforç per part de tots i totes.

Tot i així, des del Govern de la ciutat, volem fer una crida a l’optimisme i a mantenir l’es-

perança, continuant la lluita contra la pandèmia durant aquest 2022, any que, de ben 

segur, serà l’any en què superarem aquesta greu crisi sanitària.

Per tot això, hem acabat l’any realitzant múltiples activitats de Nadal, com són la ins-

tal·lació de la pista de gel i el Mercat de Nadal a la plaça Narcís Lunes, la promoció de 

l’aplicació Moneder 70/30 i la dinamització comercial per tal d’incentivar el comerç lo-
cal i de proximitat. Alhora, hem recuperat el Festival de la Infància, el Concert de Cap 
d’Any i la nostra Cavalcada de Reis per donar la benvinguda a l’any 2022, any d’espe-
rança, d’il·lusió i d’optimisme. Tot, amb un únic objectiu: que tothom pugui gaudir en 

família i fer totes les activitats i despeses nadalenques a Sant Vicenç dels Horts.

El Grup Municipal Socialista – Sant Vicenç en Positiu us desitgem un FELIÇ 2022!

Per un 2022 d’optimisme i d’esperança

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



LA VEU DELS GRUPS MUNICIPALS

En el ple del desembre del 2019 es va aprovar, a proposta d’En Comú Podem, la decla-

ració d’emergència climàtica al nostre municipi, adoptant un seguit de compromisos a 

complir amb l’objectiu de reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle i incorpo-
rar accions en el nostre dia a dia per tal d’adaptar-nos al canvi climàtic: una declaració 

impulsada per associacions juvenils, com Fridays For Future, que reclamen que les genera-

cions actuals prenguem consciència, no siguem egoistes i no hipotequem el seu futur.

Lluny d’aplicar mesures per pal·liar els devastadors efectes de la crisi climàtica, el Go-
vern del PSC i Cs ha instal·lat una pista de gel d’uns 200 m². No cal dir que som els 
primers que volem dinamitzar el comerç vicentí, i augmentar les opcions d’oci fami-
liar, però no a quasevol preu. Hem de superar opcions insostenibles; més encara, quan 

existeixen alternatives com pistes de gel ecològiques o altres activitats perquè joves i 

infants gaudeixin de les festes de Nadal sense anar en contra de les accions per aturar la 

crisi climàtica. Les dades són esclaridores: el consum d’una pista de gel artificial d’uns 200 

m² té un consum estimat de 19.900 litres d’aigua i 16.800 kw, i emet 5,52 tones de CO₂ 
a l’atmosfera, que és l’equivalent al consum energètic de 610 cases. 

Necessitem polítiques que combatin l’emergència climàtica de debò i propostes que 

donin vida al comerç local, i no paraules buides com les que expressa l’alcalde Comino.

Maite
Aymerich

junts@juntsxsantvicenc.cat
     @JuntsxSVH       
     juntsxsantvicenc

Tanquem l’any conscients de l’esforç que han de fer tots els vicentins i les vicentines per tirar 

endavant, i per aquest motiu celebrem que el Govern municipal hagi escoltat alguna de les 

propostes de Junts x Sant Vicenç per remuntar la crisi. És el cas de la campanya 70+30 a 
l’app Moneder SVH, que, encara que tard i amb poca dotació econòmica, ha començat a 

circular durant la campanya de Nadal 2021 i segur que anima a fer consum local. Això és bo.

Seguim treballant per millorar la vida al nostre municipi, per construir a partir del bé comú 

i per atendre primer les situacions més vulnerables. Per això insistim tant que cal millorar la 
gestió de les targetes de Serveis Socials, que han de donar resposta real a les necessitats 

d’alimentació. Per això, també, fem propostes als nous pressupostos per augmentar les par-

tides socials i qüestionem les càrregues impositives injustificades que afecten directament la 

butxaca de la ciutadania. En temps de crisi pandèmica, l’Administració local ha de ser valenta 

i pensar en la gent amb mesures socials i de reactivació econòmica potents. L’Ajuntament 
no pot estalviar quan hi ha necessitat.

A Sant Vicenç dels Horts podem mirar el futur amb esperança: hi haurà noves oportu-
nitats, i nosaltres treballem incansablement per aquest bon futur per a tothom. Sabeu 

que el que diem ho fem i que jo mateixa he decidit concentrar les meves energies en el 
compromís que tinc amb el meu poble i la seva gent per fer-ho possible.

Des de Junts x Sant Vicenç, desitgem que a totes les cases vicentines pugueu celebrar les 

Festes en companyia de les persones que estimeu, que tingueu present el record de les que 

ja no hi són i que un somriure ample us ompli el cor.  

Bon Nadal i feliç any nou!

Tot per Sant Vicenç  

Fets i no paraules, senyor Comino

Jordi Gil

stvicencencomu@gmail.com 
    @StVicencEnComu    
    StVicencEnComu 
    @stvicencencomu
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SANT
VICENÇ 

DELS 
HORTS

VA DE
VOLTES

Xavier Bosch, amb el Club 
de Lectura Prometeu

Les imatges del Calendari 2022 representen una part del 
patrimoni cultural vicentí. Totes i cadascuna, contextualit-
zades, tenen més valor perquè justifiquen i representen el 
progrés de la societat vicentina i els canvis produïts en el 
territori. Alguns són béns singulars: Can Comamala, Can 
Pujador o Can Reverter en serien exemples que, pel seu 
valor estètic, mereixen ser salvaguardats.

Altres ens acosten a costums populars, com el Pi Gros, 
mostra del llegat cultural i alhora  del natural que ens ha 
arribat fins als nostres dies. També hi trobareu aquells 
que ens expliquen moments concrets de la història, com 

Un patrimoni de 
calendari

el Forn Romà, el Pilar de la Passera de la riera de Torrelles 
o el Memorial als Afusellats.

No es tracta de ressaltar un temps millor, ni d’idealitzar 
el passat, sinó que són exponents, respectivament, d’un 
moment concret de la nostra història local i de com vivien 
els diferents grups socials. Són petjades de diferents èpo-
ques a la ciutat, que cal estimar i donar a conèixer. l

SANT
VICENÇ 

DELS 
HORTS

HISTÒRIA

ROSER CALPE ANDREO
ARXIVERA MUNICIPAL

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

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

l Una les activitats més grati-
ficants que ofereix la Biblioteca 
són els clubs de lectura. En te-
nim per a públic infantil i tam-
bé per a adults. Participar-hi 
només implica venir a buscar 
un llibre cada mes, llegir-lo i 
compatir-lo amb la resta de 
persones. En algunes ocasions 
podem comptar amb la visita 
de l’autor/a i enriquir-nos, enca-
ra més, amb la seva aportació, 
fent-li preguntes que només 
podrien ser respostes per qui 
ha estat el/la creador/a de l’obra. El divendres 28 
de gener a les 19 h serà una d’aquestes ocasions: 
en Xavier Bosch, periodista i escriptor català, au-
tor de diverses novel·les, serà a la biblioteca per 
comentar amb els participants al Club de Lectura 
Prometeu de narrativa la seva darrera obra: La dona de la seva vida. Ja 
ho sabeu: si teniu ganes de ser-hi només cal que vingueu a la biblioteca 
a buscar-ne un exemplar, el llegiu i gaudiu de la trobada. Dinamitzarà la 
sessió la Carme Via, autora de La modista i altres dones.








