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Sant Vicenç dels H  rts
El Parc Fluvial de Sant Vicenç dels Horts, 
un espai que ens connecta amb la natura

Els vicentins i les vicentines poden gaudir de jocs infantils,
zona de pícnic i prats per a usos esportius

L’EDICIÓ EN PAPER D’AQUEST NÚMERO ES VA TANCAR EL DIA 25 DE JULIOL
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Aquest migdia s’ha produït un un 
petit incendi a la zona del parc 
del Pi Gros. La hipòtesi és que 
ha estat causat per un petard. Hi 
han treballat quatre dotacions 
dels Bombers, amb el suport 
de la Policia Local, l’ADF i els 
Bombers Voluntaris. Moltíssimes 
gràcies per la vostra feina! El 
foc ha quedat completament 
extingit, i no s’ha propagat massa 
gràcies a les tasques preventives 
de desbrossament fetes 
recentment arran del conveni signat entre l’Ajuntament i 
l’AMB. Demanem al veïnat que extremi les precaucions; hi 
ha un elevat risc d’incendi i les imprudències les podem 
pagar molt cares. 

17
L’Espai Test Agrari, 
un projecte pioner 

per facilitar l’accés a 
la terra, ja dona els 

primers fruits
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El Parc Fluvial 

s’estrena amb una 
festa ciutadana

23
El Bàsquet 

Joventut Sant 
Vicenç celebra 
quatre dècades 

d’amor per l’esport

9
El desdoblament 

dels accessos a l’A2 
millorarà la mobilitat 
a la rotonda de les 

Ovelletes

Què hi fa un llit a la rambla de 
Can Ros? I com és que 
@davidruiz_official, el nostre 
meteoròleg preferit, està fent 
una previsió del temps tan 
particular...? No serà que s’està 
preparant l’ambient per gaudir 
de la Nit de Can Ros? 

EL MÉS VIST A LES 
XARXES MUNICIPALS
Del 20 de maig al 12 de juliol

ajuntamentsvh
@ajuntamentsvh

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
AjuntamentSVH

Lamentem la mort de l’exalcalde 
Ricard Pérez Miró, als 84 anys. El 
consistori trasllada a la família de 
l’exalcalde la solidaritat i el dolor 
de l’Ajuntament, del personal 
municipal i de les veïnes i veïns 
de Sant Vicenç dels Horts. #DEP 

Ajuntament SVH
@AjuntamentSVH

7
La Blava: la millor 

proposta per 
passar la calor 
aquest estiu
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Vivim un estiu, a la fi, de normalitat. Hem arribat fins aquí grà-
cies a l’esforç de tothom i, en especial, a l’empenta del teixit 
associatiu, que un cop més és el motor de propostes com 
l’Estiu de Cultura, el cinema a la fresca, els casals i, com no, la 
Festa Major d’Estiu, amb el pregó del Club Bàsquet Joventut 
Sant Vicenç pel seu 40è aniversari.

A Sant Vicenç dels Horts hem fet els deures i marxem 
de vacances amb molts projectes que ja són realitat. Hem 
centrat els esforços en tres línies molt clares.

D’una banda, enfortim el vincle amb l’entorn natural 
que ens identifica. El Parc Fluvial és un espai privilegiat per 
conèixer la fauna i la flora del riu alhora que podem fer-hi un 
pícnic, jugar-hi amb les mascotes o practicar esport. A més, 
hem posat en marxa l’Espai Test Agrari, un projecte pioner 
per donar una oportunitat a joves agricultors.

D’altra banda, continuem regenerant el nucli urbà: ja han 
començat la tercera fase de les obres per millorar el barri de 
La Vinyala, hem remodelat els vials del carrer del Riu i ho te-
nim tot enllestit per iniciar les de les escales mecàniques a 
Sant Josep, entre d’altres.

Finalment, estem millorant els accessos i les sortides de 
la ciutat. Gràcies a la bona entesa entre administracions, hem 
donat l’impuls definitiu a la millora de la rotonda de les Ove-
lletes i a la connexió d’aquesta amb l’A2. 

Tot plegat ens situa com una ciutat metropolitana de 
primer nivell: ben connectada amb l’exterior, ben cohe-
sionada en els barris, ben arrelada a la natura. Creixem, en 
definitiva, de manera sostenible i ben posicionats.

Si hem arribat fins aquí és gràcies a la feina de moltes perso-
nes. I voldria dedicar les últimes línies a l’exalcalde Ricard Pé-
rez, que ens va deixar el 4 de juliol. En una època en què gai-
rebé tot estava per fer, ell va obrir camins que després hem 
transitat conjuntament cap a una societat millor. Honrem 
la seva memòria i acompanyem la família en el sentiment.

Miguel Comino Haro 
Alcalde

Projectes fets 
realitat

Vivimos un verano, por fin, de normalidad. Hemos llegado 
hasta aquí gracias al esfuerzo de todas y de todos y, en es-
pecial, al empuje del tejido asociativo, que una vez más es el 
motor de propuestas como l’Estiu de Cultura, el cine al aire 
libre, los casales y, como no, la Fiesta Mayor de Verano, con 
el pregón del Club Bàsquet Joventut Sant Vicenç por su 40º 
aniversario.

En Sant Vicenç dels Horts hemos hecho los deberes y 
nos vamos de vacaciones con muchos proyectos que ya 
son realidad. Hemos centrado los esfuerzos en tres líneas 
muy claras.

Por un lado, fortalecemos el vínculo con el entorno 
natural que nos identifica. El Parque Fluvial es un espacio 
privilegiado para conocer la fauna y la flora del río a la vez 
que podemos disfrutar de un pícnic, jugar con las mascotas o 
practicar deporte. Además, hemos puesto en marcha el Espai 
Test Agrari, un proyecto pionero para dar una oportunidad a 
jóvenes agricultores.

Por otra parte, seguimos regenerando el casco urbano: 
ya han comenzado la tercera fase de las obras para mejorar el 
barrio de La Vinyala, hemos remodelado los viales de la calle 
del Riu y tenemos todo listo para iniciar las de las escaleras 
mecánicas en Sant Josep, entre otras.

Por último, estamos mejorando los accesos y las salidas 
de la ciudad. Gracias al buen entendimiento entre adminis-
traciones, hemos dado el impulso definitivo a la mejora de 
la rotonda de las Ovelletes y a la conexión de esta con la A2.

Todo esto nos sitúa como una ciudad metropolitana de 
primer nivel: bien conectada con el exterior, bien cohesio-
nada en los barrios, bien arraigada en la naturaleza. Crece-
mos, en definitiva, de forma sostenible y bien posicionados.

Si hemos llegado hasta aquí, es gracias al trabajo de mu-
chas personas. Y querría dedicarle las últimas líneas al exal-
calde Ricard Pérez, que nos dejó el 4 de julio. En una época 
en la que casi todo estaba por hacer, él abrió caminos que 
después hemos transitado conjuntamente hacia una so-
ciedad mejor. Honramos su memoria y acompañamos a la 
familia en el sentimiento.

Proyectos hechos 
realidad
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El Parc Fluvial, un espai natural
per al gaudi de la ciutadania

La zona disposa de quatre grans àrees: jocs infantils, 
circuit de mascotes, pícnic i prats per a ús esportiu

Sant Vicenç dels Horts disposa des d’aquest estiu d’un 
nou espai natural que permet als vicentins i a les vicen-
tines gaudir de l’entorn del riu amb diverses propostes. 
L’alcalde de la ciutat, Miguel Comino, va inaugurar l’11 
de juny el Parc Fluvial de Sant Vicenç dels Horts, una 
zona amb usos d’esbarjo i esportius molt a prop del gual 
inundable que connecta amb Molins de Rei i Sant Feliu 
de Llobregat. L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts va 
organitzar una gran festa ciutadana per presentar l’espai 
a la ciutadania i les entitats.

L’actuació ha suposat una inversió de 360.000 €, fi-
nançats d’un 75 % per l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(AMB) i d’un 25 % per l’Ajuntament. El conjunt de l’àm-
bit es divideix en diferents àrees segons els usos que s’hi 
desenvolupen:

l Àrea de jocs. La implantació de noves estructures de 
joc realitzades amb elements naturals com la fusta o la 
feixina viva permet que aquest espai esdevingui una 
zona d’esbarjo per als més petits.

l Àrea de mascotes. S’ha equipat l’espai amb la col·loca-
ció de diversos elements que poden ser utilitzats com a 
circuit d’agility i per compartir l’espai amb les mascotes.

l Zona de pícnic. La zona d’estada pròxima al riu Llobre-
gat es dota amb taules de pícnic, de forma similar a les ja 
existents en altres punts de descans del camí del Llobre-
gat. Es garanteix la possibilitat de seure i descansar o de 
menjar contemplant el riu. Les autoritats recorden, però, 
que les deixalles s’han de recollir i dipositar en els con-
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tenidors del nucli urbà, ja que, en tractar-se d’un entorn 
natural, al parc fluvial no es poden instal·lar papereres.

l Prats polivalents. Es poden emprar tant per a usos 
esportius, com per fer-hi pícnics o jocs col·lectius.

A més del Parc Fluvial de Sant Vicenç dels Horts, tam-
bé s’han fet altres millores del riu, gràcies a l’esforç con-
junt de l’AMB i els ajuntaments. Les tasques consoliden 
aquest curs fluvial metropolità com un espai de lleure i 
esport i, alhora, com un ecosistema blau amb més qua-
litat paisatgística i ambiental.

Les intervencions s’han portat a terme als marges de 
Pallejà, Sant Vicenç, Santa Coloma i Sant Boi, que sumen 
quasi 10 km de longitud de camí paral·lel al riu. l

L’Ajuntament va organitzar 
una gran festa ciutadana per 

inaugurar l’equipament 

L’actuació ha costat
360.000 €, finançats d’un
75 % per l’AMB i d’un 25 % 

per l’Ajuntament

“Amb el parc fluvial fem un pas més en 
el model de ciutat sostenible que estem 
construint entre totes i tots, amb tots els 
serveis d’un municipi metropolità però 
sense perdre l’essència d’estar connectats 
amb la natura, que ens defineix i ens 
identifica”. 

Isidre Bautista
Regidor d’Urbanisme
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El “Cinema a la Fresca” 
lleva éxitos internacionales 
a diferentes barrios

Éxitos nacionales e internacionales de la gran panta-
lla han protagonizado las noches de los jueves de ju-
lio en Sant Vicenç dels Horts. El séptimo arte ha llega-
do a la pista polideportiva de Sant Roc y a la de Can 
Costa, al parque de la Foneria, a la plaza Narcís Lunes 
y al parque del Pi Gros. El ciclo se cierra con el film 
Chavalas, el 28  de julio, en el parque del Pi Gros. l

Àmplia oferta de casals i 
campus d’estiu a 
Sant Vicenç dels Horts

Les famílies vicentines han pogut escollir entre una 
vintena d’opcions per als seus infants i adolescents. En-
guany n’han destacat les esportives, però també n’hi ha-
via de dansa o els campus impulsats per entitats socioe-
ducatives i del lleure. El ventall va des de propostes per a 
infants a partir de 3 anys fins a joves de 18. l

Sant Vicenç dels Horts ha tornat a gaudir de la Festa Ma-
jor d’Estiu amb la normalitat prèvia a la pandèmia. Les 
entitats locals han estat les protagonistes d’un ampli 
programa d’activitats per a totes les edats. La seva resis-
tència i la feina conjunta han permès gaudir d’una me-
rescuda festa major a tota la ciutadania vicentina. l

La celebració més 
esperada

Recull de les imatges més destacades 
de la Festa Major d’Estiu

Recull d’imatges

Busca totes les 
imatges

a les nostres xarxes 
d’Instagram i Facebook 

i al web www.svh.cat 

#FMSVH22
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La Piscina Municipal de 
Sant Antoni – La Blava 
recupera la normalidad
La temporada de baño se ha estrenado en La Blava sin 
las restricciones impuestas por la pandemia durante los 
dos últimos años. El equipamiento de referencia del ve-
rano vicentino se abrió el 23 de junio y se cerrará el 4 de 
septiembre. 

Unos días antes del inicio oficial de la temporada, La 
Blava abrió en una sesión exclusiva para personas mayo-
res y hubo otra jornada de puertas abiertas para toda la 
ciudadanía. Además, del 20 al 22 de junio, se abrió para 
los colegios. Durante las alertas por ola de calor se da 
acceso gratuïto a los colectivos vulnerables. 

Desde el 23 de junio, la piscina está abierta todos los 
días de la semana: 

l De lunes a viernes: en julio, de 10 a 20 h; a partir de 
agosto, de 11 a 20 h.

l Fines de semana y festivos: de 10 a 20 h.

Las entradas y los abonos se pueden comprar con an-
telación en www.piscinesestiu.cat/lablava.

La línea SV3 del SantviBus facilita el acceso en trans-
porte público a la Piscina Municipal de Sant Antoni – La 
Blava. Además, el SantviBus circula los domingos y fes-

tivos de julio con el mismo horario que los sábados. La 
frecuencia de paso es de 45 minutos los días laborables 
de julio y de 1 h 20 minutos en agosto y los festivos de 
julio. Los horarios y el tiempo real de paso por la parada 
se pueden consultar en santvibus.com y en la app. l
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El públic omple l’Estiu 
de Cultura 

La variada programació musical de l’Estiu de Cultura du-
rant els mesos de juny i juliol ha tornat a comptar amb 
el suport de la ciutadania. Els concerts s’han omplert de 
vicentines i vicentins de totes les edats, que han gaudit 
del ball i la música. En totes les sessions hi va haver punt 
lila i LGTBI per garantir un espai lliure de masclismes i 
LGTBIfòbia. l
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Aprovació definitiva 
del projecte per 

descongestionar les 
Ovelletes

Ministeri, Diputació i Ajuntament 
es coordinen per millorar la 

rotonda i doblar els carrils de 
connexió amb l’A2

Ja s’ha aprovat definitivament el projecte per prolongar 
l’autovia del Baix Llobregat gràcies a la connexió de l’au-
tovia A2 amb l’autopista C-32 a l’altura de Sant Boi, com 
va anunciar al juny el Ministeri de Transports, Mobilitat i 
Agenda Urbana (MITMA). Es farà a través d’un nou vial 
(B-25) i servirà per desviar, directament cap a la població 
veïna, part del trànsit que ara entra a Sant Vicenç dels 
Horts. A més, el projecte contempla millorar la mobili-
tat a la rotonda de les Ovelletes, on conflueixen tres vies 
amb molt de trànsit: la carretera de Sant Boi (BV-2002), 
la carretera de Torrelles (BV-2005) i el vial que connecta 
amb l’A2 per anar cap a Barcelona i altres poblacions.

La principal millora se centra en aquest últim tram, el 
que va des de la rotonda de les Ovelletes fins a l’accés a 
l’A2: allà s’ampliaran de dos a quatre els carrils de circula-
ció, i això permetrà esponjar el trànsit. A més, molts cotxes 
no hauran de passar per la rotonda de Sant Vicenç perquè, 
venint des de Sant Boi, hi haurà accés directe a l’A2; igual-
ment, els vehicles que vinguin de l’autovia podran girar 
directament a la dreta, cap a Sant Vicenç dels Horts en di-
recció als barris de Vila Vella i Can Ros – El Serral.  

Obres de la Diputació a la rotonda 
D’altra banda, la Diputació també transformarà la roton-
da de les Ovelletes, gràcies a la feina conjunta i coordi-
nada entre administracions. Entre les actuacions més 
destacades hi ha la construcció de dos passos soterranis 
per a vianants i ciclistes, per connectar Can Sàbat amb 
el camí de la riera de Torrelles. Aquest pas es farà amb 
rampes per facilitar també l’accés de ciutadania amb 
mobilitat reduïda; així es podrà eliminar l’actual semàfor 
i, per tant, el trànsit de vehicles que venen de Torrelles 
serà més fluid.

Així mateix, es construirà un nou pont segregat per 
als vianants i els ciclistes sobre la riera de Torrelles, que 
connectarà amb la vorera en sentit Santa Coloma de Cer-
velló i que tindrà una amplada superior a la de l’actual 
pont. 

La rotonda de les Ovelletes creixerà i es desplaçarà uns 
metres cap al nord, però l’actual glorieta es mantindrà 
en funcionament mentre durin les obres. Les primeres 
seran les de l’ampliació de la rotonda, que es preveu que 
comencin a principis de l’any vinent, i posteriorment, es 
realitzaran les de l’enllaç entre l’A2 i la C32. l

Es construirà un nou pont 
segregat per als vianants

i els ciclistes sobre la
riera de Torrelles
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Campaña municipal 
de prevención de 
incendios

El Ayuntamiento ha arreglado varios caminos forestales, 
una tarea que se contempla dentro del Plan Municipal de 
Prevención de Incendios Forestales 2020-2025 (PPI). En 
concreto, se han llevado a cabo tareas de repaso y man-
tenimiento de la plataforma y de la sección de servicio 
del camino de la Contraselva a las Penyes Campanyes, y 
el mantenimiento de la plataforma y de la sección de ser-
vicio del camino de Sant Roc. 

Los trabajos han consistido en reparar los desperfec-
tos que había en la parte del camino por donde se tran-
sita y retirar la vegetación de los márgenes que suponía 
un obstáculo para la movilidad de los servicios de emer-
gencia (bomberos). En total, son 1,87 km.   

Plan de Vigilancia de Incendios 
Por otro lado, está en marcha la patrulla del Plan de Vigi-
lancia de Incendios Forestales (PVI), coordinado conjunta-
mente con la Diputación. Dos agentes vigilan el espacio 
natural y también informan al vecindario para que cola-
bore en la prevención de fuegos en el entorno natural. El 
dispositivo también cuenta con torres de vigilancia y un 
centro de control comarcal, ubicados fuera de Sant Vicenç 
dels Horts. Se ruega a la ciudadanía que alerte al 112 ante 
cualquier indicio de incendio. Igualmente, Protección Civil 
pide extremar las precauciones ante las situaciones límite 
por ola de calor y peligro alto de incendios. l

El Ayuntamiento arregla varios caminos 
y cuenta con vigilantes forestales
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L’Ajuntament i l’AMB 
rebaixen als 60 anys l’accés 
a la targeta T-Rosa

El Ple Municipal va aprovar per unanimitat a la sessió del mes de juny 
l’ampliació de la T-Rosa als vicentins i les vicentines d’entre 60 i 64 
anys. D’aquesta manera, es redueix l’edat d’accés de les persones 
grans al títol social del transport públic metropolità, que s’acostuma 
a fixar als 65 anys. La mesura arriba gràcies a un acord entre l’Ajun-
tament i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb un cost previst de 
15.511 euros fins al 2026, que anirà a càrrec del consistori.

Perquè la mesura entri en vigor, cal esperar a l’aprovació de l’acord 
per part de l’AMB i la posterior signatura del conveni entre les dues 
administracions. Després, només quedarà per integrar a la tarifa me-
tropolitana la T-16, que arribarà abans de final d’any.

Cal recordar que, des del 13 de juny, s’ha ampliat la tarifació social 
dels títols de transport a la segona corona de l’Àrea Metropolitana: 
ara, el veïnat pot fer servir la T-Rosa o el passi metropolità d’acom-
panyant, així com el carnet de Pensionista i el T-Acompanyant de 
FGC, a qualsevol dels 36 municipis que formen part de tota l’àrea 
metropolitana. A nivell local, aquests títols es podran utilitzar als 
Ferrocarrils i als autobusos urbans i interurbans des de Sant Vicenç 
dels Horts. Fins ara aquesta bonificació només es podia fer servir als 
municipis de la primera corona, a més del transport urbà (SantviBus) 
des del passat mes de març. l

El consistori n’assumirà el cost, previst 
de 15.511 euros fins al 2026

Préstec de pilotes 
d’escuma per 
evitar sorolls

L’Ajuntament va engegar al juny 
una campanya de sensibilització a la 
plaça de Miquel Julià per evitar que 
els jocs de pilota causin molèsties al 
veïnat: s’intercanvien les pilotes de 
cuir per altres de materials més tous, 
com ara l’escuma. El servei, realitzat 
per agents cíviques de dilluns a di-
vendres, de 18.30 a 20.30 h, es re-
prendrà al setembre. l

L’AMB renova 
les marquesines 
del bus

L’entitat metropolitana ha renovat 
diverses marquesines de bus i hi ha 
fet millores d’accessibilitat. Les para-
des són ara més còmodes i disposen 
de millor il·luminació i d’informació 
sobre el recorregut dels busos i el 
temps d’espera. L’actuació és possi-
ble gràcies al conveni entre l’Ajunta-
ment i l’AMB. l

FONT: FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
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L’AMB destina 
800.000 euros a 
executar projectes de 
sostenibilitat ambiental

El Consell Metropolità de l’AMB ha donat llum verda a 
més de 817.000 euros, que es destinaran a la licitació i 
execució de diverses obres a Sant Vicenç dels Horts. Es 
tracta de projectes que formen part del Pla de Sostenibi-
litat Ambiental. Concretament, aquest paquet de diners 
finançarà la reforma del carrer de Barcelona (per a la seva 
pacificació) i del nou Parc del Molí dels Frares (per millo-
rar-ne la biodiversitat i la gestió de l’aigua). També és pre-
vist invertir en el futur parc d’El Turó, que està en fase de 
redacció del projecte d’execució i direcció de les obres.

D’altra banda, l’AMB ha aprovat el conveni per gestio-
nar els terrenys del carrer de Lucena i construir-hi habi-
tatge social. El projecte d’execució està valorat en prop 
de 14 milions. El Ple va aprovar a finals de l’any passat un 
conveni amb l’AMB per a la construcció d’habitatge do-
tacional en una parcel·la d’aquest carrer, al barri de Can 
Costa. Es tracta d’un espai destinat a equipaments que 
també oferirà oportunitats habitacionals a persones em-
padronades a Sant Vicenç dels Horts. l

Es reformarà el c. Barcelona i 
s’adequaran els parcs del Molí i del Turó

El Consorci AOC atorga cada any els Reconeixements Ad-
ministració Oberta a les administracions capdavanteres 
en la transformació digital. El de Sant Vicenç dels Horts 
es troba entre els 20 ajuntaments amb millor puntuació 
de la seva categoria (municipis de 20.001 a 50.000 ha-
bitants), fet que li val per obtenir el reconeixement del 
Consorci AOC, que depèn de la Generalitat. Aquest guar-

L’Ajuntament rep un 
reconeixement en 
transformació digital
El nostre es troba entre els 20 millors 
municipis de 20.000 a 50.000 habitants

dó premia els avenços a l’hora d’oferir a la ciutadania ser-
veis i informació per mitjans telemàtics. l
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La Junta de Govern Local, en data 11 de febrer del 2022, ha adoptat l’acord d’aprovar inicialment i sotmetre a informació pública 
el Projecte de Reparcel·lació del polígon únic delimitat per la Modificació Puntual del Pla general Metropolità de Can Reverter. 

Que aquest acord es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 10 de març del 2022, al diari Ara en data 
10 de març del 2022 i ha estat exposat al tauler d’edictes de l’Ajuntament des del dia 14 de març del 2022, durant el termini d’un 
mes. 

Mitjançant resolució dictada per la Junta de Govern Local de Sant Vicenç dels Horts, de data 10 de juny del 2022, es va adoptar 
entre d’altres els següents acords: 

“Primer. Aprovar definitivament el Projecte de reparcel·lació de la MPGM Can Reverter, formulat per la família Reverter Margarit, 
com a propietaris únics dins de l’àmbit d’actuació, de conformitat amb l’article 119.2.a) del TRLU, i condicionat al fet que l’acord 
d’aprovació definitiva del projecte d’urbanització de l’àmbit s’aprovi, prèviament o simultàniament. 

Segon. Publicar el corresponent acord d’aprovació definitiva al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en un dels diaris 
de premsa periòdica de més divulgació a l’àmbit municipal, al Tauler d’Anuncis de la Corporació, així com al lloc web de 
l’Ajuntament, d’acord amb els articles 8.5.c) i 119.2.c) del TRLU i l’article 23 del RLU. 

Tercer. Disposar que, un cop hagi adquirit fermesa l’acte d’aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació de la MPGM Can 
Reverter, s’emeti el corresponent certificat als efectes de la seva inscripció en el Registre de la Propietat, d’acord amb el que 
estableix l’article 152 del RLU. 

Quart. Notificar el corresponent acord als Srs. Julita MARGARIT CASAS, Francesc Xavier REVERTER MARGARIT, Marc REVERTER 
MARGARIT i Nuria REVERTER MARGARIT, així com al Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya.”

Sant Vicenç dels Horts, 16 de juny del 2022. 

Isidre Manel Bautista Compte 
Segon tinent d’alcaldia.

EDICTE

La Junta de Govern Local, en data 18 de març del 2021,va adoptar l’acord d’aprovar inicialment i sotmetre a informació pública el 
Projecte d’Urbanització del polígon únic delimitat per la Modificació Puntual del Pla General Metropolità de Can Reverter. 

Que aquest acord es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al diari Ara en data 13 d’abril del 2021 i ha estat 
exposat al tauler d’edictes de l’Ajuntament des del dia 12 d’abril del 2021, durant el termini de 30 dies hàbils. 

Mitjançant resolució dictada per la Junta de Govern Local de Sant Vicenç dels Horts, de data 10 de juny del 2022, es van adoptar 
entre d’altres els següents acords: 

“Primer. Aprovar definitivament el Projecte d’urbanització del parc de la finca de Can Reverter a Sant Vicenç dels Horts. 

Segon. Publicar el corresponent acord d’aprovació definitiva al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en un dels diaris 
de premsa periòdica de més divulgació a l’àmbit municipal, al Tauler d’Anuncis de la Corporació, així com al lloc web de 
l’Ajuntament, d’acord amb els articles 8.5.c) i 119.2.c) del TRLU i l’article 23 del RLU. 

Tercer. Notificar el corresponent acord a SOPHOS GESTIÓ SL.” 

Sant Vicenç dels Horts, 28 de juny del 2022.

Isidre Manel Bautista Compte 
Segon tinent d’alcaldia.

EDICTE
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Las obras para instalar el primero de los tres tramos pre-
vistos de escaleras mecánicas en el barrio de Sant Josep 
están previstas para este verano. Se trata del tramo de la 
calle Benicarló comprendido entre la travesera de Barce-
lona y la calle Burgos. 

Hace años que el vecindario de Sant Josep reivindica 
esta inversión para mejorar la accesibilidad del barrio, es-
pecialmente a equipamientos de tanta actividad como 
la Escola Sant Josep, el Pavelló Poliesportiu de Sant Jo-
sep y el Centre Socioeducatiu El Rocío. La obra cuenta 
con un presupuesto de 728.547 euros. l

Las obras de la tercera fase de urbanización de La Vinyala 
han empezado en julio y se alargarán hasta noviembre. 
Los trabajos se centran en la zona comprendida entre las 
calles de Doctor Ferran y Vinyala. 

Las obras mejorarán la accesibilidad y el desagüe de 
las superficies. También se va a renovar el pavimento y 
se van a ordenar las instalaciones y los servicios que van 
bajo tierra, como la recogida de aguas y el alcantarillado, 
la red de riego, el alumbrado público, los cables telefóni-
cos, etc. Además, se actualizarán jardineras y parterres. 
La inversión prevista supera los 355.560 euros. l

A punto para instalar 
las primeras escaleras 
mecánicas en la 
calle Benicarló

En marcha la 
renovación pendiente 
de La Vinyala para 
actualizar el barrio

Es un proyecto reivindicado por el 
barrio para mejorar la accesibilidad

Se mejorará la accesibilidad y se 
ordenarán instalaciones del subsuelo, 
entre otras acciones
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El veïnat de Sant Vicenç dels Horts disposa d’una targeta 
moneder pròpia per comprar al comerç local, fet que li 
comporta diversos avantatges. Es tracta de la Santvicard, 
que ja es troba totalment consolidada; les dades d’ús i 
d’imports gestionats així ho indiquen. Des de l’1 de ge-
ner hi ha hagut 3.426 operacions amb un valor global 
proper als 300.000 euros: d’una banda, les empreses que 
han rebut subvencions de l’Ajuntament a l’app han fet 
compres als comerços per un valor de 140.361,46 euros; 
de l’altra, els resultats de la promoció “70 + 30” per al veï-
nat ha comportat un import de 53.800 euros; finalment, 

la resta d’operacions han comportat 100.000 euros. Tot 
plegat referma que aquesta targeta moneder ja forma 
part del dia a dia de l’activitat econòmica vicentina. De 
fet, ja hi ha 1.372 persones usuàries que la fan servir, i 
203 comerços locals que hi fan operacions. Si voleu fer 
servir aquesta targeta, descarregueu-vos-en l’aplicació 
al vostre mòbil. l

La Santvicard s’aferma 
com a targeta 
moneder de referència

S’ha gestionat un import global de 
venda de prop de 300.000 euros 
en el que va d’any

La Brigada Municipal, conjuntament amb una empresa 
d’asfaltat, han enllestit al juliol les obres de millora dels 
vials que connecten el carrer del Riu (a l’altura de l’Ate-
neu) amb el lateral de la carretera de Sant Boi. S’ha asfal-
tat tota la zona entre els blocs de pisos i s’ha convertit en 
plataforma única per facilitar l’accessibilitat del veïnat, 
especialment de les persones amb mobilitat reduïda. Al 
centre de la plataforma s’ha distribuït una filera de reixes 
per a la recollida d’aigua pluvial.

A més s’han fet escocells nous, més grans, per a nova 
plantació d’arbrat i també s’hi instal·laran bancs i pape-
reres. La millora era una vella reivindicació del veïnat que 

L’Ajuntament remodela 
els vials entre l’Ateneu i 
la carretera de Sant Boi

S’ha asfaltat l’espai entre blocs i s’ha 
convertit en una plataforma única, 
amb recollida d’aigua pluvial

viu al rectangle comprès entre el passatge de Reverter, 
el carrer del Riu, la plaça de la Vila Vella i el lateral de la 
carretera de Sant Boi.

Després d’un llarg procés administratiu que arrenca als 
anys 70, el febrer passat l’Ajuntament va donar l’impuls 
definitiu a la incorporació d’aquests espais al patrimoni 
municipal. Fet aquest pas, l’Ajuntament ja pot mantenir 
i millorar la zona. l
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L’Espai Test revitalitza 
el sector agrari de Sant 
Vicenç dels Horts

L’Ajuntament ha posat en marxa recentment l’Espai Test 
Agrari, un projecte pioner amb l’objectiu de dinamitzar 
el sector agrícola local i fomentar la incorporació de la 
nova pagesia. Després d’un procés de selecció, un agri-
cultor emprenedor s’ha posat a treballar en un camp 
de titularitat municipal que el consistori li ha cedit, i ja 
porta tres mesos desenvolupant un projecte innovador 
basat en l’agricultura ecològica. L’Espai Testa Agrari és 
una actuació conjunta que compta amb la participació 
de l’Ajuntament, el Consorci del Parc Agrari del Baix Llo-

Després d’un procés de selecció, un 
agri cultor emprenedor ja treballa en un 
camp que li ha cedit el consistori

bregat, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, Unió de 
Pagesos i l’Associació d’Iniciatives Rurals i que tindrà el 
suport de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. En aquesta 
primera edició, el consistori ha fet un procés de selecció 
de projectes agraris presentats per persones que no ha-
vien estat prèviament titulars d’explotacions agràries, i 
s’ofereix formació, assessorament i mentoria per part de 
pagesia professional en actiu, a més d’un terreny on po-
sar-ho en pràctica i maquinària. l



SANT
VICENÇ 
DELS 
HORTS

VIDA VICENTINA

TALENT LITERARI A DOJO

En l’acte de lliurament de premis del concurs de literatura Narcís Lunes i Boloix, els iinfants i joves van 
demostrar que són uns lletraferits. L’esdeveniment va tenir lloc al Molí dels Frares el passat 3 de juny. 

REVETLLA A LA PLAÇA DE NARCÍS LUNES

Sant Joan és un dels dies festius més celebrats, 
i enguany, amb la recuperació de la normalitat 
després de la pandèmia, la plaça de Narcís Lunes 
va vibrar; primer, amb la tradició de la Flama del 
Canigó, i després, amb les actuacions musicals i el 
canó d’escuma. 

VISITA A LONDRES PER COPSAR NOVES IDEES 
PEL COMERÇ DE SANT VICENÇ DELS HORTS

Els comerços guanyadors del Concurs de Vídeos 
que es fa durant la Mostra van gaudir d’un viatge 
a Londres. Acompanyats d’un expert, van visitar-hi 
iniciatives innovadores en màrqueting.



DOS ANYS DE SOLIDARITAT

Sant Vicenç en Xarxa, el projecte comunitari de suport mutu 
coordinat per l’Ajuntament, va celebrar el segon aniversari 
amb una festa al Centre Cívic de La Guàrdia, el 5 de juny. 
Gràcies per la vostra empenta!

DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT

Els més petits van gaudir de tallers de 
biodiversitat, animació amb DJ, balls, 
jocs de fusta i inflables aquàtics, en una 
festa al parc del Pi Gros el 5 de juny.

PER UNA CIUTAT INCLUSIVA, 
RESPECTUOSA I AMB ORGULL

El 28 de juny es va commemorar el Dia 
de l’Orgull LGBTI, amb la lectura d’un 
manifest a la plaça de la Vila i diverses 
activitats promogudes per l’Ajuntament i 
pel SAI L’Afirmativa.

FESTA PER CONSCIENCIAR SOBRE EL TDHA

L’entitat Fem Camí al Teu Costat va organitzar al juliol una 
jornada lúdica per informar sobre el transtorn per dèficit 
d’atenció amb hiperactivitat.

TORNA LA INICIATIVA “VACANCES EN PAU”

Després del parèntesi pandèmic, l’entitat 
Sant Vicenç dels Horts amb el Sàhara 
torna a coordinar aquesta iniciativa 
perquè infants sahrauís puguin passar 
l’estiu a la ciutat. El 9 de juliol es va 
organitzar un sopar.



25 ANYS DEL MAMUT VENUX

L’Ajuntament i la Colla de Diables Àngels Diabòlics van organitzar conjuntament una gran festa per 
celebrar els 25 anys del Mamut Venux, amb bèsties de tot Catalunya i amb un concert a la pista annexa del 
poliesportiu Sant Josep.

ELS INFANTS EDUNAUTES ACOMIADEN EL CURS

A l’esplanada de davant del Molí dels Frares es va 
viure la Festa de Cloenda del Passaport Edunauta, 
amb diversos jocs i activitats lúdiques. Va tenir-hi 
lloc el 17 de juny.

FESTIVAL DE CANT CORAL 

El cor femení Béla Bartók, d’Hongria, va delectar el 
públic congregat a l’Església de Sant Vicenç Màrtir, 
el 5 de juliol, en un acte organitzat per El Llessamí 
de La Vicentina, i l’Orfeó Vicentí, Som Cor i Tres 
Quarts de Deu, del Centre.



RELLOTGE DE SOL PER A TOT EL VEÏNAT

L’alumnat de segon curs de l’Escola La Guàrdia 
ha construït i instal·lat el mecanisme al davant del 
Centre Cívic de La Guàrdia. És un projecte Magnet, en 
col·laboració amb la Universitat Politècnica, per fomentar 
la curiositat científica dels infants.

BLANCA PRIETO TORRAS, AL LICEU

La vicentina Blanca Prieto Torras ha debutat al 
Gran Teatre del Liceu, com a ballarina del clàssic 
de Mozart La flauta màgica.

RECONEIXEMENT A LES MILLORS NOTES DE BATXILLERAT

L’Ajuntament va organitzar una rebuda institucional 
a l’alumnat que ha obtingut una matrícula d’honor al 
batxillerat i/o una menció especial a les proves d’accés 
a la universitat. Com a resultat més destacat, Marta 
Bernadet (Salesians) va aconseguir un 10 a la selectivitat, 
la nota més alta. Felicitats a tothom!

INÉS OLIVENCIA AVILÉS, A SILICON VALLEY

La jove vicentina ha visitat universitats i 
empreses del sector d’alta tecnologia a 
Califòrnia després de ser seleccionada al 
concurs EduCaixa Challenge, en què han 
participat 362 alumnes d’ESO i batxillerat 
d’arreu d’Espanya. La vicentina i dues 
companyes més de tercer d’ESO de 
l’Institut Garbí (Esplugues) impulsen un 
projecte per promoure la donació de sang.
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Trobada de bèsties pels 
25 anys del Mamut Venux
COLLA DE DIABLES ÀNGELS DIABÒLICS

El passat 2 de juliol els Àngels Diabòlics vàrem orga-
nitzar una trobada de bèsties a Sant Vicenç dels Horts 
per celebrar el 25è aniversari del Mamut Venux. De 
fet, l’aniversari l’havíem de fer el 2021, però, per mo-
tius de la pandèmia, es va haver d’ajornar al 2022. A la 
trobada varen venir 23 bèsties de tota Catalunya, des 
de les comarques de Tarragona, Lleida, Girona i Bar-
celona. A partir de les 4 de la tarda van anar arribant 
les bèsties i a les 6 ja estaven totes al seu lloc perquè 
la gent les pogués veure i gaudir en repòs. A les 9 del 
vespre els diables i timbalers de la colla vàrem fer una 
petita representació a la plaça de la Vila explicant el 
vincle del foc amb Sant Vicenç dels Horts, i abans de 
les 10 va començar la cercavila que va anar des de 
l’ajuntament fins a la plaça Narcís Lunes seguint dos 
recorreguts en paral·lel (carrer Jacint Verdaguer i car-
rer Barcelona). Cap a les 12 de la nit totes les bèsties 
van fer una petada final conjunta que va acabar amb 
un sarau de foc. Els timbalers de les diferents colles 
varen acompanyar les bèsties durant la cercavila amb 
els seus instruments de percussió: una vetllada molt 
diabòlica que va acabar amb un sopar per a totes les 
colles invitadesi, per als més joves música amb Chika-
to i Flaix FM fins ben entrada la matinada. Aprofitem 
per donar les gràcies als voluntaris de la colla de dia-
bles i d’altres entitats que de forma desinteressada 
ens van ajudar a poder dur a terme una trobada com 
aquesta; moltes gràcies a tots i totes!! l

40 anys de bàsquet a 
Sant Vicenç dels Horts
CLUB BÀSQUET JOVENTUT SANT VICENÇ

L’any 1982, un 
petit grup de 
vicentins i vicen-
tines van fundar 
amb molta il·lu-
sió el nostre ben 
estimat club, el 
Bàsquet Joven-
tut Sant Vicenç. 
De la mà i amb 
el lideratge del Lluís Fernández i del Pere Farré es van 
construir les bases de l’entitat, una feina que, a causa 
de les condicions, la conjuntura i els mitjans tècnics de 
l’època, en una Catalunya plenament submergida en un 
procés de transició democràtica, no era pas senzilla: re-
queria molt de temps, esforç, dedicació i, sobretot, molt 
amor i voluntat per crear aquest projecte amb l’objectiu 
de promoure i fomentar l’esport federat dins del nostre 
municipi. Durant els seus 40 anys d’història, el club ha 
volgut mantenir aquest esperit familiar que es va origi-
nar en aquells primers entrenaments que es van haver 
de realitzar al pati dels Farré. El Bàsquet Joventut Sant Vi-
cenç pretén ser això: una família, en la qual tots els seus 
membres puguin sentir-se acompanyats dins i fora de les 
pistes, a les bones i a les dolentes, i on sempre hem vol-
gut maximitzar i potenciar el bon ambient entre tots els 
estaments dels clubs, siguin pares, jugadors, entrenadors 
o directius. La família continuarà creixent, seguint la tra-
dició del club, gràcies a l’ajuda d’aquells nens i nenes que 
varen créixer sota les parets del Poliesportiu Sant Josep 
i que ara són els encarregats de prendre el testimoni. l

SANT
VICENÇ 
DELS 
HORTS

ENTITATS
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L’any 1982, un petit grup de vicentins i vicentines van fun-
dar el Bàsquet Joventut Sant Vicenç, de la mà i amb el lide-
ratge del Lluís Fernández i del Pere Farré. 40 anys després, 
el club continua amb la seva activitat ben viva, i ho va 
celebrar amb una festa carregada de nostàlgia i bon am-
bient, el 16 de juliol passat. La Pista Poliesportiva Francesc 
Macià va ser l’escenari per on van passar membres actuals 
i històrics de l’entitat, i on es va celebrar el sopar popular.

Hi van assistir els membres de l’equip de govern, amb 
l’alcalde Miguel Comino al capdavant, i la responsable 
de la Federació Catalana de Bàsquet al Baix Llobregat, 

Eulàlia Vila. Durant l’acte es va tenir un record especial 
per a persones clau de l’entitat, com ara Lluís Fernández, 
impulsor de la creació del club; Lluïsa Ruiz, primera dele-
gada de camp i que va impulsar l’equip femení; Francisco 
García, qui va engegar l’escola dels més petits i va portar 
molts equips; Vicente García (Pichete), qui entrenava di-
versos conjunts, i els presidents Pere Farré, Ferran Bua-
des, Francesc Vila i Dani Farré, que abans va ser jugador 
i tresorer, a més de l’actual presidenta des del 2016, Ange-
lina Martorell. l

Quatre dècades d’esport, 
formació, convivència i 
passió pel bàsquet

El Bàsquet Joventut Sant Vicenç celebra 
40 anys d’història amb una festa a la 
pista poliesportiva Francesc Macià

RECEPCIÓN INSTITUCIONAL A DIVERSOS EQUIPOS

El alcalde, Miguel Comino, y el regidor de Deportes, 
Xavi Gómez, han recibido oficialmente en la sede 
del consistorio a los equipos del sénior masculino 
del Handbol Sant Vicenç (ascenso a 1ª Estatal); y 
a los de fútbol de la Unió Esportiva Sant Vicenç 
dels Horts B (ascenso a 2ª Catalana) y veterano 
del CD La Guàrdia (ascenso a División de Honor de 
Veteranos).



  24   Sant Vicenç dels Horts JULIOL-AGOST 2022

Èxit de la 
segona edició de 
la Santvibike

El club ciclista BTT La Família ha tor-
nat a organitzar aquesta cursa de bi-
cicleta de muntanya, amb un recorre-
gut de 40 km i 1.300 m de desnivell 
positiu. El punt de sortida i arribada 
va ser el c. del Claverol, al costat de 
l’accés a l’Escola La Vinyala, i hi van 
participar més de 400 ciclistes. l

Ramón Sánchez 
i Joan Rusinès 
pugen a segona 
divisió de Futsal

El 18 de juny, els dos vicentins Ra-
món Sánchez i Joan Rusinės van 
aconseguir amb el seu club, Sala 5 
Martorell, l’ascens a la Segona Divi-
sió del Futsal Nacional. En el darrer 
partit van vèncer per 7 a 3 la Unión 
Tres Cantos, després d’imposar-se a 
l’anada també. l

Cuatro vicentinos se 
proclaman campeones de 
la liga nacional de bolos
El club de bowling Seven Three, con cuatro integrantes 
vicentinos, se proclama campeón de la Primera División 
de la liga nacional de este deporte. Son Juanjo Bustos, 
Enrique Rosa, José Rubio y Carlos Avilés. La próxima tem-
porada jugarán en la División de Honor. l

Aina Ramos cierra 
temporada como 
campeona de España 
de jabalina

La atleta vicentina se ha proclamado campeona de 
España en lanzamiento de jabalina sub-23, en el cer-
tamen celebrado en Santander a principios de julio. 
Este título se suma al de campeona absoluta de Ca-
taluña, conseguido el pasado junio. l

Jordi Torras fa 
pòquer de títols 
amb el Barça de 
futbol sala
L’exjugador de futbol sala vicentí i 
actual mànager esportiu del FC Bar-
celona, Jordi Torras, tanca un curs 
esplèndid: l’equip ha conquerit qua-
tre dels cinc títols: Lliga, Champions 
League, Copa d’Espanya i Supercopa 
d’Espanya. El vicentí ha tornat a de-
mostrar el seu lideratge. l
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Els Genuïns guanyen
la lliga en la temporada 
del seu debut

L’equip dels Genuïns A de la Penya Barcelonista de Sant 
Vicenç dels Horts s’ha proclamat campió de lliga, i l’any 
vinent jugaran a la Segona Divisió. Ha estat la temporada 
del seu debut, i aquest èxit reforça aquest projecte inclu-
siu basat en els valors de l’esport. l

Tony Vázquez marca el 
ritme en la marxa nòrdica 
del Llac de Ginebra

L’esportista vicentí Tony Vázquez ha quedat primer 
en l’exigent prova de 192 km de marxa nòrdica Tour 
del Llac de Ginebra, a Suïssa. El recorregut és el perí-
metre d’aquesta formació natural emblemàtica del 
país. l

Lluvia de medallas para 
el taekwondo vicentino
El 28 de mayo se celebró la Copa de España de ITF, y 
la escuela HWA-RANG-DO, de Sant Vicenç dels Horts, 
hizo un muy buen papel: 10 medallas de oro, 6 de 
plata y 9 de bronce en diversas modalidades. Por otro 
lado, el Club Esportiu i d’Arts Marcials EUI-AM, que 
imparte sus clases en la Escuela Joan Juncadella, ha 
conseguido 10 medallas (1 de oro, 6 de plata y 3 de 
bronce) en el Campeonato de España de Taekwon-do 
ITF 2022, celebrado en Almería. l

Triunfos del pentatlón 
moderno en el laser run 
disputado en Montgat

Els Fastterkids hizo triplete de medallas en el torneo de 
laser run de Montgat, en la categoría de menores de 9 
años: María El Ouazghari (oro), Martina Quirós (plata) y 
Gala Gelabert (bronce). La vicentina Lluvia Lara consi-
guió la plata en la categoría de menores de 15 años, e 
Iván Liberal, el oro en la de menores de 19 años. 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

Inscripcions:
https://www.cpnl.cat/inscripcions
O presencialment al Servei Local 
de Català (c. Barcelona, 16-18)
Més informació a: 677 258 351, 
svh@cpnl.cat
 
Si vols inscriure’t en un curs de 
català al setembre, primer has 
d’acreditar quins coneixements tens 
en aquesta llengua per poder-te 
assignar un curs. Pots presentar un 
certificat del teu nivell de català o 
fer una prova de col·locació. Pots 
demanar fer la prova fins al 26 de 
juliol i del 5 al 9 de setembre.

Nous cursos al setembre, 
nou període d’inscripció
Cursos presencials de nivell Bàsic, 
Elemental i Intermedi 
Període de matrícula: del 12 al 16 
de setembre 

Sol·licitud de prova de col·locació: 
del 5 al 9 de setembre

Ricard Pérez, el bon 
alcalde 
El traspàs de l’exalcalde Ricard Pérez el 
dilluns 4 de juliol ens ha sorprès a tots 
i ens ha deixat una sensació una mica 
amarga, perquè personalment crec 
que qui durant 24 anys va ser regidor 
(1979-1987) i alcalde de Sant Vicenç 
dels Horts (1988-2003) es mereixia mol-
ta més atenció i reconeixement des que 
va deixar el càrrec i va donar pas a les 
generacions joves del seu partit: primer 
el PSUC i finalment ICV.

Ricard Pérez va ser un obrer de fàbri-
ca que de seguida es va comprometre 
políticament amb el principal partit ar-
tífex de l’antifranquisme a Catalunya, el 
PSUC, i amb la lluita pels drets dels tre-
balladors des del sindicat CCOO.

La mort del dictador, la transició i 
l’arribada del primer ajuntament demo-
cràtic el 1979 el van portar al consistori. 
I va ser en l’àmbit de la política muni-
cipal on Ricard Pérez va governar tan 
bé com va poder i va saber. Cal tenir en 
compte que ser alcalde l’any 1988 era 
d’una dificultat enorme. Tot estava per 
fer. En un poble com el nostre, hi havia 
necessitats peremptòries com l’asfaltat-
ge, el clavegueram i l’enllumenat dels 
barris, entre moltes d’altres.

Ricard Pérez ha estat essencialment 
un comunista, un home d’esquerres. 
La seva honestedat i la seva fermesa en 
defensa de les persones amb dificultats 
i dels aturats, i la seva voluntat de diàleg 
amb tothom, han deixat una empremta 
de govern inesborrable.

Per tot això, Ricard, bon company de 
lluita i bon amic, no t’oblidarem mai. Per 
a nosaltres, els teus valors sempre seran 
un referent.               
Mercè Andreu Cardús 

10 anys de l’ANC de Sant 
Vicenç dels Horts
Any 2012. Com ja va avisar un personat-
ge de provada fidelitat unionista, el Sr. 
Montilla, l’Estat, en tombar l’Estatut de 
Catalunya aprovat en un referèndum, 
acabava de cometre un greu error.

I aquell mateix any sorgeix l’Assem-
blea Nacional Catalana... gràcies a l’im-
puls inestimable d’un Deep State radical 
i intransigent.

També el 2012, a Sant Vicenç es va ini-
ciar l’Assemblea Territorial de l’ANC.

Han passat 10 anys de manifesta-
cions úniques a Europa, marxes multitu-
dinàries per la llibertat, actes de record 
i reivindicació mensuals per a empreso-
nats/des, exiliats/des i represaliats/des, 
xerrades diverses, estelades als ponts de 
Catalunya, baixades de torxes, recepció 
de la Flama de la Llengua Catalana i de 
participació en tota mena d’activitats. 
Per això volem commemorar aquests 10 
anys de l’ANC a Sant Vicenç.

I continuem perquè estem ferma-
ment convençuts que hi hem de ser 
presents quan ho tornem a fer, quan 
tornem a votar, però ja definitivament, 
perquè, en una “democràcia consolida-
da”, l’única solució a un conflicte polític 
són les urnes.

Els demòcrates no tenim por de les 
urnes. Tothom hi està d’acord? Doncs, si 
hi esteu d’acord, us animem a participar 
en la nostra celebració, que tindrà lloc a 
inicis d’octubre. 
Assemblea de Sant Vicenç dels Horts



Isidre 
Bautista

LA VEU DELS GRUPS MUNICIPALS

Últimamente, los partidos de la oposición han puesto el punto de mira en las entida-
des, en las subvenciones por concurrencia competitiva y en los convenios que algunas 

de ellas tienen firmados con el Ayuntamiento. 

El Grupo Municipal Socialista – Sant Vicenç en positiu sabemos que el dinero de las 
subvenciones y el de los convenios se usan hasta el último céntimo para hacer las 
actividades que cada una de las entidades proponen. Estamos absolutamente conven-

cidos de que nadie se queda ni un euro; primero porque es dinero público y se debe 
justificar absolutamente todo lo que se recibe, y segundo porque sabemos perfecta-

mente que mucha gente dedica su tiempo libre, su esfuerzo y en muchas ocasiones su 
dinero para mantener vivo el tejido asociativo.

Este equipo de gobierno trabaja desde el primer día con absoluta transparencia y con 

el máximo rigor con el objetivo de acercar la gestión municipal a la ciudadanía para hacer 

de Sant Vicenç una ciudad de primera. 

Ahora, después de dos años muy duros, en los cuales la pandemia ha hecho estragos 

en el mundo asociativo, es el momento de estar al lado de las entidades porque el 

papel de estas va más allá de la dinamización cultural del municipio: ellas son cohesión 
social, igualdad de oportunidades, inclusión, solidaridad, tolerancia, historia, cul-
tura y tradición. 

Por todo esto, el PSC – Sant Vicenç en positiu seguiremos trabajando codo con codo 
con las entidades para mantener vivo el tejido asociativo del municipio y, con él, la 
cultura, la historia y la tradición.

Sin entidades no hay municipio

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

Maite
Aymerich

junts@juntsxsantvicenc.cat
     @JuntsxSVH       
     juntsxsantvicenc

Al nostre municipi, cada any, es destinen més de 5.000.000 € (un 17 % del Pressupost) a 

subvencionar entitats, comerços, empreses, persones... Tothom estarà d’acord que els di-

ners públics no es poden gestionar sense control i que aquests 5M € no es poden gas-
tar amb màniga ampla. Un bon govern ha de garantir que cada euro estarà ben gastat 
i ben justificat. La situació de pandèmia va impedir que activitats subvencionades es 

poguessin realitzar, però la consigna de barra lliure per part del Govern local va animar 

a gastar els diners fos com fos perquè es trobaria la manera de  justificar-ho. 

Volem posar en relleu la generositat de les entitats i del teixit associatiu de Sant 
Vicenç dels Horts, que van fer un sobreesforç en temps de pandèmia i que, com sempre, 

dediquen altruistament el seu temps personal a fer més ric i divers el nostre poble. 

Des de JUNTS x Sant Vicenç, tenim el convenciment que ningú vol que es cometin 
il·legalitats o irregularitats amb els diners públics, però en vam detectar algunes quan 

vam revisar la documentació de subvencions. Per això vam sol·licitar un ple extraordinari 

perquè el Govern local s’expliqués i retés comptes a la ciutadania. 

No és una bona notícia que qui governa intenti eludir responsabilitats o ataqui amb fal-

sedats a qui demana explicacions. Així doncs, agraïm que finalment l’alcalde rectifiqués 
i permetés debatre i aprovar (malgrat el vot contrari del Govern Comino) uns acords per 

millorar la gestió dels diners públics d’ara endavant. Les coses s’han de fer bé (sense 
coaccions, ni favoritismes, ni favors, ni amenaces), i el mateix criteri ha de servir per a 

tothom, mani qui mani ara o en el futur. 

Gràcies per fer possible una festa major rica, diversa i molt, molt vicentina!!

Amb els diners de la gent no s’hi juga



LA VEU DELS GRUPS MUNICIPALS

El passat dilluns 4 de juliol ens va deixar el Ricard Pérez i Miró, referent de la lluita antifran-

quista, la democratització i el progrés social al nostre municipi.

El Ricard va formar part del primer ajuntament democràtic a Sant Vicenç dels Horts, 

acompanyant l’alcalde Pere Cuyàs sota les sigles del PSUC. Posteriorment, l’any 1988, va 

ser escollit alcalde, un càrrec que va revalidar fins en tres ocasions més i que va deixar l’any 

2003, esdevenint així l’alcalde més longeu del nostre poble; una figura admirada per molts 

i respectada arreu del municipi gràcies a la seva feina i a la seva passió, sempre enfocada 

en l’objectiu de fer de Sant Vicenç dels Horts un poble millor.

En Ricard ens ha deixat als 84 anys, però el seu llegat i les valuoses lliçons que va lliurar 

en vida continuaran sempre en totes i tots nosaltres. A les seves companyes i companys 

ens va ensenyar el que era el compromís, la lleialtat, l’honestedat, la puntualitat, la hu-

militat, la perseverança i la defensa de la justícia social: uns valors imprescindibles per 

transformar el municipi de la manera en la qual ell i el seu equip ho van fer i que ens han 

de guiar per encarar l’evolució que Sant Vicenç dels Horts i el planeta necessiten.

Volem aprofitar aquesta columna per agrair, de tot cor, les mostres d’agraïment i afecte 

que aquests dies ens ha mostrat la ciutadania i per tornar a donar tot el nostre suport i 

escalf a la seva família. Ricard, gràcies per tot el que ens vas donar a les teves companyes i 

companys, així com a tantes altres vicentines i vicentins. Que la terra et sigui lleu.

Gràcies per tant, Ricard

Jordi Gil

stvicencencomu@gmail.com 
    @StVicencEnComu    
    StVicencEnComu 
    @stvicencencomu

Desde el comienzo de esta legislatura, el PSC juega al despiste con socios de gobierno, 

oposición, entidades y vecinos, poniendo en prácticas esos juegos de mentiras, engaños 
y humo que últimamente se están haciendo mucho más evidentes, donde el juego de la 

descalificación personal y política está a la orden del día.

La utilización en todo momento de estas estrategias de política sucia que vemos en estos 

últimos meses (antes de elecciones municipales de mayo 2023) es más que evidentes, 

así como que sirven para tapar la falta de organización y previsión de este equipo de 
gobierno, que no lleva a cabo las acciones necesarias que tanto necesita nuestro municipio.

Proyectos prometidos sin realizar, ayudas sin otorgar. Se emborracha a la ciudadanía 

con peticiones de documentación para cualquier gestión, posicionarse políticamente en 

las mociones según convenga, votando de forma diferente a lo que hace su propio partido 

a nivel nacional o en Cataluña, ampliar la plantilla del Ayuntamiento aumentando el pre-
supuesto, subvenciones que no llegan, obras que no comienzan, espacios termina-
dos que no se abren. A todo esto, hay que sumarle la decisión de preferir gobernar con 
una tránsfuga antes que con un partido elegido democráticamente. Pensaban que 

tenernos en la oposición sería buena idea, y que estaríamos callados, pero se han dado 

cuenta de que era mejor tenernos de aliados que en el frente, porque decimos las cosas 
tal y como son. Definitivamente, han perdido todo el rumbo político.

Desde Ciudadanos esperamos que paséis unas buenas vacaciones con la familia y, sobre 

todo, una feliz Fiesta Mayor 2022! No queremos dejar pasar la ocasión de dar nuestras más 

sentidas condolencias a la familia por el fallecimiento del Sr. Ricardo Pérez, exalcalde de SVH.

Entre mentiras y muy pocas verdades

Antolín
Jiménez

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



Lidia Vargas 

El SIAC, juntament amb el Departament d’Innovació de l’Administració Electrònica, ha en-

gegat els motors per establir un nou servei de gestió de cues. Adonant-nos que el tràmit 

telemàtic supera el tràmit presencial, volem implementar aquest nou servei per millorar 

substancialment la gestió presencial de veïns i veïnes deixant de banda l’actual programa, 

datat del 2013.

Així doncs, continuant amb l’objectiu principal d’aquest equip de govern per tecnificar 

l’Administració tot tenint en compte les persones, estem posant en marxa un sistema de 

tramitació per videotrucada.

Així, a més del tracte excel·lent i professional de les agents del SIAC, els veïns i les veïnes 

disposaran dels recursos tecnològics necessaris per agilitzar llurs tramitacions.

Els principals avantatges per al veïnat són: fer tràmits per videotrucada; rebre un correu 

electrònic de confirmació de la cita prèvia (dia, hora, tràmit, centre i adreça); enllaços di-

rectes a la informació del tràmit i a la documentació a presentar; recordatori per correu 

electrònic o SMS de la cita el dia abans; seguiment del torn des del telèfon mòbil, i valo-

ració del servei.

També millorarem el servei d’atenció ciutadana a nivell intern, ja que el sistema per-

metrà la gestió de cues per tipus de servei o tràmit i llocs d’atenció: una eina més que ens 

permetrà millorar constantment gràcies a les estadístiques en temps real per analitzar les 

dades i ajudar a la presa de decisions.

Més tecnologia sí, però primer les persones.

Digitalització amb personalització

lidiavg@svh.cat      

Regidora no adscrita

L’Ajuntament va declarar dia de dol oficial el 7 de juliol 
per la mort de Ricard Pérez i Miró, que va morir el 4 de ju-
liol als 84 anys. Ricard Pérez (Barcelona, 1938) es va incor-
porar a l’Ajuntament l’any 1979 com a regidor del PSUC. 
Va ser nomenat alcalde el 1988, integrat a Iniciativa per 
Catalunya, i va exercir el càrrec fins al 2003: una trajec-
tòria que el converteix en l’alcalde més longeu de Sant 
Vicenç dels Horts durant l’actual període democràtic. El 
consistori trasllada a la família de l’exalcalde la solidaritat 
i el dolor de l’Ajuntament, del personal municipal i de les 
veïnes i els veïns de Sant Vicenç dels Horts. 

Durant el seu mandat, el municipi va viure un impor-
tant desenvolupament urbanístic i es van executar pro-
jectes tan importants com el trasllat de la Foneria o la 

Dol oficial per la 
mort de l’exalcalde 
Ricard Pérez
Va ser batlle de Sant Vicenç dels Horts 
durant 15 anys, entre el 1988 i el 2003

construcció del canal de desguàs pluvial per evitar les 
inundacions que històricament afectaven el municipi. 

Banderes a mig pal 
Durant la jornada de dol oficial, 7 de juliol, les banderes 
dels edificis municipals onejaren a mig pal i els símbols 
oficials van mostrar un crespó en record i respecte pel 
difunt. A més, es van suspendre tots els actes públics ofi-
cials de caràcter lúdic i festiu. El funeral de Ricard Pérez 
es va oficiar el 6 de juliol en la més estricta intimitat per 
desig exprés de la família. l








