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Justícia i solidaritat

La justícia i la solidaritat són valors universals, inhe-
rents a l’ésser humà, que no poden veure’s afectats 
per cap situació política, econòmica o social determi-
nada. Els municipis tenim un paper clau en la defen-
sa d’aquests drets, perquè som l’Administració més 
propera a la ciutadania i, per tant, la que millor coneix 
la realitat circumdant que l’afecta, especialment en 
aquests moments de crisi econòmica i de valors.

Per aquest motiu, l’Ajuntament treballa des del pri-
mer dia per cobrir, d’una banda, les necessitats més 
immediates de la població, i de l’altra, per continuar 
promovent l’economia local i fer de Sant Vicenç dels 
Horts un pol empresarial atractiu. Així, les ajudes a 
l’escolaritat i la tramitació de diferents plans d’ocupa-
ció es combinen amb altres mesures, com la pros-
pecció empresarial o la formació ocupacional i per a 
persones emprenedores. No podem oblidar altres 
actuacions paral·leles,  com les diferents millores 
d’accés a la plaça de l’Onze de Setembre, a l’entorn 
de l’Escola Joan Juncadella o al pas de vianants de la 
carretera de Sant Boi, a l’altura de Can Sala. Totes du-
tes a terme amb l’objectiu d’aconseguir un poble més 
acollidor i una millor comunicació a banda i banda 
d’aquesta via tan transitada.

Són iniciatives que anem construint entre tots grà-
cies a les diferents eines de participació ciutadana 
que hem engegat en aquest mandat, un cop aprovat 
el reglament que regeix aquesta matèria. Les taules 
sectorials, el debat sobre el  model futur de la zona 
blava o els plans directors de solidaritat i d’igualtat 
són un exemple d’un estil de govern obert, basat en 
el diàleg constant amb les entitats, el veïnat, el co-
merç local o els partits polítics, entre altres agents.

Precisament, el Pla Director de Solidaritat ha servit 
per consensuar la declaració “Sant Vicenç dels Horts: 
Catalunya, terra d’asil”, un document en què es fixen  
les bases perquè els municipis puguem col·laborar 
en l’acolliment dels refugiats dels conflictes bèl·lics. 
Aquest document es va tancar el 8 d’octubre passat, 
en una trobada al Molí dels Frares que va aplegar 
experts de diferents àmbits, com la Sindicatura de 
Greuges, la Comissió Catalana d’Ajut al Refugiat, l’Ins-
titut de Drets Humans de Catalunya, el Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament i la Fundació Distric-
te 11 City to City. Sant Vicenç dels Horts fa una passa 
endavant per liderar un projecte humanitari que ens 
afecta a tots i que, alhora, esdevé una gran oportuni-
tat d’intercanvi cultural.

Vull destacar, en aquest sentit, l’enorme vocació so-
lidària que sempre ha tingut el nostre poble, amb 
tasques tan lloables com les que desenvolupen, per 
exemple, l’Associació Solidària pel Voluntariat Vicen-
tí, l’entitat Sant Vicenç dels Horts amb el Sàhara, els 
Bancs d’Aliments, la Comissió de Moviments Socials 
de Sant Vicenç dels Horts, els voluntaris per la llen-
gua o les entitats que col·laboren, cada any, amb la 
Marató de TV3. És gràcies a l’empenta de tothom que 
podrem afrontar amb èxit els reptes de futur, siguin 
els que siguin. Estic plenament convençut que, amb 
constància i tenacitat, serem capaços d’assolir tot allò 
que ens proposem.

Oriol Junqueras i Vies
Alcalde
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La Regidoria de Serveis Socials va tra-
mitar al setembre 496 beques d’ajut 
a l’escolaritat, amb una inversió de 
50.970 euros. Aquests ajuts tenen 
una repercussió directa sobre el dia 
a dia de l’alumnat, ja que garanteixen 
que tinguin el material necessari i po-
der assistir a activitats pedagògiques. 
L’objectiu final és afavorir la igualtat 
d’oportunitats de tots el infants i ga-
rantir un millor rendiment acadèmic.
Tant el nombre d’alumnes beneficia-
ris com el pressupost ha crescut en 
els últims quatre anys, de manera 
que s’ajuda més infants i amb més di-
ners per cap. 

Paral·lelament, es van aprovar 172 be-
ques de menjador complementàries 
a les beques del Consell Comarcal del 
Baix Llobregat per garantir que tots 
els infants del municipi en situació de 
fragilitat social puguin disposar del 
servei de menjador escolar.
Serveis Socials també ha tingut molt 
en compte l’alimentació i el lleure dels 
infants durant l’estiu: es van gestionar 
beques per assistir a diferents casals, 
amb menjar inclòs quan va ser ne-
cessari. També es van tramitar ajuts 
directes a les famílies per millorar la 
qualitat del menjar a casa. La despesa 
total va ser de 61.244 euros.

Notícies

Assolits els primers 100 dies de go-
vern, ja estan en marxa moltes de les 
actuacions previstes al primer any de 
mandat, les quals es basen en tres 
eixos fonamentals: igualtat i justícia 
social, participació ciutadana i gestió 
eficaç. L’equip de govern treballa per 

reduir les desigualtats fruit de la crisi 
econòmica garantint, per exemple, 
els ajuts a l’escolaritat i promovent la 
contractació de persones aturades 
a través de diferents subvencions. 
D’altra banda, ja s’ha aprovat el Re-
glament de Participació Ciutadana i 

s’han establert els primers debats, 
com el del futur servei de la zona bla-
va. Aquestes actuacions es combinen 
amb la transformació de diferents 
carrers i places, tot garantint la segu-
retat viària, l’accessibilitat i el gaudi de 
l’espai públic per a tots els vicentins.

100 dies de govern                                                                                       Igualtat i justícia social / Participació ciutadana / Solidaritat / Gestió i eficàcia

Ajuts a l’escolaritat per garantir
la igualtat dels infants

El govern treballa per un poble més just i participatiu

Com a regidora de Serveis Socials 
em preocupa el context de vul-
nerabilitat social que pateixen les 
famílies de Sant Vicenç dels Horts 
i per això apostem per millorar la 
situació d’aquestes famílies i  dota-
rem de més recursos a Serveis So-
cials per fer front aquesta realitat.
Crec que és necessari arribar a la 
universalització dels ajuts, facili-
tant-los a les persones que estan 
en risc social i les persones que es-
tan en situació de precarietat  eco-
nòmica, de tal forma que aquest 
col·lectiu també pugui accedir a 
ajuts per millorar la seva situació.
Sóc sensible a l’efecte que pugui 
tenir la crisi en la infància, per això, 
recentment des de la Regidoria 
s’han aprovat beques d’ajuts a 
l’escolaritat (que han tingut un in-
crement considerable)  i de men-
jador amb l’objectiu que els infants 
que estan en situació de risc social 
puguin estar en igualtat de condi-
cions, respecte la resta d’alumnes.

Georgina González
Regidora de Serveis Socials

Curs escolar

2015-2016

2014-2015

2013-2014

2012- 2013

2011-2012

Ajuts aprovats

496

426

361

285

302

Import aprovat

50.970 €

44.305 €

33.075 €

20.360 €

18.840 €
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El públic assistent a la taula rodona 
Refugiats. Catalunya, terra d’asil, efec-
tuada el 8 d’octubre, va poder sentir 
la veu de cinc experts en la matèria 
des de diferents vessants: Estela 
Pareja, David Bondia, Josep Sagarra, 
Manel Vila i Oriol Junqueras. Durant 
la jornada es va parlar del significat 
de ser un refugiat, del dret d’asil, del 
paper dels municipis en crisis hu-
manitàries, de les oportunitats dels 
drames migratoris i de Catalunya 
com a terra d’asil.
L’acte va acabar amb la signatura de 
la Declaració de “Sant Vicenç dels 
Horts: Catalunya, terra d’asil”. Al do-
cument, al qual es poden adherir 
municipis, entitats, partits polítics, 
mitjans de comunicació i persones 
a títol individual, es demana que es 
respectin els drets humans i el dret 
d’asil i s’exigeix als governs català i 

espanyol el desenvolupament de 
les eines jurídiques necessàries per 
acollir refugiats als municipis. Tam-
bé es va anunciar la creació d’un 
fòrum sobre aquest tema, que tin-
drà trobades periòdiques.
Paral·lelament, entre el 17 de se-
tembre i el 2 d’octubre, el municipi 
va celebrar la tercera Quinzena de 
la Solidaritat Teresa Losada, amb 
un extens programa d’actes amb 
què es pretenia  reflexionar sobre 
el valor de la pau i la cooperació 
en la lluita contra les desigualtats, 
en el marc del lema “Sant Vicenç 
dels Horts. Poble solidari”. Un ci-
cle de cinema solidari, la presenta-
ció d’experiències en defensa dels 
drets humans per prestigiosos acti-
vistes internacionals, tallers i la pre-
sentació d’un llibre van formar part 
d’aquesta edició.

L’Ajuntament ha iniciat l’elaboració 
d’aquest Pla amb la finalitat de donar 
continuïtat a partir del 2016 al Pla 
d’Igualtat d’Oportunitats Home-Do-
na 2010-2013, que ja es va ampliar 
fins a aquest any.
L’objectiu és fiançar l’aposta muni-
cipal per continuar treballant per 

a una igualtat d’oportunitats entre 
homes i dones real i efectiva. Pretén 
incorporar de manera plena, efecti-
va i transversal el principi d’igualtat 
de gènere a les polítiques públiques, 
així com vetllar per promoure serveis 
específics perquè aquest objectiu es 
desenvolupi amb èxit.

Amb l’assistència tècnica de MooN 
Consultoria, s’està realitzant una 
diagnosi de la situació actual de la 
ciutadania i les actuals polítiques pú-
bliques amb perspectiva de gènere 
per analitzar l’impacte de les actua-
cions municipals, així com les man-
cances i necessitats en aquest àmbit.

En marxa el segon Pla d’Igualtat municipal

Declaració de ‘Sant Vicenç dels Horts: Catalunya, terra d’asil’

Sant Vicenç dels Horts és un po-
ble molt solidari i sensible davant 
les injustícies i les desigualtats. Per 
aquest motiu, estem treballant, 
amb la complicitat de la societat civil 
i les entitats, per ajudar a pal·liar la 
dramàtica situació de les persones 
refugiades -sirianes o no- i també 
per correspondre a les necessitats 
actuals del poble sahrauí, que ha 
patit la destrucció de cases, escoles 
i hospitals arran de les greus inun-
dacions de l’octubre  passat.
Sovint les polítiques de solidaritat 
són objecte de crítica interessada i 
això desvirtua l’impacte que aques-
tes tenen a l’hora de lluitar contra 
la pobresa i la injustícia social. A 
Sant Vicenç dels Horts tenim molt 
clar que ajudar als altres no pot ser 
mai un problema, sinó un acte de 
responsabilitat i una gran oportu-
nitat –sovint l’única– de contravenir 
situacions injustes .

Maite Aymerich
Regidora de Solidaritat, 
Cooperació i Voluntariat
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El debat ciutadà sobre la zona blava conclou que és necessària i 
proposa una tarifa simbòlica els primers minuts

El Reglament de participació ciutadana va entrar 
en vigor el 6 de novembre passat, un cop aprovat 
per unanimitat al ple i publicat al Butlletí Oficial de 
la Província. Aquesta normativa determina a partir 
d’ara el model i els mecanismes de participació dels 
vicentins en els afers públics municipals. 
El concepte de participació que es recull en aquest 
reglament és tant el de la implicació en el dret a in-
tervenir en la presa de decisions com el de la res-
ponsabilitat que se’n deriva.

El govern municipal seguirà les indicacions de 
l’informe ciutadà que va sorgir del debat social 
sobre la zona blava. Per tant, el nou servei tindrà 
una tarifa simbòlica el primer quart d’hora i es 
reduirà el número de places.
El procés participatiu es va fer el 23 de setembre 
passat, amb l’assistència de la Unió de Botiguers, 
la Federació d’Associacions de Veïns, una Comis-
sió Tècnica de l’Ajuntament i quatre persones a 
títol individual.
La qüestió ja es va votar en el ple ordinari d’octubre.

100 dies de govern                                                                                                                                                                                  Igualtat i justícia social / Participació ciutadana / Solidaritat / Gestió i eficàcia

Una de les primeres actuacions de govern va ser la 
d’aprovar, a l’estiu, les exempcions en el pagament de 
la piscina d’estiu de Sant Antoni-La Blava per als cen-
tres educatius. Les escoles que organitzaven casals o 
esplais a la instal·lació no van pagar entrada aquells 
dies. D’altra banda, l’Ajuntament va condicionar al ju-
liol els accessos i part de les instal·lacions. D’aquesta 
manera es va facilitar l’increment d’usuaris, dels 580 
de l’estiu anterior als prop de 1.000 d’aquest any.

Gratuïtat per escoles a la piscina 
d’estiu de Sant Antoni-La Blava

Torrelles de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Cer-
velló, Pallejà, Vallirana i Sant Vicenç dels Horts conti-
nuen treballant conjuntament per afavorir l’activitat 
econòmica i revitalitzar el teixit empresarial del terri-
tori, després que signessin un conveni l’any passat 
amb aquest objectiu. El proper 26 de novembre es 
farà a Pallejà la segona trobada política per parlar 
d’aquest Conveni de col·laboració. Es treballa per am-
pliar àmbits de col·laboració i incloure més municipis.

Col·laboració entre municipis del Baix 
per afavorir l’activitat econòmica
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L’Ajuntament ha introduït aquest estiu un nou sistema 
de neteja amb un equip d’alta pressió en dues de les 
principals vies del municipi, sense cap cost addicional 
per al conjunt de la neteja viària. 
Es tracta dels carrers de Barcelona i Mossèn Jacint Ver-
daguer que, dividits en diferents trams, han estat nete-
jats, a primera hora del matí un cop a la setmana, per un 
vehicle cisterna d’Iveco equipat amb un sistema d’alta 
pressió. A més a més, Mossèn Jacint Verdaguer, entre 
els carrers Puigmal i Antoni Mampel, també ha estat ne-
tejat dos cops per setmana, per un vehicle escombrado-
ra, també equipat amb un sistema d’alta pressió.
Aquest sistema també es realitzarà durant la tempora-
da d’hivern, però s’ajustaran les freqüències en funció 
de les necessitats reals de neteja en aquests carrers 
del centre del municipi. 

Aquests serveis especials de neteja han complementat 
els habituals que porta a terme l’empresa CESPA-Fe-
rrovial, que consisteixen en l’escombrat manual diari, 
l’ús d’una escombradora mecànica, la neteja de conte-
nidors, i la recollida de mobles i de la poda.

L’Ajuntament neteja els carrers de Barcelona i de Mossèn Jacint 
Verdaguer amb un equip d’alta pressió

L’Ajuntament ha contractat 11 persones per un perío-
de de sis mesos i a jornada completa, per desenvolu-
par el Pla d’Informació Municipal, després de rebre una 
subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya. A més 
l’Ajuntament ha signat un conveni amb Solidança, una 
entitat social sense ànim de lucre, perquè aquesta faci 
la inserció sociolaboral i la formació professional de per-
sones en situació d’atur de llarga durada. La iniciativa, 
que compta amb una subvenció de la Diputació de Bar-
celona, ha permès contractar 12 persones. 

Contractació de persones aturades

L’Ajuntament està treballant en la confecció d’un proto-
col integral per atendre persones sense llar o amb risc 
d’exclusió social dins del Pla Integral de Polítiques Pú-
bliques. El protocol inclourà una sèrie d’accions i actua-

cions promogudes conjuntament des dels departaments 
d’Habitatge, Serveis Socials, Joventut i Ocupació per garan-
tir una atenció integral i coordinada amb l’objectiu de mi-
llorar la qualitat de vida i autonomia d’aquestes persones.

Treball integral per ajudar a les persones en risc d’exclusió
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L’Ajuntament fa obres a l’entorn del carrer de Burgos,
al barri de Sant Josep

Revista municipal | www.svh.cat

La primera fase de la reurbanització de l’av. de Torrelles acabarà a finals d’any

L’Ajuntament va començar al setem-
bre les obres d’arranjament de la 
travessera de Barcelona i dels car-
rers de les Balears i Burgos, al tram 
comprès entre els carrers de Ciudad 
Real i Badajoz, al barri de Sant Josep.
Aquesta actuació, que es preveu que 
finalitzi abans del 2016, s’efectua per 
renovar la xarxa d’aigua potable, 
instal·lar un nou enllumenat, refer 
un tram de la xarxa de clavegueram, 
crear passos de vianants adaptats i 
ampliar una de les voreres per millo-
rar la mobilitat i l’accessibilitat.

Els Serveis Municipals de l’Ajuntament, mitjan-
çant la brigada municipal, han portat a terme 
aquest estiu diferents actuacions de millora en 
centres educatius del municipi, com pintar les 
aules del Centre de Formació d’Adults Garrosa 
i espais interiors i exteriors de l’Escola La Guàr-
dia i instal·lar un terra tècnic al  gimnàs de l’Es-
cola Sant Jordi.

Està a punt de finalitzar la primera fase del 
projecte de reurbanització de l’avinguda de 
Torrelles, entre els carrers de Sant Joan i de 
la Baixada del Camp de Futbol. Amb aques-
tes obres, la calçada d’aquest tram té un carril 
per a cada sentit de circulació, amb estaciona-
ment en cordó en un costat i en bateria, a l’al-
tre. La vorera oest està dividida en dos trams 
d’amplada variable amb alineació d’arbres i 
enllumenat públic i l’est té una amplada d’1,80 
metres per fer l’itinerari accessible.

Tasques de millora en diferents 
centres educatius

100 dies de govern                                                                                                                                                                                  Igualtat i justícia social / Participació ciutadana / Solidaritat / Gestió i eficàcia

Aquest centre per a joves ha deixat aquest es-
tiu els antics Salesians per ubicar-se provisional-
ment durant un any a l’antiga Escola Sant Josep. 
Al setembre va començar el nou curs amb el seu 
programa habitual d’activitats i serveis (punt d’in-
formació juvenil, sala d’ordinadors, jocs, sales d’es-
tudi, tallers, xerrades, etc.) i  manté l’horari de 17 a 
21 h a la nova adreça: carrer d’Albacete, 1-9.

L’Espai Jove La Capella es trasllada 
a l’antiga Escola Sant Josep
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La primera fase de les obres d’ampliació 
del Poliesportiu Sant Josep va començar 
a l’agost, mes en què no hi havia activitat 
a la instal·lació. De moment, s’hi estan 
construint despatxos per a les entitats 
esportives, millorant l’accés per a perso-
nes amb mobilitat reduïda, fent una sala 
d’espera, reformant la recepció i habili-
tant un espai per instal·lar-hi una caldera 
de biomassa. 
El projecte també preveu l’adequació 
de l’espai als requeriments de seguretat 
en cas d’incendi, així com la renovació 
dels marcadors. La previsió és que els 
treballs s’allarguin vuit mesos i, des del 
setembre, les activitats habituals al Poli-
esportiu conviuen amb les obres.

Finalitzen les obres de la plaça de l’Onze de Setembre

A bon ritme les obres d’ampliació del Poliesportiu Municipal de Sant Josep

L’Ajuntament ha renovat la plaça de l’Onze de Setembre, incrementant la plantació d’arbrat i construint parterres 
que permeten integrar espècies arbustives que necessiten menys manteniment que la gespa. Aquests parterres 
s’ubiquen a cada costat dels carrers adjacents per crear unes barreres vegetals que apropen els espais d’estada i de 
jocs infantils, però alhora amb una funció delimitadora i paisatgística.
El disseny d’aquest espai públic es basa en circumferències i arcs de circumferència, convidant als ciutadans a en-
trar-hi, facilitant el seu pas i definint els diferents ambients.

100 dies de govern                                                                                                                                                                                  Igualtat i justícia social / Participació ciutadana / Solidaritat / Gestió i eficàcia



Durant l’estiu s’han fet les obres a l’entorn de l’Escola Joan Juncadella per millorar els accessos i la seguretat viària 
en aquesta àrea, on conflueix el trànsit de vehicles amb la mobilitat de persones. 
L’actuació ha consistit en el trasllat de tres parades de bus a la mitjana entre la calçada central i lateral de la carre-
tera BV-2002 i l’ampliació de la vorera sud del carrer de la Mare de Déu de Núria, on s’ha creat un pas de vianants 
regulat amb semàfor per creuar la carretera de Sant Boi.
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Finalitzen les obres de millora a l’entorn de l’Escola Joan Juncadella

S’enllesteixen les obres de millora a l’entorn de Can Sala i del Polígon Bofarull
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Les obres d’instal·lació d’un pas de vianants regulat amb semàfor a l’altura de la prefectura de la Policia Local, a Can 
Sala, i la remodelació de la illeta enjardinada a la cruïlla de la carretera de Sant Boi amb el carrer de Barcelona, davant 
del Polígon Industrial Bofarull, ja s’han executat. Aquesta actuació forma part del projecte de millora dels accessos 
de la BV-2002 al seu pas pel municipi.

100 dies de govern     Igualtat i justícia social / Participació ciutadana / Solidaritat / Gestió i eficàcia
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Sant Vicenç dels Horts va ser el 18 de setembre el punt 
de partida d’una de les quatre ILPs en Marxa. El Poble 
Mana. Hi van participar diferents plataformes i entitats 
del Baix Llobregat, entre elles, l’Assemblea d’Aturats.

Multitudinari homenatge de comiat el 19 de setembre a mossèn Mateu Santacana, rector de la Parròquia de Sant 
Vicenç Màrtir de 1977 a 2015, per la seva jubilació. L’alcalde Oriol Junqueras, i la regidora Maite Aymerich, el van visitar a la 
parròquia per fer-li un comiat més íntim i lliurar-li una carta d’agraïment i un present.

Nàufrags és el segon disc del grup coral Deu De Veu, que 
compta entre els seus membres amb l’artista vicentí Marc Gó-
mez. El disc es va presentar el 30 de setembre a la sala bar-
celonina Luz de Gas.

El projecte Tomaliers es va cloure el 18 de setembre, després de sis mesos en què una dotzena de joves han tre-
ballat en agronomia i comunicació. El tomàquet Pera de Girona ha estat l’escollit perquè els agricultors facin una prova 
pilot de producció i comercialització.
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El Dia Internacional de la Gent Gran, l’1 d’octubre, es va celebrar amb un complert programa d’actes (cinema, teatre i 
caminada al Remei), juntament amb la promoció dels principis de la XVII Marxa de la Gent Gran del Baix Llobregat.

Dues exposicions s’han pogut veure al Forn Romà durant l’inici de curs. 
Escoles d’altres móns, del fotoperiodista Kim Manresa, en l’àmbit de la 
Quinzena de la Solidaritat, i Camins de llum, del vicentí Toni Asensio.

Multitud de vicentins van participar l’11 d’octubre 
en el romiatge de la Mare de Déu de la Sole-
dad al Parc del Pi Gros, amb la Cofradía del San-
tísimo Cristo de la Salud y Nuestra Señora de la 
Soledad en Compañía de la Buena Gente.

La plaça de la Vila es va omplir el 3 i 4 d’octubre amb la celebració de la Firata-
pes, la Firaestoc i el Mercat Gastronòmic. I es va anunciar el Bar Restaurant 
El Refugio com el guanyador del concurs de la millor tapa de la 4a edició del 
Tapes i Canyes 2015.

La Penya Ciclista Bons Amics va ser 
l’amfitriona de la darrera cursa del XXVI 
Campionat Comarcal de Ciclisme del 
Baix Llobregat, celebrada al polígon de La 
Barruana el 4 d’octubre.
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Les Voltes ha estat l’escenari de la presentació de la pri-
mera novel·la de la vicentina Lisa Aidan, Amor prohi-
bido (5 d’octubre), i del llibre Tele/eXprés, cultura i 
crítica literaria, del periodista i filòleg Alberto Cabe-
llo (19 d’octubre).

El grup local de l’ANC es va sumar el 13 d’octubre a les con-
centracions convocades en suport a Artur Mas, Joana Ortega 
i Irene Rigau per la seva imputació per la consulta del 9N.

Acte institucional de la Diada de la Policia Local, el 14 
d’octubre, en agraïment a la col·laboració de les entitats 
culturals i esportives amb què habitualment es coordina la 
Policia Local. La Diada també va comptar amb una jornada 
de portes obertes de la Prefectura i una mostra fotogràfica.

Sant Vicenç dels Horts va commemorar el 75è aniversari de 
l’afusellament del president Lluís Companys el passat 15 
d’octubre amb un acte a la plaça Lluís Companys a les 6.30 h, hora 
en què el president de Catalunya va ser executat a Montjuïc.

La Casa de la Vila es va il·luminar de rosa amb motiu del Dia Mundial del Càncer de Mama, el 19 d’octubre. L’acte va 
comptar amb la lectura d’un manifest i la participació d’entitats locals.
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L’11a edició de l’Expolleure, el 24 i 25 d’octubre, va fer gaudir petits i joves amb cercaviles de gegants i diables, la Banda i 
desenes d’activitats i jocs especialment pensats per a ells.

El Fòrum Social del Baix Llobregat va rebutjar el 29 
d’octubre la retallada del 46,8% de les beques menjador de 
la comarca per part de la Generalitat, una situació que afecta 
més de 2.000 nens i nenes.

Andreu Simon i Núria Langreo van ser els guanyadors absoluts de la 7a edició de la Cursa de 10 km, celebrada l’1 de no-
vembre, amb rècord de participants: més d’un miler.

Més de 200 persones van participar a l’11a edició del 
Campionat de Petanca de Jubilats i Pensionistes 
del Baix Llobregat, celebrada al Parc del Pi Gros el 
27 d’octubre.
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Un total de 23 persones han tro-
bat feina gràcies a la gestió munici-
pal. L’Ajuntament ha contractat 11 
d’aquestes persones, per un període 
de sis mesos i a jornada completa, 
per desenvolupar el Pla d’Informació 
Municipal i donar suport al Departa-
ment de Mobilitat i a  la Policia Lo-
cal, després de rebre una subvenció 
del Servei d’Ocupació de Catalunya. 
Aquest equip, que també rebrà for-
mació relacionada amb el seu lloc 
de treball, informarà a la ciutadania 
dels projectes i de les activitats mu-
nicipals. D’altra banda, l’Ajuntament 

ha contractat l’empresa Solidança, 
una entitat social sense ànim de lu-
cre, per dur a terme la inserció so-
ciolaboral i la formació professional 
de persones en atur de llarga durada 
en risc d’exclusió social. La iniciativa 
compta amb una subvenció de la Di-
putació i ha permès Solidança con-
tractar 12 persones –sis homes i sis 
dones-, totes elles aturades i de Sant 
Vicenç. Els contractes són de jornada 
completa i amb una vigència de vuit 
mesos i inclouran sessions de forma-
ció sobre competències tècniques i 
transversals. 

El Club Feina del Servei d’Ocupació 
de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts ha ampliat l’horari d’atenció i 
ara el servei és operatiu de dilluns a 
dijous, de 9 a 12 h. També s’han re-
près els cursos d’alfabetització digi-
tal i d’iniciació a la informàtica amb 
l’objectiu de donar resposta als 
seus usuaris ajudant-los en el pro-
cés de recerca de feina i facilitació 

de la inserció laboral. Els divendres, 
a més, es faran  sessions grupals 
per explicar i donar a conèixer el 
web del Departament d’Ocupació 
i Empresa, www.santvicencactiu.
cat. Les persones interessades en 
aquestes accions formatives s’han  
de preinscriure a les dependències 
municipals del Molí dels Frares i al 
SIAC (plaça de la Vila, 1).

Contractació de 23 persones aturades

El Club Feina del Servei d’Ocupació amplia l’horari i 
reprèn el curs d’alfabetització digital

Impuls 
Mesures per reactivar 
l’economia local 

Més informació a:
www.svh.cat/santvicencactiu

En aquesta nova etapa tenim dife-
rents reptes. El principal continua 
sent la lluita contra l’atur i la genera-
ció d’ocupació, especialment entre 
els col·lectius que més pateixen la 
crisi. Ja hem posat les bases per de-
finir una estructura més propera als 
vicentins i les vicentines i més eficaç 
en la cerca de solucions i nous ser-
veis. Ara treballem amb projectes 
transversals perquè les diferents 
regidories sumin esforços i oferir 
noves eines de prevenció, acom-
panyament i inserció laboral. Altre 
repte és la generació d’activitat eco-
nòmica per crear ocupació, bé atra-
ient noves inversions al municipi, bé 
potenciant l’auto ocupació i la crea-
ció de nous negocis i cooperatives. 
La regidoria de Promoció Econòmi-
ca treballa per un model de poble 
sostenible i més just socialment, on 
tots els vicentins i les vicentines pu-
guin competir en igualtat de condi-
cions i afrontar el futur amb garan-
ties i il·lusió.

Paco Rodríguez
Regidor de Promoció
Econòmica i de la Ciutat
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L’Ajuntament contractarà set persones, gràcies a 
una subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya 
– Fons Social Europeu, en el marc del Projecte Tre-
ball als Barris. El pla que inclou la realització de 
tasques d’arranjament de les voreres i calçades 
al barri de La Guàrdia i La Font del Llargarut està 

subvencionat per l’Ajuntament. El procés de selec-
ció, que està previst que es realitzi al llarg dels me-
sos de novembre i desembre, el coordinarà l’Ofici-
na de Treball de la Generalitat. Està previst que la 
incorporació pugui realitzar-se a finals del mes de 
desembre. 

El Molí dels Frares ha acollit durant el mes d’octubre 
el curs de màrqueting “Com incrementar les vendes”, 
especialment adreçat a botiguers i treballadors d’es-
tabliments comercials del municipi. Aquesta acció, 
subvencionada íntegrament per l’Àrea de Comerç de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, ha tingut l’ob-
jectiu de posar a l’abast dels botiguers i botigueres ei-
nes que els permetin millorar les vendes en un context 
competitiu difícil per als petits negocis.

Noves contractacions per fer Treball als Barris

Curs de formació contínua per comerciants: ‘Com incrementar les vendes’

Formació

Concurs Dia de 
l’Emprenedor de la 
Vall Baixa

Arriba una nova edició del projecte
‘La cultura emprenedora a l’escola‘, que 
crearà quatre cooperatives

El proper 12 de novembre tin-
drà lloc l’11a edició del Dia de 
l’Emprenedor de la Vall Baixa, 
organitzat per l’Ajuntament de 
Molins de Rei, i on participarà, 
entre altres municipis de la co-
marca, Sant Vicenç dels Horts. 
Enguany,  seran presents a la 
convocatòria l’Institut d’Ense-
nyament Secundari Gabriela 
Mistral, tres vegades guanyador 
de la modalitat  Concurs d’Idees 
Empresarials Innovadores i Sa-
lesians Sant Vicenç dels Horts, 
que participarà en la modalitat 
Concurs d’Emprenedors.

Sant Vicenç dels Horts 
participa per tercera 
vegada en el projecte 
La cultura emprenedo-
ra a l’escola, impulsat 
per la Diputació de Bar-
celona. L’Escola Sant Jo-
sep va ser pionera en la 
incorporació d’aquesta 
activitat el curs 2013-
14 a Sant Vicenç dels 
Horts i, per segon any 

consecutiu, també hi serà l’Escola La Vinyala. Durant el curs esco-
lar es posaran en marxa quatre cooperatives, una per cada classe 
participant, totes de cinquè, i l’alumnat serà l’encarregat de crear i 
gestionar cada cooperativa, amb el suport dels mestres.
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El Departament d’Ocupació i Pro-
moció Econòmica ha posat en mar-
xa un paquet de cursos d’ofimàtica 
adreçats a persones aturades de 

Sant Vicenç dels Horts. Aquesta 
formació està subvencionada ínte-
grament per l’Ajuntament i es duu a 
terme  a les dependències del Molí 

dels Frares. Tots els cursos tenen 
una durada de 20 hores. Les per-
sones participants han hagut de 
fer una prova de nivell i justificar 
que estan a l’atur i empadronades 
a Sant Vicenç dels Horts. 
El calendari dels propers cursos és 
el següent:

Novembre de 2015 
Setmana del 9: Excel nivell d’usuari 
Setmana del 16: Excel nivell avançat 
Setmana del 23: PowerPoint nivell 
bàsic 
Setmana del 30: PowerPoint nivell 
d’usuari

Desembre de 2015 
Setmana del 14: Access nivell d’usuari

Gener de 2016 
Setmana de l’11: Word nivell avançat

La Regidoria d’Educació impulsa 
un ampli programa de xerrades 
adreçades a famílies amb fills 
que cursen educació infantil, pri-
mària o secundària. El cicle Edu-
quem en família inclou 23 confe-
rències, sis de les quals tracten 
aspectes de primària i secundà-
ria i 17 se centren en assumptes 
d’educació infantil. 
L’objectiu del cicle és crear un 
espai educatiu on pares i mares 

puguin reflexionar, preguntar i 
obtenir indicacions sobre dife-
rents aspectes relacionats amb 
l’educació i el desenvolupament 
dels seus fills. 
Eduquem en família finalitzarà  al 
maig i les xerrades es fan en dife-
rents espais i centres educatius 
del municipi. Podeu consultar-ne 
el programa complet a www.svh.
cat.

‘Eduquem en família’, accions formatives per 
a mares i pares

Conjunt d’accions formatives adreçades a persones aturades
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Un conveni per revitalitzar l’economia dels
municipis del Baix Llobregat

Pallejà serà la seu el proper 26 
de novembre de la segona troba-
da política per parlar del Conveni 
de col·laboració que es va signar 
al gener (foto) per a la prospecció 
conjunta entre els municipis del 
Baix Llobregat. Aquest conveni va 
sorgir a iniciativa de l’Ajuntament 
de Sant Vicenç dels Horts i fa pos-

sible aprofitar conjuntament els 
recursos dels serveis de promoció 
econòmica dedicats a conèixer el 
teixit productiu, fent prospeccions 
a les empreses de tots els munici-
pis signants per tal d’afavorir l’ac-
tivitat econòmica i revitalitzar el 
teixit empresarial del territori.
Aquest any, s’està treballant per-

què el conveni tingui nous àmbits 
de col·laboració i possiblement 
més municipis que hi participin. 
En aquest moment, formen part 
d’aquesta col·laboració els mu-
nicipis de Torrelles de Llobregat, 
Santa Coloma de Cervelló, Cerve-
lló, Pallejà, Vallirana i Sant Vicenç 
dels Horts.

L’Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts preveu posar en marxa un 
Pla Integral de Polítiques Públi-
ques adreçat a persones amb es-
pecials dificultats econòmiques i 
socials. Una de les iniciatives que 
es preveu dins del pla és la con-
fecció d’un protocol integral per 
atendre persones sense llar o 
amb risc d’exclusió social.

La idea neix amb la voluntat de 
poder atendre situacions de ne-
cessitat complexa que algunes 
persones estan patint al munici-
pi. Així, doncs, el protocol inclou-
rà una sèrie d’accions i actuacions 
promogudes conjuntament des 
dels departaments d’Habitatge, 
Serveis Socials, Joventut i Ocupa-
ció per garantir una atenció inte-

gral i coordinada amb l’objectiu 
de millorar la qualitat de vida i 
autonomia d’aquestes persones.
El Protocol regularà els requi-
sits per poder ser beneficiari 
d’aquest programa i els criteris 
de derivacions en funció de ba-
rems econòmics, socials i glo-
bals, entre d’altres.

L’Ajuntament impulsarà un protocol integral per atendre
persones en risc d’exclusió
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L’Oficina Municipal d’Informació 
al Consumidor (OMIC) de Sant Vi-
cenç dels Horts es troba des del 
passat dilluns 26 d’octubre a l’edi-
fici municipal de La Foneria, al car-
rer del Claverol 6-8.  Aquest servei 
municipal que informa i assessora 
els ciutadans de Sant Vicenç dels 
Horts en temes de consum, també 

tramita les possibles reclamacions, 
queixes i denúncies en aquesta 
matèria.
El canvi d’ubicació de l’OMIC res-
pon a motius d’eficiència i d’eficàcia 
en la gestió entre els tècnics muni-
cipals implicats en la majoria de pe-
ticions que es realitzen en matèria 
de consum.
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La campanya de vacunació contra 
la grip es va iniciar el 19 d’octubre 
passat i es preveu que s’allargui fins 
al mes de gener. L’objectiu és poder 
evitar les complicacions de la grip en 
les persones amb problemes crò-
nics de salut, edat avançada o altres 
condicions que les fan especialment 

susceptibles als efectes d’aquesta 
malaltia.
Així, doncs, s’adreça a tota la ciutada-
nia, però especialment a col·lectius 
més vulnerables, com les persones 
de 60 anys o més, embarassades o 
amb malalties cròniques; cuidadors 
de persones que pertanyen a qual-

sevol d’aquests col·lectius; persones 
amb obesitat mòrbida; professionals 
de la salut i persones que treballen 
en centres per a la gent gran o altres 
institu-cions tancades.
Per demanar hora per vacunar-se, 
cal sol·licitar cita prèvia trucant al 93 
567 09 99 o bé apropar-se als cen-
tres sanitaris del municipi, el CAP del 
Serral o el de Vila Vella.

Vacunar-se al mercat 

Seguint la campanya de vacunació 
antigripal, els dijous 22 i 29 d’oc-
tubre, es va instal·lar una carpa al 
mercat ambulant per atendre les 
persones que es volguessin vacunar. 
L’objectiu era facilitar encara més el 
procés de vacunació.

15

Comença la campanya de vacunació contra la grip a Sant Vicenç dels Horts

L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor es 
trasllada a l’edifici de La Foneria, al carrer Claverol

El departament d’Agricultura s’ubi-
ca des de l’octubre a l’edifici muni-
cipal del Molí dels Frares, a la plaça 
del Molí, número 1. El canvi d’ubi-
cació respon a la nova organitza-
ció de la regidoria de Promoció 
Econòmica i de la Ciutat, que vol 
potenciar el turisme i l’agricultura 
local com activitats econòmiques 
generadores d’ocupació i, en el 
cas de l’agricultura, també amb 
una funció clarament social. A més 
d’aquests dos serveis, al Molí dels 
Frares es concentren també els 
sectors de Comerç, Emprenedo-
ria, Ocupació i Empresa, i Forma-
ció. El telèfon de contacte del Molí 
dels Frares és el 93 680 71 00.

El departament 
d’Agricultura s’ubica
al Molí dels Frares
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L’emissora municipal va presentar la 
temporada 2015-2016 l’1 d’octubre 
passat, en un acte al Molí dels Frares 
en companyia de bona part de la qua-
rantena de col·laboradors que donen 
vida a Ràdio Sant Vicenç. 
Entre les novetats de la temporada 
hi ha DesFem, un programa en clau 
feminista dedicat a trencar tòpics, ex-
plicar conceptes i “obrir les ments” (el 
quart dilluns de cada mes a les 21 h). 
Una altra estrena és Las noches en 
Vela (dilluns a les 23 h), dedicat a mú-
sica estranya, com ara new retro wave, 
chiptune o electro swing. Els dimarts 
també hi ha novetats: a les 17.30 h, Ac-
ción adolescente, un espai d’assesso-
rament adreçat a adolescents, famílies 
i docents, i a les 23 h, Fitness mental, 
un programa on es tracta el benes-
tar emocional des d’un punt de vista 
ampli. Les tardes de dimecres, Ràdio 
Sant Vicenç s’adreça al públic ado-
lescent: a les 17 h, es fa el programa 
Adolescents.cat, produït per La Xarxa 
de Comunicació Local, i a les 17.30 h, 
l’emissora compta amb MixTeen, el 
programa nascut la temporada passa-
da al taller de ràdio de l’Espai Jove La 
Capella. Els caps de setmana també 
s’ha estrenat el Bàsquet Joventut Sant 
Vicenç amb les transmissions dels par-
tits que el sènior masculí juga a casa. 
Podeu consultar la programació com-
pleta a www.radiosvh.info. 
Ràdio Sant Vicenç es trasllada aquest 
novembre a Ca l’Aragall, encara de 
manera provisional durant un parell 
de mesos, mentre acaben les obres 
dels estudis definitius en aquest ma-
teix edifici. 
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Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

Moments 
clàssics

Acción 
adolescente

Voltes al dial

Tours i trucs

Barris

La nit 
del coaching

Fitness mental

Fem esport

18.30 - 20 h 18.30 - 19 h

19 - 20 h

19 - 20 h

19 - 20 h
19 - 23 h

19 - 21 h

Sant Vicenç 
al dia

Sant Vicenç 
al dia

Sant Vicenç 
al dia

Sant Vicenç 
al dia

13 - 13.30 h

Adolescents.cat El jardí de 
la memòria

MixTeen

Encuentros

Años luz

Musicat

Bàsquet

La pirámide

Aquellos 
maravillosos 80

Batibull

Sal y pimienta

Tutti frutti 

Tutti frutti 

Tutti frutti

Poesia ets tu

Tocat del bolet
A sis bandes

Més que cinema

Fly’s rock

Jazz Club de nit

Jazz Club 
de nit

13 - 13.30 h 13 - 13.30 h 13 - 13.30 h

13.30 - 19 h

13 - 17.30 h

00 - 9.30 h

17.30 - 20 h

00 - 1.30 h

9.30 - 10 h8 - 9 h 8 - 9 h 1.30 - 9 h

9 - 12 h

12 - 13.30 h

10 - 13 h

18 - 19 h17 - 17.30 h

17.30 - 19 h

17 - 19 h

Sant Vicenç
al dia

13 - 13.30 h

00 - 13 h
Música

Notícies en 
xarxa

Notícies en 
xarxa

8 - 9 h
Notícies en 
xarxa

8 - 9 h
Notícies en 
xarxa

8 - 9 h
Notícies en 
xarxa

Música Música Música Música Música
00 - 13 h 00 - 13 h 00 - 13 h 00 - 13 h

Música
13.30 - 18.30 h

Música Música

Música
Música

Música

Música

MúsicaMúsica

Informatiu local : Informatiu local : Informatiu local : Informatiu local : Informatiu local :

Música

Música

Música

13.30 - 18.30 h 13.30 - 17 h 13.30 - 18 h 13.30 - 17 h

10 contra 1
22 - 23 h

22 - 23 h
Las noches 
en Vela

10 contra 1

23 - 00 h

23 - 00 h

DesFem
21 - 22 h

21 - 22 h

21 - 22 h

21 - 22 h

22 - 23.30 h

22 - 00 h

21 - 22 h

20 - 22 h

22 - 23 h

22 - 23.30 h

23.30 - 00 h

23 - 00 h

20 - 21 h

20 - 21 h

20 - 21 h

20 - 21 h

repetició

emissió del partit que juga a casa l’equip senior masculí del Bàsquet  Joventut Sant Vicenç

segon dimarts de cada mes quart dilluns de cada mes

quart dimecres de cada mes ( tertúlia política amb els portaveus dels grups polítics municipals ) 

Ple Municipal : tercer dijous de cada mes a les 19 h 

Carta dominical del bisbe de Sant Feliu : diumenge a les 13 h

RÀDIO SANT VICENÇ 90.2 
www.radiosvh.info

Ràdio Sant Vicenç obre la temporada amb set programes 
nous i una quarentena de col·laboradors
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Qualsevol persona de més de 16 anys que treballa o viu a 
Sant Vicenç dels Horts  i qualsevol associació, entitat, co-
merç o empresa del municipi pot posar-se en contacte 
amb el Servei Local de Català per demanar:
• Correcció de textos breus escrits en català
• Resolució de dubtes puntuals
• Informació sobre recursos lingüístics
• Models de documents
• Informació sobre eines informàtiques en català
• Informació sobre retolació comercial
• Informació sobre drets lingüístics
• Informació sobre convalidacions de títols que certifiquen 
nivells de català
• Informació sobre els períodes d’inscripció a les proves 
oficials de llengua catalana convocades per la Direcció Ge-
neral de Política Lingüística
Per poder oferir-vos la nostra ajuda, cal que us poseu en 

contacte amb nosaltres. Podeu fer-ho per telèfon (93 676 
81 91) o per correu electrònic (svh@cpnl.cat) o bé venir a 
visitar-nos al c. de Barcelona, 16-18, 2n pis.
Aprofiteu aquest servei municipal gratuït!

Va de Voltes

Dins el marc del Pla d’Impuls 
a la Lectura, que té per lema 
“M’agrada llegir!”, s’han dut 
a terme i es duran a terme 
diverses actuacions que do-
naran peu a recomanacions 
bibliogràfiques. Per comen-
çar, sobre el que ja ha estat 
però del que es pot arribar 

a parlar molt més en un futur, trobem la presentació del 
llibre Tele/eXprés, cultura y crítica literaria, d’Alberto Cabello, 
homenatge al paper crucial d’un diari de la dècada dels 
seixanta i també a la tasca dels seus periodistes. Cal des-
tacar-ne Huertas Claveria, quaranta anys després del seu 
empresonament just ara. No podem oblidar un club de 
lectura de textos teatrals, el Margarida Xirgu, que arrenca 
aquest curs amb la novetat de sumar-se al projecte Lle-
gir el teatre, del Servei de Biblioteques de la Generalitat i 

el Teatre Nacional de Catalunya. La trobada d’aquest no-
vembre gira al voltant de Molt soroll per no res, de Shakes-
peare, i el seu dinamitzador convida tots els lectors que 
així ho desitgin a comentar el text i a fer d’espectadors 
de la producció dirigida per Àngel Llàcer. I finalment, cal 
esmentar el programa Eduquem en família, aquest curs 
acompanyat de diverses experiències vinculades al món 
de la lectura que tant pares i mares com mestres poden 
aprofitar per reflexionar sobre la lectura i la seva evolució 
en els infants i adolescents. La recomanació: M’agrada lle-
gir: com fer els teus fills lectors, de l’editorial Ara llibres, aplega 
un seguit de recomanacions que podreu viure en viu i en 
directe el 17 de novembre de la mà de Nati Calvo, bibliote-
cària i especialista en llibre infantil, que visitarà la Biblioteca 
Les Voltes per parlar amb tots els pares  que vulguin tractar 
el fet lector com un aspecte més del desenvolupament del 
seu fill, tenint en compte en tot moment que partint del 
dret a la lectura arribem al plaer de llegir.

Espai coordinat per la Biblioteca 
Municipal Les Voltes

Espai coordinat pel Servei Local de Català

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Com et podem ajudar des del servei d’assesorament lingüístic
del Servei Local de Català?

Collita pròpia



Edifici d’habitatges cantoner, de planta baixa i dos pisos. 
A la façana del carrer de Barcelona destaquen les ober-
tures amb arc rebaixat a la planta baixa i el coronament 
amb cornisa i barana calada. La façana que dóna al car-
rer del Pas del Llop és de composició irregular, coronada 
amb el perfil de la coberta i amb finestres en arc de mig 
punt al segon pis.
Segons les dades de la Matrícula Industrial, entre els anys 
1872 i 1876, Agustí Costa tenia una premsa al número 
36 del carrer de Barcelona; aquella va passar a Joaquim 
Comas, que va tributar entre 1876 i 1885. La premsa va 
funcionar  al llarg dels anys trenta,  llogada per tempora-
des tant per al premsat del vi com de l’oli.
L’any 1909, Antonio Cirera Ripoll, fabricant de gèneres 
de punt, va comprar  la casa a Maria Josefa Garriga Coll, 
hereva  de Joaquim Comas. Al Registre Fiscal de l’any 
1914, hi constava com a edifici de baixos més planta. El 
va succeir  el seu fill, José Cirera Escala, que va ser regidor 
de l’ajuntament de Barcelona per la Lliga Regionalista. La 
família Cirera Escala estiuejava a Sant Vicenç dels Horts, 
i d’aquestes estades al municipi, se’n feien ressò  les pà-
gines de societat de La Vanguardia dels anys vint i trenta. 

Segons un testament de l’any 1944, Francisca Simón Al-
dabo, vídua de José Cirera va llegar a la Falange la finca 
ubicada al número 64 del carrer de José Antonio, el car-
rer de Barcelona actual. De primer moment, el ministre i 
secretari general del Movimiento, José Utrera Molina, va 
preveure la ubicació a la finca d’una escola de dirigents, 
però el projecte no es va dur a terme. La casa va passar 
a ser propietat de l’Estat fins l’any 1990, quan Fèlix José 
Zamora Amat, delegat d’Hisenda i en representació de 
l’Estat, va vendre la casa a Federico Tabar Cusí, que ja hi 
tenia instal·lada la farmàcia.
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Arxiu Roser Calpe Andreo
Arxivera municipal

DENOMINACIÓ: Farmàcia Vella
SITUACIÓ: carrer de Barcelona, 62-64
DATA DE CONSTRUCCIÓ: Segona meitat del segle XIX, 
amb reformes posteriors.

AMSVH, donació Joan Pastor Mayor
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Entitats

La crònica de...

L’Associació Solidària pel Voluntariat Vicentí és una 
associació local que té la finalitat de fomentar i pro-
moure valors d’interès social i participar en accions 
que beneficiïn el nostre poble.
 
Per veure tot el que hem anat fent aquest primer 
any al poble, visita el nostre facebook, ens trobaràs 
com a “SócVoluntari Habitual”

Per participar com a voluntari no tens més que en-
viar-nos un correu electrònic a l’adreça: voluntaris.
svh@gmail.com 
Podeu participar:

- Repartint aliments al Rebost de Sant Vicenç.

- Ajudant en activitats de sensibilització a les escoles  

  del poble

- Fent reforç escolar per a nens i nenes

- Ajudant en activitats d’àmbit social i esportiu.

El voluntari de l’Associació Solidària pel Voluntariat 
Vicentí “És aquell que, de manera reflexiva, altruis-
ta, lliure i compromesa, decideix participar aportant 
part del seu temps en benefici de la comunitat”.
 
Anima’t i participa com a voluntari del Gran Recapte 
d’aliments que es farà aquest  mes de novembre!

Anima’t i fes-te voluntari

La FAMPA, la Federació d’associacions de veïns 
de Sant Vicenç dels Horts, l’Assemblea d’aturats, 
la Marea Bàsica i altres grups actius volem agrair 
a tot el poble de Sant Vicenç dels Horts la seva 
generositat i implicació en la campanya exprés de 
recollida de material escolar portada a terme per 
diverses associacions veïnals i moviments socials.

Esperem que aquest sigui el començament d’un 
projecte solidari ple de moments com els que 
hem viscut en aquest inici de curs, amb cap in-
fant sense carteres, llapis, carpetes, bolis, pintu-
res, estoigs, etc. Tots i cadascun de vosaltres feu 
que aquests petits somriguin cada dia. Moltes 
gràcies a tots els vicentins i vicentines!

Comissió de Moviments Socials
de Sant Vicenç dels Horts

Gustavo Correa Serra
President de l’Associació Solidària del Voluntariat Vicentí

Gràcies per la campanya de material escolar
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L’alumnat del grau mitjà d’Atenció a persones en si-
tuació de dependència, de l’Institut Gabriela Mistral, ha 
participat en el projecte “Sin palabras. La comunicación 
no verbal en la atención sanitaria”. Es tracta d’una col-
laboració intercentres on també hi ha participat l’IES 
Leonardo da Vinci d’Alacant. El projecte ha estat finan-
çat pel Ministeri d’Educació.
Utilitzar la comunicació no verbal és clau pels profes-
sionals de l’atenció a les persones dependents en cas 
que aquestes tinguin alteracions cognitives, de la parla 

o sensorials, entre d’altres. La coordinadora del projec-
te a Barcelona, Dolores Climent, assegura que des de 
l’institut volen “potenciar aquesta comunicació en la re-
lació tècnic - usuari”. 
El projecte ha desenvolupat diverses activitats, com ara 
una estada a Alcalá de Henares amb ponències profes-
sionals i activitats entre l’alumnat de Sant Vicenç dels 
Horts i Alacant. L’activitat més recent va ser el 29 de 
setembre al centre de simulació i innovació 4DHealth 
a Igualada. Allà l’alumnat va participar en la simulació 
d’una residència, amb actors que representaven pa-
cients i on cada alumne va desenvolupar el seu paper 
com a tècnic en un cas determinat. Les actuacions dels 
alumnes es van gravar i visualitzar en directe per la res-
ta de companys en unes sales amb pantalles. A més, 
aquestes gravacions després es van analitzar a l’insti-
tut. Va ser una oportunitat única per l’alumnat, ja que, 
per primera vegada, es van posar en contacte en un 
entorn molt pròxim al del seu futur treball. 
Més informació a:
http://proyectosinpalabras.blogspot.com.es/

La Federació Catalana de l’Esplai és una entitat que es 
constitueix l’any 1996, per iniciativa de la Fundació Catala-
na de l’Esplai, amb finalitat de reforçar, ampliar i millorar la 
tasca dels centres d’esplai i la seva vinculació i organitza-
ció en el territori. La nostra entitat, Casal Infantil i Juvenil El 
Quijote i totes les entitats que integrem la Federació com-
partim uns valors que orienten i defineixen la nostra acció 
educativa i social: utopia, solidaritat, iniciativa i felicitat.
Enguany se celebra el 26è aniversari de la Convenció 
dels Drets de l’Infant i les entitats que formem part de 
la Federació volem aprofitar aquesta efemèride per re-
forçar la tasca en favor dels drets de l’infant que desen-
volupem des dels centres d’esplai, especialment el dret 
al lleure i al joc recollit a l’article 31: ”L’infant té dret al 
descans, al lleure, al joc i a la participació en activitats 

culturals i artístiques”.
Un dret que, en l’actual context de crisi, esdevé un gran 
repte per a tothom. Així ho manifestava l’informe del 
Síndic de Greuges: “El lleure educatiu és un dels àmbits 
socials amb més desigualtats d’accés, ja que ha estat un 
dels més afectats per les mesures de contenció de la 
despesa de les famílies”.
Per aquesta raó des del Centre Obert Municipal El Qui-
jote i el El Casal Infantil i Juvenil El Quijote estem orga-
nitzant una acció reivindicativa pel dia 20  de novembre, 
una activitat col·lectiva i simultània arreu del territori 
català en favor dels Drets de l’Infant i que consistirà en 
l’ocupació de la via pública per a realitzar jocs amb els 
infants, les famílies i la comunitat. Durant l’acte, es llegirà 
un Manifest comú. Us convidem a participar-hi!

Comunicació no verbal en l’atenció sanitària

Reivindiquem el lleure educatiu dels infants

Casal Infantil i Juvenil El Quijote
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Fem via!

SVH Sí puede

4 meses: parálisis política y presupuestos injustos

Ja hem complert els 100 primers dies de Govern des que vam començar el 15 de juny i molts dels nostres 
compromisos ja estan en marxa. Treballem dia a dia per avançar en els tres eixos que vam fixar en l’acord de 
Govern: Democràcia, justícia social i gestió eficaç.
És per això que, ara que hem de renovar la zona blava, hem dut a terme un debat social per replantejar-la i 
definir un nou model, que consistirà en una reducció de places i en un preu simbòlic pel primer quart d’hora 
per facilitar petites gestions a la ciutadania. Amb aquests criteris, la zona blava entrarà en funcionament al més 
aviat possible. A més, per primera vegada hem dut a terme un casal d’estiu a l’agost per a nens de famílies 
sense recursos i hem elaborat un protocol perquè les persones ateses per Serveis Socials, Habitatge i Joventut 
es puguin derivar també als serveis d’Ocupació per cursar itineraris de formació i inserció. Tot això, vetllant per 
la creació de llocs de treball de la mà de Solidança i impulsant els nostres polígons amb un projecte de desple-
gament de fibra òptica en el proper any.
La situació econòmica segueix sent complicada i per això l’Ajuntament fa un esforç de contenció en els ingres-
sos. Els impostos i les taxes quedaran congelades pel 2016 i, tot i així, les partides d’Educació, Acció Social i 
Ocupació augmenten significativament. A més, som el quart municipi menys endeutat de la comarca, gràcies a 
la feina feta durant tots aquests anys. No sempre és fàcil ni les coses són immediates. Molts de nosaltres som 
nous en això de la política, però treballem de valent per fer un Sant Vicenç millor per a tothom. Per a qualsevol 
dubte o proposta, estem a la vostra entera disposició.

Acabamos de cumplir 100 días en gobierno en un contexto difícil, no sólo para los ciudadanos, también para la 
administración local por las limitaciones de las competencias que el gobierno central nos impone. Sin embargo, 
hemos sido capaces de afrontar los imprevistos y trabajar para cumplir nuestro programa social. 
Desde servicios sociales trabajamos a contracorriente el pasado mes de julio para crear un Casal d’estiu duran-
te el mes de agosto, aumentando así las ayudas para las familias con más riesgo de exclusión social. Además, 
vamos a crear un catálogo de Servicios Sociales para que todos los ciudadanos conozcan los trámites, recursos 
etc que pueden gestionar y solicitar desde el departamento.
En la regiduría de Vivienda Social estamos trabajando en una bolsa de alquiler social para que las familias más 
golpeadas por la crisis tengan una alternativa habitacional. Además, vamos a rehabilitar viviendas para habilitar-
las en pisos de emergencia. Otro tema importante que vamos a afrontar es el tema de los incendios forestales. 
Este verano ha habido varios que afortunadamente se pudieron sofocar rápidamente sin grandes daños en el 
entorno. Por eso, vamos a crear un perímetro de seguridad en las zonas de especial riesgo.
 Para acabar nos gustaría invitar a todos los vecinos de Sant Vicenç a participar en la campaña de recogida de 
alimentos “ El Gran Recapte” el próximo 27 y 28 de noviembre y en la recogida de juguetes que se realizará a 
las puertas de Navidad. ¡No te quedes en casa y colabora!

Cuatro meses después de las elecciones municipales el trabajo del alcalde Junqueras en Sant Vicenç sigue bri-
llando por su ausencia (un ejemplo claro lo vivimos en el último Pleno, cuando Junqueras se levantó, dejándolo 
a medias, para irse al plató de TV3). Junqueras sigue priorizando su presencia mediática y la política catalana; y 
sigue empeñando todos sus esfuerzos en trabajar por la independencia de Catalunya (aunque en Sant Vicenç, 
un 70% de la población haya dicho ‘no’ en las elecciones del pasado 27 de septiembre).
Y en manos de un alcalde que no está, porque su interés político no está en Sant Vicenç, nuestro Ayuntamiento 
se encuentra en una situación de paro político. El denominador común de la gestión política del Consistorio 
es la parálisis.
El equipo de gobierno municipal (JxSVH-ERC-SVSP-Podemos) se dedica a gestionar sin ilusión ni esperanza, y lo 
que es peor, sin empuje para cambiar las cosas.
Sólo cuando desde la oposición y desde las entidades de la sociedad civil se insiste, se consigue, por ejemplo, 
que se abran los comedores escolares durante el mes de agosto. 
También, cuatro meses después de las elecciones, llegan los primeros presupuestos municipales de la nueva 
coalición de gobierno. Unos presupuestos que no apuntan a los problemas reales de la ciudadanía, que no 
contemplan partidas propias para Planes de Empleo, ni partidas suficientes para la protección social ante la 
crisis. Eso sí, contempla un incremento de casi 80.000€ en cargos políticos y de confianza respecto a lo que 
este mismo equipo de gobierno se adjudicó al inicio de la legislatura.
Nos parece injusto y presentaremos alegaciones para tratar de convertir los presupuestos del Ayuntamiento 
en unas cifras mucho más justas para la mayoría de los vicentinos y vicentinas.
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Estamos  de ENHORABUENA, ya que el 7 de septiembre,  la asamblea general de militantes eligió democráti-
camente  la constitución de la agrupación y  la junta directiva de CIUTADANS en nuestro municipio. Todos jun-
tos hemos dado un gran paso aportando una nueva imagen de hacer política. Trabajaremos con la  ilusión, 
el esfuerzo, la transparencia y siguiendo las líneas marcadas  por nuestro ideario y los estatutos del partido. 
Fruto de esa ilusión de Vicentinos y Vicentinas por mejorar la actual situación política y social, se van suman-
do a este gran proyecto cada vez más simpatizantes y afiliados que creen que la cosas se pueden gestionar 
de una forma muy distinta a como el bipartidismo lo está haciendo a nivel nacional, o de  como los partidos 
independentistas de Catalunya solo están dividiendo a nuestra sociedad. 
Este convencimiento de que el cambio político es una realidad se reflejó en las elecciones autonómicas del 27 
de septiembre  con 4.069 vicentinos/as (25,4%), votaron el proyecto de regeneración democrática impulsado 
por Ciutadans  y 734.910 catalanes/as (17,93%), lo hicieron en toda Catalunya.
Sobre todo queremos  dar las gracias a la población de Sant Vicenç dels Horts por confiarnos su voto, y ani-
maros  a participar  en la  próxima cita electoral del 20 de diciembre. Unas elecciones en las que Ciudadanos 
necesita de todo  vuestro apoyo en las urnas, para poder cambiar el rumbo político en España y Catalunya,  
haciendo presidente del gobierno Español a Albert Rivera.

El ple d’octubre es van aprovar, tot i el vot contrari del grup d’ICV-EUiA, els plecs tècnics que han de regir els 
serveis de control de les zones blaves i de la gestió del transport públic municipal.
Sobre les zones blaves, coincidim amb el diagnòstic que va sortir del procés de participació. Per tant, creiem 
que les zones blaves son necessàries i que ha de servir com a eina per afavorir el comerç local i de proximitat. 
Tot i això, el nostre vot va ser contrari perquè els serveis públics no han d’afavorir a grans multinacionals, i això 
és el que vam expressar durant el ple. Mentre altres municipis, com el de Sant Cugat o el de Sta. Perpètua, 
s’esforcen per remunicipalitzar serveis com el que s’està licitant actualment, el Govern de Sant Vicenç decideix 
que el millor que pot fer per els vicentins i les vicentines és fer una licitació tradicional (sense incloure clàu-
sules socials ni estudiar la remunicipalització) que afavoreix únicament als holdings empresarials catalans, la 
qual cosa creiem que és un greu error.
Menció a part es mereix el plec de clàusules del transport públic municipal. Un plec que vol regular un servei 
que actualment no funciona i que es treu a concurs sense un estudi previ per part de l’Ajuntament (val a dir 
que aquest contracte està valorat en 8,8 milions d’€ en 15 anys), que no valora la renovació de flota en l’àmbit 
ambiental i que considera que dóna millor servei aquella empresa que fa més kilòmetres, i no pas la que 
ofereixi millor servei als ciutadans.

Des de l’oposició i mirant tot allò que veiem ens sorgeixen un sense fi de preguntes i dubtes que potser són les 
mateixes inquietuds de molts dels vicentins/es.
Durant els dos últims Plens, hem pogut viure la inquietud de molts vicentins/es per poder intervenir, més de 
dues hores esperant!. S’ha de buscar una solució !
- Com s’entén un procés participatiu sobre la zona blava, en el qual no hi estiguin convidats els partits polítics 
(cosa que fins ara es feia) i en el qual només estiguin convidats 4 persones de la societat civil? No s’han fet pro-
cessos participatius en anys anteriors? No hi ha models? Abans hi participava tothom que tenia alguna repre-
sentació al poble i que hi volia estar-hi present al procés. No ho recordeu? 
- Per cert, què s’ha fet d’aquell pla de Sant Josep on tantes hores de reunions tècnic- polítiques vam invertir i es 
va destinar una partida de 200 mil €, per la millora d’ aquest barri? Com està?
- S’han donat respostes per part de l’equip de govern que ens han amoïnat. La problemàtica exposada per un 
vicentí en concret, també afecta  milers de vicentins/es, no només a una persona. (modificacions a mida per a 
una persona concreta del PLA GENERAL METROPOLITÀ). I la resta? 
- AQUEST EQUIP DE GOVERN PER A QUI GOVERNA?
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Jaume Casanovas

Carlos Gómez

Zona blava i gestió del transport públic municipal

Inquietuds

Ciutadans Ciudadanos
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Sant Vicenç opina

Tras un tiempo dedicado a Ciudadanos (C´s) he decidido darme de baja en el partido y por lo tanto también abandonar el Grupo Mu-
nicipal de Ciutadans (C´s) en el Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts. 
El cambio de rumbo político que en los últimos meses ha iniciado Ciudadanos (C´s), un partido que en su constitución se definió como 
“social-demócrata” y que en estos momentos se desconoce dónde está y hacia dónde va. 
Falta de democracia interna que hace que la cúpula del partido dirija y condicione las opiniones y las acciones de sus representantes 
sin contar con la de sus militantes/afiliados, obligando a obedecer a pies juntillas al  pater familias  político de turno, perjudicando gra-
vemente a la democracia interna en el seno del partido. 
La falta de transparencia en las primarias que se celebran dentro del partido e incluso en las votaciones pasadas de la formación de la 
Agrupación de Sant Vicenç dels Horts,  se aplicó el amiguismo y enchufismo, de antiguos militantes socialistas que han entrado en ( C’s ). 
Y por tal motivo he tomado la decisión irrevocable de abandonar (C’s).
Llegué a la política para trabajar en contra de las injusticias, no para ser cómplice de ellas y porque coincidía con el ideario de (C’s), y 
estoy en contra del enchufismo y amiguismo, cosa  que está ocurriendo con arbitrariedad en (C’s) en la actualidad. 
No conviviré con quien carece de ética; con aquellos que no tienen piedad; con los que pisan los derechos de los demás; con los des-
leales hacia sus compañeros. 
Afirmaba hace escasos días el Delegado Territorial del Baix Llobregat que “los errores políticos se pagan”, efectivamente Sr. Xavier Alegre 
“no hay malos oficiales, sino malos generales”.
Dejo a (C’s) en Sant Vicenç dels Horts, con el representante que se merece para los próximos cuatro años.
Esa imagen que conocen sobradamente los ciudadanos por su pasado político.
Qué les voy a contar yo, que ustedes no sepan.

Santos Mateo

Hemos elegido el camino más difícil, que es el de la honradez

ESPAI REGIDORS NO ADSCRITS

No a la quema de neumáticos en cementos Molins

El día 23 de setiembre de 2015 se reúne la comisión de la mesa de unidad en contra de la contaminación con el equipo de 
gobierno para tomar diferentes acuerdos: 

 1. El ayuntamiento se compromete a pagar un abogado para revisar el expediente de la quema de neumáticos en   
     Cementos Molins. 

 2. Pagar un estudio médico para ver si la quema de neumáticos es malo para la salud. 

 3. Haremos una campaña con neumáticos en el pueblo. 

 4. Las próximas asambleas serán abiertas a todas las personas que quieran asistir. 

Mesa de Unidad en contra de la contaminación

Envieu les vostres cartes i articles a premsa@svh.cat
Sant Vicenç dels Horts publica opinions, suggeriments, queixes, etc. sobre temes d’interès públic local, sempre que es faci amb respecte 
i dins els paràmetres lògics de la formalitat. La llargada dels textos no superarà els 1.500 caràcters amb espais. La revista, però, es 
reservarà el dret de publicar els textos que arribin a la redacció així com el de resumir-los si superen el nombre de caràcters. És impres-
cindible que els textos estiguin signats amb noms i cognoms i que l’autor/a hi anoti l’adreça, el telèfon i el número de DNI o 
passaport. L’autor/a podrà demanar la publicació de la seva peça sota pseudònim, però la revista es reservarà el dret de publicar 
aquest escrit i, en tot cas, la direcció de Sant Vicenç dels Horts haurà de tenir accés a la identitat real de l’autor/a.
La revista Sant Vicenç dels Horts no comparteix necessàriament les opinions de les cartes i els articles signats.



Sa
nt

 V
ic

en
ç 

op
in

a

Sant

dels Hortsç Revista municipal | www.svh.cat

Des de l’ARMIC (Associació de radioa-
ficionats de l´ONCE), celebrem la pre-
disposició i totes les facilitats rebudes 
per part de tots els departaments de 
l’ajuntament implicats en la jornada 
mundial de radioafició celebrada el 
17 d’octubre, la Jamboree On The Air 
(JOTA). Sant Vicenç dels Horts ha estat 
l’únic municipi de tot el territori català 
registrat per a participar enguany en 
aquesta activitat. 
Ja al matí, a més dels monitors for-
madors voluntaris, diferents departa-
ments de l’ajuntament  estaven mobi-
litzats per tenir-ho tot a punt. Aquest 
equip ens va sorprendre gratament als 
membres dARMIC per la seva gran co-

ordinació. D’aquesta manera i, gràcies 
a l’empenta de l’ajuntament i els seus 
responsables, es muntava tot el dispo-
sitiu necessari per a poder dur a terme 
l´activitat a la plaça de la Vila. 
L’Agrupament Escolta i Guia Roc 
d´Oró, com a principal organitzador 
al costat dels Radioaficionats de l’ON-
CE i els patrocinadors d’aquests últims, 
Falcon, van muntar fins a tres estaci-
ons completes de ràdio, amb les quals 
durant tot el dia desenes de  joves del 
Roc d’Oró i públic visitant van poder 
contactar amb altres joves escoltes de 
diferents indrets, la majoria dels quals 
estaven també realitzant la mateixa ac-
tivitat a diferents ciutats del planeta.

Des dels seus orígens, fa ja 58 anys, 
l’objectiu de JOTA ha sigut apropar la 
ràdio als joves escoltes i mostrar-los 
els valors que els aporta aquest mitjà. 
Aquest punt ha estat d´especial impor-
tància a Sant Vicenç dels Horts on, com 
a gran valor afegit, els nois i noies han 
pogut conèixer de prop la ràdio practi-
cada per persones cegues i el paper de 
la ràdio com a mitjà d´integració social.
El vicentí Enric Casellas, integrant 
dels radioaficionats de l’ONCE i un 
dels responsables del projecte a la 
comarca, acompanyat de la seva lleial 
gossa pigall Dubai, va estrenar la seva 
llicència personal de ràdio amb motiu 
de l’activitat.
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Jornada mundial de radioafició amb l’ONCE

Caminada Sant Vicenç dels Horts - Montserrat

Associació de radioaficionats de l’ONCE (ARMIC)

El dia 27 setembre vam celebrar  la vui-
tena edició de la caminada Sant Vicenç 
dels Horts –Montserrat. Agrair primer 
la confiança dels participants una vega-
da més a l’entitat, també als voluntaris 
que ens ajuden a que sigui un èxit la 
caminada, i als patrocinadors que són 
comerços del poble; als treballadors 
de la regidoria de cultura i a la brigada 
municipal pel seu treball. Gràcies a tots.  
Esperem que torneu l’any que ve en la 
novena edició.

Associació de Temps de Lleure
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L’entrevista

Mossèn Mateu Santacana

Mossèn Mateu Santacana s’ha jubilat als 82 anys, després de 
gairebé 38 com a rector de Sant Vicenç Màrtir. Ha marxat a 
viure a Vilanova i la Geltrú, amb la seva germana. Diu que es 
troba bé, però estava “cansat de firmar, de sentir-se tan res-
ponsable”. Ara ajudarà la parròquia de la capital del Garraf.

Mossèn Mateu Santacana

“La porta de la parròquia ha d’estar oberta, i el 
rector allà, per sentir la gent”

Com porta els primers dies de jubilat?
Amb molta alegria, pau i serenor. No estic content de 
marxar sinó del que he fet fins ara. 

Què li va semblar l’homenatge que li van fer els 
ciutadans?
No esperava tanta gent, cap a 600 persones. És una 
mica seriós. Em vaig sentir molt acompanyat. I és clar, 
amb el bisbe a primera fila, amb el vicari general i l’epis-
copal, sacerdots i acompanyat de la família... quan tots 
els convidats queden admirats de Sant Vicenç dels 
Horts pel comportament dels seus veïns dóna una gran 
satisfacció. Et sents molt emocionat, agraït.

Quin és el millor record d’aquests anys?
He tingut moments molt macos, per exemple amb les 
trobades amb persones grans i malaltes. Et sents molt 
capellà quan pots ajudar, fins i tot ajudar a ben morir. 
Hi ha persones que em recorden el que vaig fer pels 
seus avis o pares. Crec que és el que havia de fer i no 
li he donat importància, però la família sí, i ho agraeixo. 
En un altre sentit, ha estat molt maco veure la col-
laboració de tanta gent a la parròquia, i aquesta últi-
ma època una sèrie de persones jubilades que quan 
vaig venir eren famílies molt joves que no podien ajudar 
massa i ara ajuden plenament. És una gran satisfacció 
veure més de tres generacions.
Altres moments bons han estat la reconstrucció 
d’aquesta església i la creació de l’arxiprestat de Sant 
Vicenç dels Horts als anys 80. Som l’església mare de 
10 parròquies. 

Com era la parròquia quan va arribar?
La vida parroquial, començant per l’església, era tan fos-
ca! Aquest vitrall tan bonic (assenyala el vitrall de Sant 
Vicenç Màrtir del cor) estava sempre tapat. No hi havia 
els finestrals que ara donen tanta llum. Vaig trobar una 
església fosca, trista, i vam anar desvetllant-la. Però això 
no ho fa un de sol. Si la gent no hagués correspost es-
taríem adormits. L’església ha quedat oberta a tothom.

Quins han estat els reptes més complicats que 
s’ha trobat aquí?
Una cosa és la vida espiritual de fe: això sempre serà un 
repte. L’altre repte són les dificultats econòmiques de la 
gent, això fa patir molt. Caritat vol dir ensenyar a pescar, 
però mentrestant li has de donar el peix. 

Com veu la situació actual, després d’anys d’incre-
ment de persones necessitades a Càrites?
S’ha avançat molt. Estic contentíssim del treball que fan 
els assistents socials de l’Ajuntament. També tenim un 
assistent parroquial i han actuat sempre en conjunt.

Creu que l’Església hauria de ser més pròxima?
Ha de ser-ho. Quan ets rector d’una parròquia la porta 
ha d’estar oberta i tu ets qui ha d’estar davant de la por-
ta, sentir la gent. Hi ha moments en què s’ha de fer més. 

En algun moment li ha flaquejat la fe?
Els dubtes formen part de l’home. Jo aixafo el dubte i 
segueixo endavant. Això ha sigut un lema de la meva 
vida. Potser és massa senzill, però quan busques mol-
tes complicacions pateixes.
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Serà notícia

Vegeu la programació a la contraportada d’aquesta revista
Jocs i activitats tradicionals amb el Casal Infantil i Juvenil 
El Quijote i el Centre Obert Municipal El Quijote

Amb els Castellers de Sant Feliu, Minyons de l’Arboç i Ca-
rallots de Sant Vicenç dels Horts

13è Aplec de Sardanes
Amb les cobles Ciutat de Terrassa, la Principal del Llo-
bregat i Sant Jordi - Ciutat de Barcelona. Ballada de sar-
danes i esmorzar popular. Organitzat per ASSVI amb la 
col·laboració de l’Ajuntament

25 N. Dia Internacional contra 
la Violència Vers les Dones

20 de novembre,
de 17 a 19.30 h, a la Rambla Llobregat

Celebració del 26è Aniversari de la
Convenció dels Drets de l’Infant

22 de novembre, 
a les 12 h, a la plaça de Sant Jordi

Diada Castellera

15 de novembre, 
a les 10 hores,
a la Pista Polivalent Municipal Francesc Macià

Participa
activament a
la 32a Mostra
La 32a Mostra se celebrarà aquest 2016 els dies 22, 23 
i 24 de gener a Sant Vicenç dels Horts. El fil conductor 
serà el patrimoni arquitectònic local i volem comptar amb 
la participació d’empreses, emprenedors, comerços, ar-
tesans... Aquesta edició de la Mostra conservarà el seu 
caràcter comercial i agrícola, amb l’objectiu de fer visible 
el municipi i que aquesta sigui una festa per a la gent del 
poble, però que també atregui l’interès de la màxima gent 
de fora que ens pugui visitar durant aquests tres dies.

Comerços, emprenedors i empreses locals. Partici-
peu al Concurs d’aparadors, a l’Era del Baró, a la Mostra 
de Comerç local i a la Mostra d’Esdeveniments.

Concurs amateur d Clicks de Playmobil.

Mostra d’artesania local. Si saps fer arracades amb 
tapes de café, bicis amb filferro o clauers de material re-
ciclat, vine a vendre-ho el diumenge de la Mostra.

Entitats i associacions. Si voleu mostrar la vostra 
tasca i activitats, apunteu-vos a la Mostra d’Entitats.

Període d’inscripció: del 5 al 27 de novembre al 
SIAC (Casa de la Vila).

Fins al 20 de novembre
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Lliurament dels premis del 
Concurs de Fotografia
Francesc Siñol

Les botigues de la Unió de Botiguers duran a terme 
ofertes especials en el marc del Black Friday Barcelona.

Demana la teva tarja pel missatge de pau a la recepció 
de l’Ajuntament.

Premis: Per compres fetes del 4 de desembre de 2015  
al 5 de gener de 2016 als establiments participants a la 
campanya, es repartiran butlletes numerades per al sor-
teig de 2 iPhone 6 s, 2 iPad Air i 2 Apple Watch Sport.
El sorteig es farà  el  24 de gener de 2016, a la carpa 
institucional de la Mostra, davant de representants de 
l’Ajuntament i de la Unió de Botiguers.

Activitats en suport de la Marató de TV3

Acte principal de la campanya 
Cap infant sense joguina. No-
més s’acceptaran joguines no-
ves. Hi col·laboraran diverses 
entitats i a les 12 h es farà un 
taller del projecte La guerra 
no és un joc ni una joguina. El 
18 de desembre, hi haurà un 
concert benèfic a la Pista Poli-
valent Francesc Macià. 

Més informació i inscripcions a www.openbttour.com

2 de desembre.
a les 20 hores, a la Biblioteca Municipal Les Voltes

27 i 28 de novembre

Del 7 de desembre al 8 de gener,
a la plaça de la Vila

El bosc de les oliveres: deixa els 
teus missatges de Pau

12 de desembre, a les 17.30 h, a l’Ateneu

Concert de Nadal de la Gent Gran
amb la Coral El Llessamí de La Vicentina

Del 4 de desembre al 5 de gener

CAMPANYA DE NADAL

12 de desembre, 
tot el dia, 
a la plaça de la Vila

19 de desembre, de 10 a 20 h., Casa de la Vila

29 de novembre. 
A les 9 h, a la plaça de la Vila
V Open ALPCROSS BTT TOUR Sant Vicenç

27 i 28 NOVEMBRE

Sant Vicenç del Horts se sumarà a la 
campanya de recollida d’aliments del Gran 
Recapte de Catalunya

Llocs de recollida 
(en horari comercial)

CAPRABO: 
Ctra. Sant Boi,  63

SUPERMERCATS CONDIS: 
- Av. Mil.lenari, 8
- Cr. Jacint Verdaguer, 83
- Cr. Jacint Verdaguer, 2

MERCADONA: 
C. Claverol, 24

SUPERMERCAT ALDI: 
C. Claverol, 22

SUMA - Ca l’Agustinet: 
C. Barcelona, 8.

BON AREA: 
C. Barcelona, 256

CONSUM: 
C. Pérez Moya, 11

DIA: 
C. Jacint Verdaguer, 221

Els aliments que es recolliran seran de llarga 
durada (pasta, arròs, llegum, oli, llet, i altres 
que es determinin)

Si vols participar com a voluntari/ària en el 
Gran Recapte d’Aliments, tens dues maneres 
de fer-ho:

1. Entra a  www.granrecapte.com 
i selecciona:

• Província, municipi, establiment comercial i 
horari

• Completa la informació posant-hi el nom 
i cognoms, DNI, telèfon i adreça de correu 
electrònic.

2.. Ofereix-te com a voluntari/ària a  
l’Associació Solidària pel Voluntariat Vicentí 
(SVH: Sóc voluntari/ària habitual) 

Per fer-ho, has de telefonar al 636 236 563 i 
dir el  teu nom i cognoms, el DNI, una adreça 
de correu electrònic i un telèfon de contacte. 
L’Associació Solidària pel Voluntariat Vicentí 
t’inscriurà al Gran Recapte 2015 i si 
vols ser voluntari o voluntària habitual, et 
demanaran altres dades, com preferències, 
horaris, habilitats, etc.

COL·LABORA-HI

FES-TE VOLUNTARI/ÀRIA

granrecapte.com       tnafni paC
       sense
joguina

BLACK FRIDAY

Campanya de recollida de joguines
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Maca, com t’has vestit? Mana foto per donar-te l’ok
Ja no m’estimes...

Amb qui estàs parlant?

Siusplau contesta’m...

No em contestes?
Amb qui parles?
No serà amb un noi?
Que em poso gelòs... Agafa’m el telèfon 

que sé que acabes 
de mirar-lo

Si no em fas cas li envio a tothom la foto que em vas enviar ahir

Amb qui parlaves ahir a la nit? Pensava que jo era 
l’últim amb qui parlaves abans d’anar-te a dormir...

Agafa’m el telèfon 
que sé que acabes 
de mirar-lo

Amb qui parles?
No serà amb un noi?
Que em poso gelòs...

No posis aquesta foto al whatsapp que surts molt maca i no vull 
que tots vegin... després dius que els nois et diuen coses

No posis aquesta foto al whatsapp que surts molt maca i no vull 
que tots vegin... després dius que els nois et diuen coses

No em contestes?

Que fas contectada a aqueses hores?
Si no em fas cas vaig a bloquejar-te

Fas més cas a les teves amigues que a mi...

Ets una guarra

Contesta’m!!!

Ets una guarra

Deixa’m veure les teves converses de mòbil

Amb qui estàs parlant?

Per què 
m’ignores? Estàs passant 

      de mi?

Dormint, no?
Mentidera!!

Ho has llegit i no em contestes..

Contesta!!! Que si que t’arriben els meus missatges

Maca, com t’has vestit? Mana foto per donar-te l’ok ;)
No deies que no quedàvem perquè havies d’estudiar? Què fas conectada?

Dia Internacional per a l’eliminació 
de la violència envers les Dones 201525N

Regidoria d’Igualtat

2n Generem Igualtat
Informació a 
https://espailacapella.wordpress.com
lloc: Espai Jove La Capella 

22 de novembre
III Marxa el Baix Llobregat 
Contra la Violència
Trobada a les 9.30 h 
a la plaça de la Vila

Acte central a les 12 h al Parc de 
Torreblanca de Sant Feliu

25 de novembre
A les 17 h, “De l’amor al control. 
Talla amb els mals rotllos”

Centre Diari Sant Josep

A les 18 h, “El perquè de les sabates 
vermelles”
Associació de Dones de Sant Vicenç 
dels Horts

A les 19 h, Lectura del Manifest del 
Dia Internacional per a l’eliminació de 
la violència envers les Dones
lloc: plaça de la Vila


