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Reproducció de la postal realitzada pels alumnes de la Fundació Iris.
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Sant Vicenç dels Horts ens ho dóna tot
“Llegir ens ho dóna tot”, resa el títol del manifest de 
foment de la lectura que es presentarà oficialment 
en el marc de La Mostra 2015 i que signen d’inici 
diferents personalitats locals. L’objectiu és implicar 
tota la ciutadania en un projecte transversal i a llarg 
termini perquè els beneficis de la lectura revertei-
xin en tota la societat. Es tracta d’un gran repte i 
alhora d’un premi per avançat, ja que la Generalitat 
ha escollit el nostre poble com a municipi pilot per 
tirar endavant la iniciativa, com a reconeixement a 
la gran tasca que es desenvolupa des de fa dues 
dècades a la comunitat educativa vicentina. 

De mica en mica els esforços van donant els seus 
fruits i això ens anima a continuar treballant per la 
millora d’un municipi que, malgrat la crisi, està sor-
tint endavant amb l’esforç de tothom. Tenim dos 
exemples recents d’aquest treball conjunt. D’una 
banda, les darreres dades laborals ens informen 
que, al novembre de 2014, 114 vicentins van aban-
donar les llistes de l’atur, el millor registre mensual 
des de juny de 2012; de l’altra, també al novembre 
es van recollir 18 tones d’aliments a Sant Vicenç 
dels Horts en el marc del Gran Recapte.

Dos exemples i dues línies de treball: una en el 
camí de reactivar l’economia local, l’altra amb l’ob-
jectiu solidari de parar el cop entre les persones 
més afectades. Aquest és el full de ruta que guia 
les principals actuacions municipals, conscients 
que encara cal esmerçar esforços en diferents àm-
bits. No ens oblidem de la difícil situació que viuen 
els treballadors de Rotocayfo, a qui donem tot el 
suport des de l’Ajuntament perquè el trasllat de la 
planta a Santa Perpètua de Mogoda no signifiqui 

una retallada de la plantilla ni dels drets socials. Així 
mateix, continuem treballant incansablement per 
garantir la cobertura de les necessitats més bàsi-
ques a través dels Serveis Socials municipals i del 
futur “Rebost de Sant Vicenç dels Horts”, la botiga 
solidària que serà una realitat a finals de gener.

Paral·lelament, però, cal moure peça i continu-
ar creixent com a poble. Tot des de l’optimisme 
de saber que comptem amb el millor recurs que 
podem tenir: les persones. Perquè els veïns i les  
veïnes de Sant Vicenç dels Horts estan presents en 
totes les actuacions municipals que duem a terme. 
Ells són el motor, per exemple, del projecte par-
ticipatiu “Implica’t per Sant Josep”, que suposarà 
millores notables per al barri; les mateixes que es 
fan al carrer de Santa Eulàlia i les que ja s’han fet al 
nou Complex Esportiu Municipal Sant Vicenç dels 
Horts – Piscina Montserrat Canals, entre moltes al-
tres millores.

És gràcies a l’esforç i la paciència de la ciutadania 
que podem avançar en un camí no sempre fàcil. 
I, per això, hem volgut retre un petit homenatge 
als barris, dedicant el calendari municipal i tota una 
exposició de la Mostra 2015 a la vida quotidiana 
i a l’empenta de tots els vicentins i les vicentines. 
Sant Vicenç dels Horts ens ho dóna tot per ser allò 
que volem. Només cal imaginació, esforç i treball 
en xarxa, aprofitant al màxim tots els recursos de 
què disposem.
Bones festes i feliç 2015!

Oriol Junqueras i Vies
Alcalde de Sant Vicenç dels Horts
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Notícies

Sant Vicenç dels Horts engegarà el 
Pla Comunitari d’Impuls a la Lectura, 
treballat conjuntament pel Departa-
ment d’Ensenyament de la Generali-
tat, la regidoria d’Educació de l’Ajun-
tament, la Biblioteca Municipal Les 
Voltes i el Servei Educatiu del Baix Llo-
bregat-6. El tret de sortida es donarà 
el proper mes de gener, en el marc de 
La Mostra i la Festa Major d’Hivern, 
amb la lectura d’un manifest que por-
ta per títol “Llegir ens ho dóna tot”.
El text rep el suport inicial de diverses 
personalitats locals (escriptors, mú-
sics, esportistes, gent del món edu-
catiu i associatiu...) i destaca la lectura 
com una eina que aporta formació, 
cultura, pensament, qualitat d’escrip-
tura i criteri en l’ús de les tecnologies 

de la informació i de la comunicació, 
entre d’altres competències. Podeu 
consultar el manifest al web munici-
pal www.svh.cat.
Es tracta d’un projecte que, a part de 
consolidar les activitats de foment 
de la lectura que ja es porten a ter-
me dins la comunitat educativa en 
el marc del Pla Educatiu d’Entorn, 
pretén incorporar-ne de noves que 
abastin altres segments del teixit so-
cial vicentí.
En aquest sentit, per exemple, es farà 
una enquesta per conèixer els hàbits 
lectors de la població a partir dels 12 
anys, i s’elaboraran i es difondran gui-
es de lectures recomanades per a les 
famílies de les diferents escoles, entre 
d’altres iniciatives.

Les dues escoles bressol municipals, 
El Petit Mamut i L’Alegria, encara dis-
posen de places vacants per a nens 
i nenes d’entre 4 mesos i 3 anys. La 
matrícula es pot formalitzar al Ser-
vei Integral d’Atenció a la Ciutadania 
(SIAC) o a l’Oficina Municipal d’Esco-
larització (c. de Mn. Jacint Verdaguer, 
105-113). Si esteu interessats a co-
nèixer les instal·lacions i el projecte 
educatiu de cada centre, podeu po-
sar-vos en contacte amb les escoles.

Dos programes que s’emeten a Rà-
dio Sant Vicenç es van presentar 
a les jornades La ràdio a l’escola 
organitzades per la Generalitat a 
Vilafranca del Penedès el 15 de no-
vembre. Es tracta de El Rocio Infor-
ma, un informatiu de l’Escola Mare 
de Déu del Rocio, i Aula Dial.

Sant Vicenç dels Horts engegarà al gener 
un pla comunitari d’impuls a lectura

El període de matrícula
a les escoles bressol
municipals continua obert

‘El Rocio Informa’ i ‘Aula 
Dial’ a la jornada ‘La ràdio 
a l’escola’ de la Generalitat

Millorem l’èxit escolar
El treball en xarxa en l’àmbit edu-
catiu és sistemàtic al nostre poble 
des de fa dues dècades. Aquesta 
metodologia permet aplegar la 
majoria d‘agents educatius del ter-
ritori al voltant de diversos projec-
tes per a la millora de l’èxit escolar. 
Així s’ha desenvolupat un nombre 
molt significatiu de bones pràcti-
ques educatives que fan servei a la 
comunitat. Una mostra és el pro-
grama de biblioteca escolar Punte-
du, que des de 2005 s’ha desple-
gat a casa nostra i que ha permès 
millorar les biblioteques escolars i 
obrir-ne moltes en horari extraes-
colar gràcies al compromís de les 
AMPA, el professorat, els mestres 
i l’Ajuntament. Aquest fet ha estat 
decisiu perquè la Generalitat hagi 
triat Sant Vicenç dels Horts com a 
municipi pilot per al desplegament 
d’un pla comunitari d’impuls a la 
lectura, per reforçar i millorar el 
treball dels centres educatius del 
poble. Aquest pla ens permetrà 
millorar la vertebració dels esfor-
ços dels diferents sectors i àmbits 
del poble per contribuir a la millora 
dels hàbits lectors i la competència 
lectora dels ciutadans.

Mercè Andreu Cardús
Regidora d’Educació

EBM El Petit Mamut
Carrer del Riu, 59
Tel. 93 656 48 28
ebmpetitmamut@svh.cat  

EBM L’Alegria
Plaça del Trèvol
Tel. 93 656 37 49
lalegria@suara.coop
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Els estudiants de Sant Vicenç dels Horts tindran una 
nova eina a l’abast per millorar i reforçar el seu apre-
nentatge: les aules d’estudi nocturn. Aquestes aules 
són una iniciativa de la Regidoria de Joventut i Infància 
i oferiran als alumnes un espai d’ensenyament i apre-
nentatge a la Biblioteca Municipal Les Voltes, que am-
pliarà el seu horari d’obertura. El servei de les aules 
d’estudi nocturn neix amb l’objectiu de donar suport 
als alumnes en temporada d’exàmens; per aquest 
motiu, les aules estaran operatives en dates molt con-
cretes: del 2 al 31 de gener i del 8 de juny al 10 de ju-
liol, amb els següents horaris: dilluns, dimarts, dijous 
i divendres, de 10 a 13 h; de dilluns a divendres, de 
20.30 a 1 h; i els dissabtes, de 15.30 a 20.30 h. 

Autogestió i responsabilitat en l’aprenentatge

Les aules d’estudi nocturn busquen cobrir les ne-
cessitats d’estudi dels alumnes de Sant Vicenç dels 
Horts, fora de l’horari formal escolar. Paral·lelament, 
la iniciativa pretén desenvolupar les capacitats neces-
sàries dels estudiants per aconseguir l’autogestió en 
l’aprenentatge, estimulant el pensament crític i la res-
ponsabilitat per l’entorn. Les aules comptaran amb la 
presència d’un tutor que, a més de donar suport en 
qualsevol matèria de l’ensenyament formal, vetllarà 
per fomentar l’ús d’eines i recursos propis entre els 
alumnes per saber organitzar-se a l’hora d’estudiar i 
aprendre.

L’Ajuntament enllesteix un nou 
servei d’aules d’estudi nocturn a la 
Biblioteca Municipal Les Voltes

Després de la bona acollida del projecte de les 
Píndoles de Cooperació per la Tolerància, els de-
partaments de Solidaritat i Cooperació i de Cultu-
ra, a través de la Biblioteca Municipal Les Voltes, 
han decidit endegar per al 2015 el mateix projecte 
però dirigit ara al públic infantil. Les píndoles són 
xerrades mensuals on es pretén sensibilitzar els 
assistents en qüestions solidàries, d’igualtat social 
i humanitàries. La primera píndola infantil serà di-
vendres 16 de gener a les 17.30 h, amb la lectura 
“Els bons amics”, a càrrec de Marta Roig. La progra-
mació de les píndoles infantils continua amb:

Divendres 13 de febrer, a les 17.30 h: “Avui és un gran 
dia per canviar el món”, a càrrec de Marta Roig (Labora-
tori de lectura en família)

Divendres 20 de març, a les 18 h: “Contes per a la so-
lidaritat”, a càrrec de Vivimdelcuentu (L’hora del conte)

Divendres 17 d’abril, a les 18h: “La Llia, La Meid, en Saïd 
i altres contes”, a càrrec d’Els contes de l’Anna (L’hora del 
conte)

Divendres 22 de maig, a les 18 h: “Contes contra el tre-
ball infantil”, a càrrec de Global Humanitaria (L’hora del 
conte). A més, del 2 al 22 de maig, exposició “El trabajo 
no es cosa de niños”, a càrrec de Global Humanitaria.

Juny (data a concretar): Taller titellaire “L’aigua arreu 
del món”, a càrrec de Glòria Arrufat.

L’any vinent s’amplien al públic 
infantil les Píndoles de Cooperació 
per la Tolerància
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El Rebost Sant Vicenç dels Horts 
pretén unificar la recollida d’aliments 
per tal d’arribar al major nombre de 
famílies necessitades. Aquesta boti-
ga solidària és una iniciativa que neix 
de la xarxa solidària existent entre 
els diferents bancs d’aliments locals. 
La regidoria de Serveis Socials de-
rivarà els usuaris que necessitin 
aquest servei i assignarà a cada be-
neficiari un sistema de punts que 
podrà canviar per aliments. Amb 
aquest funcionament, s’intentarà 
aconseguir una cistella equilibrada 

que variarà d’acord amb la taula de 
puntuació de cada usuari. 
Es preveu que aquest servei estigui 
disponible cap a finals de gener, un 
cop finalitzin les obres de la seu físi-
ca de la botiga, que es trobarà a la 
cantonada del carrer de Sant Josep 
amb el de Miguel Hernández. Per tal 
que El Rebost tiri endavant, l’Ajunta-
ment necessita la col·laboració dels 
comerços locals amb l’aportació dels 
seus excedents d’aliments i del mà-
xim nombre de voluntaris i voluntà-
ries. En aquest sentit, durant el mes 
de gener es convocaran els establi-
ments locals a una crida solidària a 
la Sala de Plens. 
A més, si vols formar part d’aquest 
projecte com a voluntari, pots adre-
çar-te a la recepció de Serveis Soci-
als, on trobaràs una fitxa d’inscripció. 

Sant Vicenç dels Horts va aconse-
guir recollir fins a 18 tones d’ali-
ments durant els dos dies del Gran 
Recapte. La recollida es va fer en 
set supermercats del municipi i va 
comptar amb la col·laboració d’un 
centenar de voluntaris.

És la primera vegada que Sant Vi-
cenç dels Horts participa com a 
Ajuntament en el Gran Recapte que 
se celebra a tot Catalunya i el resul-
tat ha estat molt per sobre de les 
expectatives. En la darrera recolli-
da d’aliments que es va fer a nivell 
municipal, el novembre de 2013, es 
van recollir unes 3 tones d’aliments. 
D’altra banda, com que Sant Vicenç 
dels Horts –a través de la Xarxa Soli-
dària del poble- està adherit al Banc 
d’Aliments de Catalunya, rebrà 20 
tones més, que faran un total de 38 
per a les famílies del municipi.

Revista municipal | www.svh.cat
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El Rebost Sant Vicenç dels Horts estarà 
operatiu a principis del 2015

Sant Vicenç dels Horts recull 18 tones 
d’aliments en el Gran Recapte 

Un projecte social
La situació actual fa que les 
persones amb un risc elevat 
de vulnerabilitat quedin més 
afectades. Partim d’aquesta 
realitat que patim com a so- 
cietat. És per aquest motiu 
que engeguem un nou projec-
te. Un nou projecte social.
Aquest projecte consistirà en 
una botiga solidària on podrà 
accedir la gent que, amb una 
valoració prèvia, hi siguin deri-
vats des de Serveis Socials.
Alhora, també vull valorar el 
gran treball de tots els pro-
fessionals que faran possible 
el servei: des dels qui diag-
nostiquen la situació de vul-
nerabilitat fins als voluntaris, 
que seran un suport bàsic i 
fonamental per tirar endavant 
aquest projecte.
En una primera fase, al local El 
Rebost de Sant Vicenç Horts, 
hi confluiran les entitats que 
actualment estan distribuint 
menjar a usuaris derivats pels 
tècnics de Serveis Socials. Es 
tracta de donar a totes les 
entitats els mateixos produc-
tes per tal de repartir “packs” 
iguals a cada família usuària. 
Un cop funcioni correctament, 
ho anirem canviant a botiga 
solidària, cosa que fa impres-
cindible de poder comptar 
amb un fort gruix de volunta-
ris.

Miquel Font Sagristà
Regidor de Serveis Socials
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Torna la campanya solidària 
‘Cap infant sense joguina’

Els vicentins poden deixar missatges de pau al bosc 
d’oliveres de la plaça de la Vila fins al 7 de gener

El 12 de desembre passat, es va 
instal·lar a la plaça de la Vila un bosc 
efímer d’oliveres on tots els vicen-
tins i les vicentines que ho desitgin 
podran penjar targetes amb mis-
satges de pau. Aquestes targetes 
es reparteixen a les escoles i també 
es poden trobar a les dependències 
municipals. Enguany és el tercer any 
que s’aprofiten les festes de Nadal 
per reforçar el missatge antibèl·lic a 
través de les oliveres i el segon del 
taller de “La guerra no és un joc ni 
una joguina” a les escoles del muni-
cipi.

Aquell dia també es va instal·lar a la 
Casa de la Vila un contenidor on es 
poden dipositar joguines que inciten 
a la guerra fins al 7 de gener. Es trac-
ta d’una de les activitats proposades 
per al taller “La guerra no és un joc ni 
una joguina”, una iniciativa promogu-
da per la regidoria de Solidaritat i Co-
operació en col·laboració amb el Pla 
Educatiu d’Entorn. L’objectiu d’aquest 
projecte solidari és promoure la cul-
tura de la pau a les escoles de Sant 
Vicenç dels Horts i, enguany, implica-
rà els alumnes de les escoles La Im-
maculada i Sant Antoni.

El 15 de desembre va començar una nova edició de la 
campanya Cap infant sense joguina, una iniciativa solidària 
que s’allarga fins al 30 de desembre i que té, com a acte 
central, la recollida de joguines de dissabte dia 20 a la plaça 
de la Vila. L’Ajuntament, Ràdio Sant Vicenç i la Creu Roja 
organitzen conjuntament aquesta recollida durant tot el 
dia, de 10 a 20 h. Els altres dos actes significatius seran un 
concert benèfic de rumba i un festival de dansa. El concert 
es fa el 19 de desembre a les 20 h a l’Ateneu i es tracta 
d’una iniciativa del programa Sal y Pimienta de Ràdio Sant 

Vicenç. D’altra banda, l’escola Fem Dansa organitza un fes-
tival al Centre Catòlic a partir de les 17.30 h, dissabte 20 i 
diumenge 21 de desembre. En ambdós casos,  tant al con-
cert com al festival, l’entrada per gaudir de les actuacions 
és una joguina nova, no bèl·lica i no sexista. 
Els punts permanents de recollida de joguines són Base 
Esport, Bazar Nuri, Ca la Marta, El Gripau Blau, Llibreria El 
Sol, Casa de la Vila, Festival de la Infància, Biblioteca Muni-
cipal Les Voltes i el Complex Esportiu Municipal (CEM) de 
Sant Vicenç dels Horts – Piscina Montserrat Canals.

Cap infant      
       sensejoguina

• Base Esport
• Bazar Nuri
• Ca la Marta
• El Gripau Blau
• Llibreria Sol  
• Casa de la Vila

• Festival de 
la Infància

• Biblioteca 
Municipal 
Les Voltes

• CEM

PUNTS DE RECOLLIDA FIXOS
DEL 15 AL 30 DE DESEMBRE

19 de desembre
Concert de rumba benèfic 
del programa Sal y Pimienta de 
Ràdio Sant Vicenç. Actuacions de: 
Los Patriarcas de la Rumba, Los 4 
de la Cera, Pedro Castro, El Biri, 
Isaac Galán, El Chele, Ana Sánchez, 
Guarache, Durango i El Kalibra.
L’entrada és una joguina nova.
Lloc: Ateneu | Hora: 20 h
Organitzadors: Ràdio Sant Vicenç i 
Ajuntament
Col·laboradors: Escola de Música 
Sant Vicenç i artistes convidats

20 de desembre
ACTE CENTRAL DE 
LA CAMPANYA
Recollida de joguines noves
Activitats d’entitats durant tot el dia

Lloc: Casa de la Vila
Hora: de 10 a 20 h

20 i 21 de desembre
Festival de dansa 
a càrrec d’alumnes de l’escola 
Fem Dansa
Aforament limitat
Recollida d’invitacions a l’escola
L’entrada és una joguina nova.
Lloc: Centre Catòlic
Hora: 17.30 h
Organitzador: Fem Dansa
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La regidoria de Serveis Socials posa en marxa un servei 
de recollida i préstec temporal de material per a persones 
grans i/o amb mobilitat reduïda amb dependència recone-
guda i empadronades a Sant Vicenç dels Horts. Es tracta 
d’aparells que permeten millorar o mantenir l’autonomia 
personal, com llits articulats, baranes, matalassos antinafres, 
etc. El material prové de l’aportació econòmica de les enti-
tats locals de la Gent Gran amb les vendes de la “Paradeta 
Solidària”, de donacions de particulars, d’altres institucions i 
de la inversió de l’Ajuntament. La cessió temporal d’aques-
tes ajudes tècniques dependrà de la disponibilitat i del se-
guiment que en facin els professionals de Serveis Socials.

L’Ajuntament, amb el finançament de la Di-
putació de Barcelona, ha engegat un Pla Di-
rector per establir el full de ruta en matèria 
de Solidaritat i Cooperació. Hi ha una co-
missió de treball formada per les ONG de 
la Taula de Solidaritat, la Unió de Botiguers, 
els grups municipals del Ple i diversos tèc-
nics del consistori. La finalitat és trobar les 
actuacions més eficaces en matèria de soli-
daritat per tal que prenguin consciència de 
la seva importància al màxim de persones 
del municipi.

Ajudes tècniques per a persones 
amb mobilitat física reduïda

S’engega un Pla Director de
Solidaritat i Cooperació

Revista municipal | www.svh.cat

El 5 de desembre passat es va donar el tret de sorti-
da a la campanya comercial de Nadal a Sant Vicenç 
dels Horts, que s’allargarà fins al proper 5 de gener. 
La campanya, que es titula Aquestes festes comprar 
a Sant Vicenç dels Horts té premi, reivindica que es 
consumeixi als establiments del poble i compta amb 
el sorteig d’una gran cistella, valorada amb 3.000 eu-
ros, com a element de reclam.

Per participar-hi, cal fer una compra als establiments 
participants de Sant Vicenç dels Horts i omplir una but-
lleta que es proporcionarà des del mateix establiment. 
El sorteig es farà dissabte 24 de gener a les 18 h en el 
marc de La Mostra del poble.

D’altra banda, la campanya també comptarà amb el tra-
dicional Caga Tió, que es mourà pels barris del poble 
perquè tots els infants el puguin veure. Vindrà als car-
rers de Sant Vicenç dels Horts durant els 
dies 19, 20 i 21 de desembre sota el lema: 
“Vine al Caga Tió amb el comerç local!”.

Aquestes festes comprar a Sant Vicenç dels Horts té premi

Programació del Caga Tió
19 de desembre, de 17 a 19 h, a la plaça de Sant Jordi
20 de desembre, de 12 a 14 h, al carrer de la Vinyala, da-
vant del Casal de Gent Gran
21 de desembre, de 12 a 14 h i de 17 a 19 h, a la plaça 
de Narcís Lunes

Sorteig: dissabte 24 a les 18 h a la carpa de la Unió de Botiguers

Emporta’t
una cistella
valorada
en més de

Del 5
de desembre

al 5
de gener
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Rashid Abubakar Idrissu

Fundada el 2007, l’ONG Cehda compta amb una casa 
d’acollida a Sant Vicenç dels Horts des de fa unes setma-
nes, en el marc d’un projecte de suport i apoderament de 
persones sense papers, a les que també ofereix un curs 
en agricultura ecològica. 

Entrevista a Rashid Abubakar Idrissu, fundador
de l’ONG Cehda

Entrevista

“Acollim persones que dormen al carrer
i els oferim formació perquè se’n surtin”

Quina tasca desenvolupa CEHDA a Catalunya?
Fem acollida, formació i acompanyament de persones 
sense papers que estan al carrer. Els oferim un lloc on 
viure, formació en agricultura ecològica i després els 
aconseguim pràctiques laborals, amb l’objectiu que pu-
guin trobar una feina, regularitzar la seva situació i sor-
tir-se’n. Som una entitat petita i cada any agafem un mà-
xim de sis persones, per garantir que les podem ajudar 
de forma efectiva. També comptem amb petits projectes 
a Ghana, on participen voluntaris catalans.   

Com arribeu a Sant Vicenç?
Teníem un pis a Badalona, però vam haver de deixar-lo 
perquè no el podíem pagar i aleshores ens va sorgir la 
possibilitat d’accedir a una casa d’un particular a Sant Vi-
cenç. L’espai no reunia les condicions idònies per instal-
lar-s’hi i el propietari ens l’ha cedit durant onze anys a 
canvi que n’assumim la rehabilitació. Ja hi hem fet algu-
nes millores i de moment hi viuen dues persones de 
Ghana que van ser desallotjades l’any passat de les naus 
industrials del Poblenou de Barcelona i que darrerament 
dormien en un parc a prop de l’avinguda del Paral·lel. 

Amb quins recursos compteu per funcionar?
Pràcticament no rebem cap ajuda de les administraci-
ons, més enllà d’una contribució petita de l’Ajuntament 
de Barcelona i una altra de la Generalitat. El major suport 
econòmic ens el donen la Fundació la Caixa i, sobretot, 
la Fundació Roca i Pi, de Badalona. També obtenim re-

cursos amb els fons aportats pels socis i amb la venda 
de productes d’artesania de Ghana. La formació en agri-
cultura ecològica es fa a Badalona, en un curs de l’Asso-
ciació Conreu Sereny. I les pràctiques es porten a terme 
a Viladecans, en un hort que no es cultivava i ens han 
cedit durant cinc anys. Està molt a prop de l’aeroport. 
Finalment, també estem en una finca a Maçanet de la 
Selva, on treballen quatre persones que van passar pel 
projecte i ja produeixen aliments tant per autoabastir-se 
com per vendre’n en cistelles ecològiques. 

Fins ara, com us heu implicat al poble?
Al novembre vam fer una xerrada a la Biblioteca Les Vol-
tes i hem registrat l’ONG a Sant Vicenç. Ara ens agrada-
ria trobar voluntaris al municipi que ens ajudin. També 
necessitem material per millorar la casa i acollir-hi més 
hostes. De moment n’hi ha dos i som conscients que l’es-
pai té moltes mancances, però és molt millor que no pas 
dormir al carrer. La sort és que compta amb algunes ter-
res que podem conrear i serviran per proveir d’aliments 
les persones allotjades. 

Si algú vol col·laborar amb l’ONG, com ho pot fer? 
Doncs ho té molt fàcil. Pot contactar amb nosaltres tru-
cant-nos al 675 845 247 o enviant-nos un correu elec-
trònic a l’adreça cehdaghana@cehdaghana.org. Sobretot 
necessitem socis permanents que ens donin suport eco-
nòmic. 
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Rècord de participació als concursos de fotografia i curtmetratges 

L’Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts ha lliurat aquest mes els 
premis del concurs de fotografia 
Francesc Siñol i del Festival Inter-
nacional de Curtmetratges Santia-
go Arizón (el SAC). La participació 
s’ha disparat respecte a edicions 
anteriors. Al SAC s’hi han presen-
tat 53 treballs, i al Francesc Siñol, 
83, dels quals 15 són de la cate-
goria juvenil i els 68 restants de la 
categoria d’adults.
El primer premi de fotografia  

d’adults, dotat amb 550 euros, ha 
estat per a José Reyes Belzusce, i 
el segon premi ha anat a parar a 
Óscar Pérez Garzón (350 euros). 
A més, el jurat ha premiat Anto-
nio Melgar Garcia com a accèssit 

(175 euros). D’altra banda, el pri-
mer premi de curtmetratges ha 
estat per La soledad de las pala-
bras d’Andreu Castro Pinto, amb 
una dotació de 1.350 euros. El se-
gon premi ha estat pel curt 600$, 
d’Oriol Cardús Juve (700 euros). El 
jurat ha decidit que el premi al mi-
llor curt en llengua catalana sigui 
per Una Nit, de Marta Bayarri (700 
euros). Finalment, el premi local 
ha estat per El meu món de Rafa-
el Gómez Gamboa (500 euros). El 
jurat ha declarat deserta la cate-
goria juvenil. 
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La Biblioteca Municipal Les Voltes acull des de 
mitjan novembre una part de l’arxiu de l’artista 
vicentí Vicenç André Miró i Font que estava ex-
posat de forma permanent a la sala que porta 
el seu nom, a Ca l’Aragall. El trasllat és conse-
qüència de l’inici de les obres de la nova ubica-
ció de Ràdio Sant Vicenç a les dependències 
de Ca l’Aragall. A més de les obres ubicades 
a la Biblioteca Les Voltes, la resta d’obres i al-
gunes incorporacions més que cedirà l’artista 
vicentí s’instal·laran definitivament a la Sala Vi-
cenç André Miró de Ca l’Aragall, quan finalitzin 
les intervencions.

El portal web de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts ha acon-
seguit el Segell Infoparticipa, un distintiu a la qualitat i la trans-
parència de la comunicació pública local, creat pel Laboratori de 
Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de 
la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Aquest òrgan ava-
lua els webs dels ajuntaments catalans i n’acredita els nivells de 
transparència. Sant Vicenç dels Horts ja va assolir a l’octubre el 
nivell necessari per a l’obtenció del segell amb el 90,2%, però calia 
que el Consell Certificador del Segell Infoparticipa validés totes les 
dades i aprovés l’atorgament del segell, com així ha estat. L’acte 
oficial d’entrega es farà durant el mes de desembre al Palau de 
Pedralbes de Barcelona i estarà presidit per la Vicepresidenta del 
Govern de la Generalitat, Joana Ortega.

L’exposició de l’artista vicentí 
Vicenç Miró es trasllada a la 
Biblioteca Les Voltes

Sant Vicenç dels Horts aconsegueix el Segell 
Infoparticipa que distingeix la qualitat i la 
transparència del seu web municipal

Revista municipal | www.svh.cat

* Foto de família dels guanyadors amb els membres del jurat

* 
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El 29 d’octubre es va fer un homenatge a les dones que han for-
mat o formen part de la plantilla de la Policia Local. L’homenatge 
s’emmarcava en els actes de la Diada de la Policia Local.

L’1 de novembre, la Coral El Llessamí de Sant Vicenç dels 
Horts va interpretar a l’Església de Sant Vicenç Màrtir la canta-
ta ‘1714-2014, 300 anys vencent’.

Del 6 al 30 de novembre, el Forn Romà 
va acollir l’exposició ‘Puntaires’, organitza-
da per l’Associació de Veïns de Vila Vella.

El 8 de novembre, veïns i entitats de Sant Vicenç dels Horts van participar en la 
campanya del Correllengua, amb nombroses activitats lúdiques i culturals.

El 26 d’octubre, més de 500 corredors i corredores van participar en la Cursa de 10 km de Sant Vicenç dels Horts i en les curses 
escolars que s’organitzaven per primera vegada.
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El Pavelló Poliesportiu Municipal Sant Josep va acollir el 23 de no-
vembre la festa de presentació dels 16 equips del Club Handbol 
Sant Vicenç.

El 16 de novembre es va celebrar el 12è Aplec de Sardanes, a la 
Pista Polivalent Municipal Francesc Macià, amb ballada de sarda-
nes i esmorzar popular.

El diumenge 16 de novembre de novembre els Cara-
llots de Sant Vicenç dels Horts van cloure la temporada 
assolint un gran èxit: es van convertir en colla de 7. La 
Diada es va fer a la plaça de la Vila.

Revista municipal | www.svh.cat

L’11 de novembre, es va celebrar a la Casa de la Vila un acte de benvinguda a 
61 treballadors i treballadores contractats amb diversos plans d’ocupació. 

Delegació de dones de Sant Vicenç dels 
Horts que van participar en el 4t Congrés de 
Dones del Baix Llobregat celebrat a Gavà el 
14 i 15 de novembre.
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L’alcalde, Oriol Junqueras, i la tinent d’alcalde, Cati Mestres, van visi-
tar la senyora Anna Ferrés Oriol, en motiu del seu centenari el 25 de 
novembre.

El passat 30 de novembre va tenir lloc l’Open Natura BTT (bicicleta tot terreny) a Sant 
Vicenç dels Horts, amb un circuit de tres recorreguts. 

Amb motiu del dia internacional per a l’eliminació de la 
violència envers les dones 2014, Sant Vicenç dels Horts 
va organitzar actes diversos la setmana del 25N. 

El passat 28 de novembre es va celebrar el 
campionat de corfbol escolar al Pavelló Polies-
portiu Municipal Sant Josep, amb la participa-
ció d’alumnes de 6è curs de diverses escoles.

El 5 de desembre, els Cinemes La Vailet van organitzar un Cinefò-
rum amb la projecció d‘Exodus’, amb la participació de l’actor vicentí 
Jordi Galimany (extra a la pel·lícula)

Grafit pintat per Víctor Cortés a l’escala de la Biblioteca Mu-
nicipal Les Voltes
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Revista municipal | www.svh.cat

Des del 5 de desembre fins al 3 de gener  es pot visitar al Forn 
Romà l’exposició ‘Desembre d’Art 2014’, organitzada pel Col·lectiu 
d’Artistes Locals.

El dissabte 13 de desembre es va celebrar a l’Ateneu Familiar el 
Concert de Nadales per a la gent gran, a càrrec de la Coral Jove del 
Centre Catòlic.

Exposició del tradicional Pessebre de Nadal, del 12 de 
desembre al 7 de gener, que enguany s’ha traslladat de 
Can Comamala a la plaça de la Vila.

El 13 de desembre, el Club Excursionista de Sant Vicenç 
dels Horts va organitzar una sortida al cim del Sobrepuny 
(Berguedà), on també es va col·locar un Pessebre de 
Nadal.

El diumenge 14 de desembre, Sant Vicenç dels Horts va acollir nombroses activitats amb l’objectiu de recollir diners per a la 
Marató de TV3, enguany dedicada a les malalties del cor.
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El Ple de Sant Vicenç dels Horts ha 
aprovat el pressupost municipal 
per a 2015, que ascendeix a 26,25  
milions d’euros. Des del Govern mu-
nicipal, s’han volgut potenciar les tres 
àrees que es creuen prioritàries, que 
són la social, la de promoció econò-
mica i l’educativa. En aquest sentit, es 
preveu que s’ajustaran les despeses 
buscant una major eficiència energè-

tica i es farà una revisió dels preus i 
dels contractes amb els proveïdors 
per tal de destinar aquests imports a 
les polítiques més directament adre-
çades a les persones.
També s’han aprovat les ordenances 
fiscals per a l’any vinent. En aquest 
cas, l’element més destacat és que 
no es preveu cap increment en cap 
impost: ni en l’Impost de Béns Im-

mobles (IBI), ni en l’Impost d’Activi-
tats Econòmiques (IAE), ni en l’IVTM 
(Impost sobre Vehicles de Tracció 
Mecànica), ni en l’ICIO (Impost so-
bre Construccions, Instal·lacions i 
Obres).

Audiències públiques

Abans de l’aprovació, l’Ajuntament 
va explicar públicament durant dos 
dies, en diverses audiències públi-
ques, els pressupostos i les orde-
nances fiscals per a 2015. Les ses- 
sions van servir per donar a conèixer 
els comptes municipals per a l’any vi-
nent. Les sessions també van servir 
per recollir l’opinió dels ciutadans 
sobre diversos temes del municipi. 
Aquest és el quart any consecutiu 
que se celebren les audiències amb 
l’objectiu de donar a conèixer els nú-
meros de l’Ajuntament a la ciutada-
nia, com un element més de trans-
parència i participació ciutadana.
Els pressupostos i les ordenances es 
poden consultar al web municipal: 
www.svh.cat

El pressupost de 2015 serà de 26,2 milions d’euros

Impuls 
Mesures per reactivar 
l’economia local 

Més informació a:
www.mesuresimpuls.cat

FOMENT DE L’OCUPACIó SERVEIS SOCIALS

IMPULSEM TRES GRANS ÀREES

EDUCACIó
-Nou programa d’ajudes 
directes a les empreses: 
250.000 euros
-Contractacions de persones 
en atur (2012-2015): 500.000 
euros de l’AMB
-Apostem per la formació amb 
un servei més personalitzat

-S’incrementen els ajuts 
per necessitats bàsiques
- Es continua apostant per 
la primera acollida
- Àmbits prioritaris: habi-
tatge social, gent gran i 
igualtat

-Esforç municipal per 
mantenir ajudes a:
-Escoles bressol
-Pla Educatiu d’Entorn
-Estudi assistit
-PQPI/PTT
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El Ple municipal del novembre va aprovar per una-
nimitat una proposta de resolució en suport a les 
persones en situació de vulnerabilitat econòmica 
perquè puguin tenir subministrament energètic bà-
sic. A la pràctica, aquesta resolució pretén evitar que 
cap tall energètic es pugui realitzar sense un informe 
previ de la situació per part de l’Ajuntament. A més, 
aquest Ple va donar suport institucional a la marxa 
comarcal contra l’atur i contra la pobresa energèti-
ca, una mobilització organitzada per l’Assemblea 
d’Aturats de Sant Vicenç dels Horts, que va tenir lloc 
divendres 28 de novembre. Els membres de l’Assem-
blea van lliurar un manifest a l’alcalde de Sant Vicenç 
dels Horts.

L’Ajuntament aprova una 
resolució per garantir el 
subministrament energètic bàsic

Els negocis no han de pagar la 
taxa d’obertura de noves activitats

Arriba el segon Concurs d’Idees Emprenedores i Projectes Empresarials 

El Servei d’Emprenedoria de Sant Vicenç dels 
Horts ha atès més de 200 persones durant el 
2014 que s’hi han adreçat amb l’objectiu d’ini-
ciar una activitat empresarial. El servei ofereix 
sensibilització, formació, acompanyament en 
la realització del pla d’empresa, intermedia-
ció amb les entitats financeres i consolidació 
d’empresa. Tot l’any s’han realitzat accions de 
formació i sensibilització a diversos col·lectius, 
que continuaran el 2015.

Per facilitar al màxim l’obertura de nous nego-
cis, l’Ajuntament continua impulsant la bonifi-
cació del 100% de la taxa d’obertura de noves 
activitats. Igualment, els negocis tampoc no 
hauran de pagar pels canvis de nom. Per resol-
dre qualsevol dubte sobre activitats, cal adre-
çar-se al Servei Integral d’Atenció Ciutadana o 
demanar cita prèvia al 93 680 71 00.

L’ Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts posa en marxa, per segon any consecutiu, el Concurs d’Idees 
Emprenedores i Projectes Empresarials. Poden participar-hi les persones físiques o jurídiques que 
tinguin una idea de negoci i no l’hagin desenvolupada i els que hagin tirat endavant un projecte em-
presarial al municipi durant el 2014. El termini per concórrer-hi s’obrirà el 2 de febrer i es tancarà el 6 
de març. 
El concurs donarà dos premis en les dues categories –idea i projecte en funcionament- a finals de 
març, i els guardonats, a banda d’una prestació econòmica, comptaran amb l’acompanyament del 
Voluntariat Sènior d’Assessorament Empresarial (SECOT) per arrencar o consolidar els negocis. Per a 
més informació: emprenedoria@svh.cat.   

El Servei d’Emprenedoria atén més 
de 200 persones durant el 2014
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La Universitat Po-
litècnica de Cata-
lunya (UPC) s’ha 
implicat en el pro-
jecte de desen-
volupament d’un 
prototip ecològic 
que permeti l ’elimi-

nació de purins a les granges catalanes, patentat per 
l’empresa local Masso Disseny, SLU. La participació 
de la UPC és clau per fer viable el prototip i ha estat 
possible gràcies a la intermediació de l’àrea d’Empre-
sa de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

La UPC s’implica en el projecte 
d’innovació d’una empresa local

Acord amb la Fundació Alícia
L’Ajuntament i la Fundació Alícia treballen en un acord 
de col·laboració per promoure el producte agrícola de 
proximitat i treure’n el màxim profit. Una delegació del 
consistori encapçalada per l’alcalde, Oriol Junqueras, va 
visitar el 4 de desembre la fundació al Mont Sant Benet 
(Sant Fruitós de Bages). La iniciativa implicarà un treball 
interdisciplinari entre pagesos, restauradors, escoles, 
col·lectius del municipi… i la Fundació Alícia amb el su-
port de l’Ajuntament. Inclourà sessions formatives pels 
pagesos i restauradors a les instal·lacions de la Fundació 
i també l’elaboració d’un receptari que tingui com a pro-
tagonista el producte agrícola cultivat als horts de Sant 
Vicenç i de poblacions veïnes.

 

Cuina en directe a La Mostra

En aquest sentit, membres de la Fundació Alícia seran  
a la 31a  Mostra Comercial i Agrícola del municipi, que 
tindrà lloc els dies 24 i 25 de gener, amb un espectacle 
de cuina en directe, on es prepararan receptes en direc-
te a l’espai dedicat a la  degustació, a la plaça de Lluís 
Companys. La idea és fer partícip el públic de tot el  que 
es faci  aquell dia i en les setmanes prèvies de formació. 
Aquest tipus de  col·laboració s’estendrà al llarg de l’any 
amb diverses actuacions que es planificaran  conjunta-
ment amb la fundació, l’Ajuntament i diversos col·lectius 
del municipi. A la visita també ha assistit el regidor d’Ocu-
pació i Empresa, Paco Rodríguez. 
La Fundació Alícia té la seu a Sant Fruitós de Bages, on 
s’investiga com  fer cuina sana i sostenible per a tota la 
població. Es treballa, per exemple, en  investigacions per 
millorar els menjars de determinats pacients hospitalaris 
i  s’assessora en investigació i desenvolupament a la peti-
ta i mitjana empresa.

L’Ajuntament pretén fomentar la contractació de per-
sones aturades del municipi i reactivar el teixit em-
presarial i comercial de Sant Vicenç dels Horts. Amb 
aquest objectiu, al llarg del 2014 s’estan destinant 
138.000 euros per a subvencions a empreses, comer-
ços i autònoms, per tal d’afavorir la contractació de 
vicentins a l’atur. L’ajut bàsic d’aquesta convocatòria 
és de 3.000 euros per contractació, als quals es po-
den afegir 1.000 euros, si la persona és major de 45 
anys o si és aturada de llarga durada. Les sol·licituds 
es poden presentar al Servei Integral d’Atenció a la 
Ciutadania (SIAC) fins al 31 de desembre.

Les empreses que contractin 
persones aturades de Sant Vicenç 
dels Horts poden sol·licitar ajuts 
fins al 31 de desembre 
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L’Ajuntament contractarà un 
Tècnic d’Integració Social 

Nous cursos de formació ocupacional 
subvencionats per l’Ajuntament

L’Ajuntament atorga més 
subvencions per a nous autònoms

Nou curs d’atenció sociosanitària 
a persones dependents

A principis de gener del 2015, l’Ajuntament con-
tractarà un Tècnic d’Integració Social (TIS) mit-
jançant un Pla d’Ocupació (PLOC) de 9 mesos 
de duració. Aquest és un projecte de la regido-
ria de Joventut, en col·laboració amb la regidoria 
d’Ocupació, que pretén reforçar i donar suport 
en tasques socials a l’alumnat. La finalitat del TIS 
és col·laborar en el desenvolupament d’habilitats 
socials i d’autonomia personal en alumnes que 
es troben en situació de risc, intervenint directa-
ment amb els joves o infants, les seves famílies i 
els agents socials de l’entorn. Aquest professio-
nal es trobarà ubicat als Centres d’Ensenyament 
d’Educació Secundària, Gabriela Mistral i Frederic 
Mompou. La persona contractada haurà de tenir 
el títol de Llicenciat en Psicopedagogia o el Grau 
Universitari en Educació Social.

El 8 de gener s’inicia la preinscripció per a la for-
mació ocupacional de 2015 amb una sessió infor-
mativa al Molí dels Frares. Aquesta formació, sub-
vencionada per l’Ajuntament, s’adreça a residents 
de Sant Vicenç dels Horts, prioritàriament aturats 
en cerca de feina i no perceptors de prestacions, 
subsidis i/o ajuts. Aquests seran alguns dels cur-
sos (més informació a www.svh.cat):
Administració: Registres comptables: 120 h
Logística: Operacions auxiliars d’emmagatze-
matge: 80 h; Preparació de comandes: 40 h
Àrea agrària: Gestió de residus: 10 h
Àrea de reformes: TPC Electricitat: 20 h

Tretze nous autònoms han sol·licitat la subvenció 
de fins a 1.000 € atorgada per l’Ajuntament per al 
2014 (altes entre desembre de 2013 i maig de 2014). 
L’ajut ha permès la creació d’activitats com tallers 
mecànics, serveis d’hoteleria o d’equinoteràpia.

Sant Vicenç dels Horts acull a partir del 15 de de-
sembre un nou curs que permet l’obtenció del 
certificat de professionalitat d’atenció sociosa-
nitària a persones en institucions socials. Tindrà 
una durada de 450 hores, 80 de les quals són de 
pràctiques. La formació va dirigida a persones del 
municipi, en atur o no, que necessiten aquesta 
formació homologada per poder treballar en el 
sector. El curs s’allargarà fins al 26 de maig de 
2015 i l’horari serà de 15.30 a 20.30 h.  

Sant Vicenç dels Horts va tancar el mes de novembre 
amb una població activa de 14.974 persones i amb 
2.922 persones registrades com a aturades a les ofi-
cines del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). Això 
suposa un total de 114 persones menys a l’atur que el 
mes anterior i una taxa d’atur de 19,5%. Es tracta del 
millor registre mensual de l’atur registrat des de juny 
de 2012, que va ser de 19,4%. 
Per sectors econòmics, el mes de novembre l’atur re-
gistrat es manté igual al sector de la construcció, re-
gistra un lleuger increment en els sectors de l’agricul-

tura i la indústria i disminueix en els sectors de serveis 
i altres.

400 contractes laborals
El mes de novembre s’han formalitzat 400 contractes 
laborals a Sant Vicenç dels Horts. Per edats, el gruix de 
contractes es van fer a persones amb edats de 30 a 44 
anys i dins dels sectors de serveis i indústria.
Ha estat el millor mes per als grups de 20 a 29 anys, i de 
30 a 44 anys, mentre que el grup de majors de 54 anys 
és el que més continua patint els efectes de la crisi.

Sant Vicenç dels Horts tanca novembre amb 114 aturats menys 
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Després de mesos d’obres, el 
Complex Esportiu Municipal Sant 
Vicenç dels Horts – Piscina Mont-
serrat Canals va celebrar la seva 
remodelació el 13 de desembre 
passat, amb un matí de visites 
guiades, inflables, classes magis-
trals i sorteig de regals. Va ser 
una jornada festiva per als socis 
del CEM, sobretot per agrair-los 
l’esforç realitzat durant les obres. 
Així mateix, per mostrar a la po-
blació la instal·lació d’alt nivell, el 

20 de desembre es farà una pre-
sentació oberta a tothom. Es pot 
consultar l’horari de les activitats 
al web www.svh.cat. Per assis-
tir-hi, cal confirmar prèviament 
l’assistència. 
Cessió de maquinària a presons
L’Ajuntament ha signat un coveni 
amb la Generalitat per cedir tem-
poralment material i maquinària 
de l’antic CEM a alguns centres 
penitenciaris i educatius de Justí-
cia Juvenil de Catalunya. 

15

El Mercat de Pagès s’amplia a dos dies fins al 21 de gener
El Mercat del Pagès amplia el seu 
horari d’atenció al públic a dos 
dies els mesos de desembre i ge-
ner. A partir del 18 de desembre, 
el mercat obrirà els dissabtes a 
la plaça de la Vila com fa habitu-
alment, i també obrirà els dijous, 
a la plaça de Vila Vella coincidint 

amb el mercat setmanal del mu-
nicipi. Serà en l’horari habitual de 
9 a 14 h del migdia.
Aquesta ampliació de l’horari serà 
vigent fins el 21 de gener i a par-
tir d’aquella data el Mercat només 
es farà els dijous a la plaça de Vila 
Vella.

L’esport és salut
Un dels objectius fonamentals 
de la regidoria d’Esports és 
potenciar i estendre les virtuts 
del binomi esport-i-salut per 
al bon desenvolupament de 
les persones, les societats i els 
pobles. Per això hem fet una 
aposta clara i ferma per a la 
renovació de les instal·lacions 
i dels espais esportius. Durant 
molts anys, l’esport a Sant Vi-
cenç dels Horts potser no ha 
estat prioritari, i això ha reper-
cutit en una falta d’inversió i 
de manteniment. Per aquest 
motiu, treballem pel canvi de 
paradigma de l’esport vicen-
tí, perquè estem convençuts 
que focalitzar la importància 
en aquest àmbit incrementarà 
el benestar de les persones i 
permetrà construir un mu-
nicipi més actiu i saludable. 
L’exemple més clar el tenim 
al Complex Esportiu Municipal 
Sant Vicenç dels Horts – Pisci-
na Montserrat Canals, que ha 
passat de ser una instal·lació 
deteriorada, obsoleta i anti-
quada, a un equipament de 
primer ordre, amb més ser-
veis, millors prestacions i tari-
fes assequibles. Un repte as-
solit gràcies al canvi de gestió, 
que ha permès rendibilitzar la 
despesa, i gràcies a la pacièn-
cia dels usuaris.

Jordi Soto i Urpina
Regidor d’Esports

Es presenten les obres del Complex 
Esportiu Municipal Sant Vicenç
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L’Agència de Residus de Catalunya i l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona (AMB) s’han compromès a implantar un 
seguit de mesures per pal·liar les males olors generades 
per la planta de compostatge de Torrelles de Llobregat i 
que des de fa més d’una dècada afecten àrees del barri 
vicentí de Sant Antoni. Les accions han d’estar enllestides 
a l’estiu i implicaran tapar amb teles les piles de residus 
orgànics que arriben a la planta i aplicar-hi un sistema 
de ventilació. També es plantarà una barrera de xiprers. 
Tot plegat ha de reduir en un 60% l’impacte de les olors 
generades durant la descomposició dels residus.

Compromís per pal·liar les males olors de 
la planta de compostatge de Torrelles 

La proposta d’urbanització del carrer de Santa Eulàlia, 
al barri de Sant Antoni,  consisteix en la pavimentació 
de la calçada i de les voreres i la demolició, reposició i 
renovació de tota la xarxa de clavegueram amb la re-
collida de les aigües de pluja. També se substituirà i se 
soterrarà l’enllumenat públic i la xarxa d’aigua existents 
i  se soterrarà  la telefonia i la baixa tensió. 
A més, com a conseqüència d’aquestes obres, es 
preveu executar les del carrer Tallat, al tram comprès 
entre el de Santa Eulàlia i el dels Fundadors, que con-
sistiran en la renovació de les xarxes de clavegueram i 
aigua potable i la renovació del paviment afectat.

Urbanització del 
carrer de Santa Eulàlia

Revista municipal | www.svh.cat

El passat 30 d’octubre va 
tenir lloc la presentació de 
les noves instal·lacions del 
Camp de Futbol Municipal 
de La Barruana. Aquesta 
jornada festiva va comp-
tar amb la presència de 
les entitats que fan ús de 
la instal·lació, amb el regi-
dor d’Esports, Jordi Soto, 
i el regidor d’Urbanisme, 
Jaume Casanovas, entre 
d’altres personalitats del 
món del futbol com el ge-
rent de l’Àrea Metropolita-

na de Barcelona, Ramon 
Torra; el vicepresident de 
la Federació Catalana de 
Futbol, Joan Josep Isern o 
la delegada territorial de 
la Federació Catalana de 
Futbol, Paquita Linares. 
Gràcies a aquesta remo-
delació, els més de 700 
esportistes dedicats al 
futbol a Sant Vicenç dels 
Horts compten, a partir 
d’ara, amb dos camps 
d’alt nivell: el de la Guàr-
dia i el de la Barruana.

El Camp de Futbol Municipal de 
La Barruana, una instal·lació d’alt nivell
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El ple municipal de novembre va donar compte d’una 
modificació del cartipàs municipal, que s’ha realitzat 
amb l’objectiu de fer més eficient l’organització. El de-
partament de Mobilitat, abans a Urbanisme, depèn 
ara de la regidoria de Seguretat Pública. A més, s’han 
realitzat canvis en l’autorització de cessions d’espais 
amb l’objectiu de millorar la coordinació i donar més 
agilitat a les peticions. També es va donar compte de 
la renúncia de l’acta de dos dels regidors no adscrits, 
Carlos Gómez i Juan Cañadillas. Inicialment, els dos 
edils formaven part del grup del PSC, que ara recu-
perarà dos regidors.

El Govern municipal reorganitza 
el cartipàs per guanyar eficiència

Una vintena de persones van aportar les seves propostes al taller participatiu i més de 
160 han presentat propostes omplint un formulari al web municipal

La jornada participativa per decidir inversions al barri de Sant Josep va comptar amb la implicació d’una vintena de 
persones a la trobada que va tenir lloc el passat 2 de desembre al Molí dels Frares. Durant gairebé tres hores, es 
va realitzar una dinàmica en dos grups per discutir les propostes dels veïns i veïnes del barri. Finalment, els sugge-
riments i les demandes dels assistents es van presentar en comú. Destaquen propostes socials com la creació d’un 
espai d’oci i formació per als joves o la presència d’educadors socials a peu de carrer, a més de millores urbanísti-
ques. Ara, les conclusions i propostes majoritàries de la jornada seran avaluades per una comissió formada per les 
entitats del barri i per tècnics de l’Ajuntament per tal d’intentar conjugar demandes veïnals amb els pressupostos i 
les planificacions per fases. Cap al febrer es farà una assemblea de barri per prioritzar les propostes que hagin sortit.

El veïnat participa a la jornada ‘Implica’t per Sant Josep’

6.410 vicentins voten en el 
procés participatiu del 9-N
6.410 vicentins 
van votar en el 
procés participa-
tiu del 9-N, és a 
dir, el 29,81% dels 
21.500 ciutadans 
que podien fer-ho. 
Dels vots, 4.727 
(73,74%) van ser 
per al Sí-Sí, mentre que 877 persones van decantar-
se pel Sí-No (13,68%) i 620, pel No (9,67%). A més, va 
haver-hi 55 paperetes amb un Sí a la primera pregunta 
i la segona en blanc i 22 paperetes en blanc.
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Els barris de Sant Vicenç dels 
Horts i la seva gent són l’ànima i 

el veritable motor del municipi. 
Amb aquesta idea central, s’ha 
dissenyat i editat el nou calen-
dari per al 2015 de Sant Vicenç 
dels Horts. La proposta és un 
agradable passeig pels barris 
que conformen el municipi (la 
Vinyala, Poblenou, Sant Antoni, 
Can Costa, la Font del Llargarut, 

la Guàrdia, Can Ros, Vila Vella, Sant 
Roc, el Turó, Sant Josep, Can Sàbat 

i el Serral), amb fotografies colo-
ristes dels millors indrets i racons 
emblemàtics del poble. L’Ajunta-
ment ha volgut així posar de relleu 
la importància social dels barris 
vicentins, elaborant un calendari 
que evoca el dia a dia dels paisat-
ges habituals. En paraules de l’al-
calde, Oriol Junqueras, és “el nos-
tre petit homenatge a la veritable 
empenta de tot un poble”.

Sant Vicenç dels Horts celebrarà al gener la 31a Mostra i la 
Festa Major d’Hivern. En el marc de la Mostra, els dies 24 
i 25, destaquen activitats com la Mostra hortofrutícola (al 
Forn Romà), el Fòrum de la solidaritat (pl. de l’Ateneu), cui-
na en directe (pl. de Lluís Companys) i l’exposició de Som 
barris, som poble, que s’ubicarà a la carpa institucional, a la 
pl. de la Vila. En aquesta carpa s’organitzaran els actes d’ini-
ci i cloenda de La Mostra, així com la lectura del manifest 
Llegir ens ho dóna tot i els sortejos del concurs d’aparadors 
i de la campanya de Nadal de l’Ajuntament i la Unió de Bo-
tiguers.

Pel que fa al programa de la Festa Major d’Hivern, entre el 
22 i el 25 de gener, ve farcit d’activitats per a tots els pú-
blics, amb una alta participació d’entitats i artistes vicentins. 
Destaca l’actuació de l’Escolania de Montserrat, amb motiu 
del centenari de l’Orfeó Vicentí. La música també serà pre-
sent en diferents estils i amb artistes de casa, per exemple 
amb el concert  del quartet 4x4 sextet i el baríton Jordi Boltà; 
el pianista Lluís Grané; el grup de rock Mi Capitán, amb Juli 
Saldarriaga; i Trast, amb Nil Boladeras i Ferran Ollè. També 
ens visitarà la Sant Andreu Jazz Band, amb la màgia de la 
veu d’Andrea Motis.  
La cultura popular és l’altre pilar de la Festa Major d’Hivern. 
Destaca el macro correfoc de la secció infantil de la Colla 
de Diables Àngels Diabòlics, amb 13 colles convidades, per 
celebrar el 25è aniversari de l’entitat. 
D’altra banda, enguany es 
recupera el Concurs de 
Pintura Ràpida i es pre-
sentarà el tercer recull de 
memòria històrica oral 
Sant Vicenç dels Horts: veus 
del nostre poble. 
Tota la informació sobre 
les activitats la trobareu a 
www.svh.cat

Les entitats i l’Ajuntament preparen 
la 31a Mostra i la Festa Major d’Hivern 2015
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Els barris, protagonistes del calendari de Sant Vicenç dels Horts per al 2015



La celebració de la Setmana Santa 
de Sant Vicenç dels Horts ha estat 
la guanyadora del Premi Reconei-
xement Cultural Baix Llobregat 
2014 en la categoria de Cultura 
Popular. Una delegació del muni-
cipi, encapçalada per la regidora 
de Cultura, Imma Prat, van assistir 
a l’entrega de premis, en què els 
representants de les dues entitats 
que organitzen els actes de la Set-
mana Santa van recollir el guardó: 
el president del Cos de Portants 
del Sant Crist, Joan Ruiz, i Juan 
Martínez, Hermano Mayor de la 
Cofradía del Santísimo Cristo de 
la Salud y de Nuestra Señora de la 
Soledad. L’Ajuntament havia pre-
sentat una desena de candidatu-

res als premis i quatre havien pas-
sat a la fase final, on la Setmana 
Santa n’ha acabat sent guanyado-
ra. Tres esdeveniments són espe-
cialment remarcables de la seva 
celebració: l’Auto Sacramental, la 
multitudinària processó del Di-
jous Sant i la processó del Silenci 

del Sant Crist, de Divendres Sant. 
La passió que s’hi posa i que es 
pot copsar cada any fan de la Set-
mana Santa vicentina una de les 
més importants de tot Catalunya, 
que ara, a més, compta amb el re-
coneixement del Centre d’Estudis 
Comarcals del Baix Llobregat.
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La colla de Diables Àngels 
Diabòlics de Sant Vicenç 
dels Horts ha quedat fina-
lista en la categoria popular 
de millor iniciativa original 
i innovadora a la primera 
edició dels Premis Best. 

L’Agrupació del Bestiari 
Festiu i Popular de Catalu-
nya ha estat l’organitzadora 
d’aquesta primera Nit del 
Bestiari Festiu, el Festivitas 
Bestiarum, al Born Centre 
Cultural, on es van lliurar 
els guardons a persones i 
entitats vinculades amb el 
món de la cultura popular. 
El guanyador del premi en 
la Categoria popular, que 
competia amb els Diables, 
ha estat l’Escaldàrium de 
Caldes de Montbui.

El passat mes de no-
vembre va morir l’es-
criptor vicentí Joan 
Marcè i Rigol als 89 
anys. Nascut el 16 
d’octubre del 1925, 
va ser cofundador de 
la Fundació Iris i una 
persona molt activa 

dins de l’àmbit cultural, social i cívic del mu-
nicipi. Una de les seves darreres aparicions 
públiques va ser durant el Coses nostres 
de la Societat cultural la Vicentina, per Sant 
Jordi de 2014, on feia de rapsode de diver-
sos poemes escrits per ell mateix.

La Setmana Santa de Sant Vicenç dels Horts guanya el premi 
Reconeixement Cultural Baix Llobregat 2014 

La colla de Diables Àngels Diabòlics 
queda finalista als premis Best 

Mor l’escriptor vicentí 
Joan Marcè i Rigol

Entitats
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9N, consulta per al futur polític del nostre país
La crònica de...

Assemblea Nacional Catalana de Sant Vicenç dels Horts

Sant Vicenç dels Horts celebra el Dia 
Universal de la Infància

La vicentina Tona Siñol protagonitza 
‘Black Box’ al Jove Teatre Regina

En el marc del Dia Universal de la Infància, el 20 de 
novembre, la Rambla de Can Ros va ser testimoni 
d’una jornada lúdica i reivindicativa, organitzada pel 
Casal Infantil i Juvenil El Quijote. Nens i nenes van 
gaudir d’una jornada d’activitats i jocs tradicionals 
al carrer, on es va recordar la tasca dels esplais en 
favor dels drets al lleure i al joc dels infants.

L’actriu vicentina Tona Siñol és una de les prota-
gonistes de l’obra Black Box que s’ha representat 
al Jove Teatre Regina de Barcelona del 13 al 30 de 
novembre i que mostra el moment clau en la vida 
de quatre controladors aeris. L’espectacle, dirigit 
per Marc Angelet, ha guanyat el premi Projecte 
ART. Siñol participarà el gener i febrer amb Via d’es-
capament, una peça escrita per ella mateixa que es 
representarà a l’espai Microcultura de Barcelona, 
al carrer de Comte d’Urgell, 280. 

El 9 de novembre passat, Catalunya va viure una jornada històrica: la ciutadania va ser convocada a manifestar 
la seva opinió sobre la independència de Catalunya. A causa de la prohibició de celebrar una consulta legal i vin-
culant, el govern català va convocar una consulta participativa, el nou 9N. I, tot i les limitacions, la consulta va ser 
un gran èxit d’organització i de participació. Va superar totes les expectatives i així ho van reconèixer alguns dels 
mitjans de comunicació mundials principals i va quedar palès en les reaccions desorbitades del govern espanyol.
 L’ANC de Sant  Vicenç vol manifestar la seva satisfacció per la participació tan important que hi va haver a la nostra 
població, malgrat la llunyania dels punts de votació i la campanya difamatòria en contra de la consulta, i vol agrair 
aquesta participació a tots els votants.
 El 9N ha estat un pas més i molt important en el procés que està vivint Catalunya per arribar a assolir la seva 
plena realització nacional. I en aquest apassionant procés, l’ANC, al seu segon Consell General, celebrat el 29 de 
novembre a Cornellà, s’ha marcat aquesta ruta: El camí per obtenir un mandat democràtic clar i definitiu 
passa per la celebració d’unes eleccions “autonòmiques de caràcter plebiscitari, el seu resultat ha de ser 
inequívoc i suficient per poder iniciar les converses per al reconeixement internacional de l’Estat Català”.

Podeu trobar la declaració sencera a: assemblea.cat/?q=node/91/36
Assemblea Nacional Catalana

Revista municipal | www.svh.cat

Tona Siñol, segona per l’esquerra
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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.

Sant Vicenç opina

Carta d’agraïment a la Policia local de SVH 

El 3 d’agost de 2014 cap a les 12,45 h al Pi Gros, van 
desaparèixer les meves filles de 5 i 7 anys amb un gos.
Després de cridar-les i buscar-les desesperadament 
sense cap resposta, apareix Protecció civil i informa 
a la Policia. Es posen tots els agents disponibles en 
aquell moment a la cerca de les nenes.
Vull donar les gràcies a tots els agents de Policia local, 
Protecció civil, Mossos d’Esquadra i a totes les perso-

nes que en aquell moment van recórrer durant 1 h 30 
m el Parc i tots els voltants sense parar.  
I especialment a l’agent 48, que havent finalitzat la 
seva jornada, es va dirigir al lloc de la cerca i va acon-
seguir trobar-les.
Per tot això, vull expressar-los amb aquestes quatre 
línies tota la meva gratitud i tranquil·litat de poder se-
guir comptant amb tots vostès.

P.C.M.    

No a la quema de neumáticos 
ni residuos en Ciments Molins

Las cementeras no están diseñadas para la incinera-
ción de residuos. Los hornos de cemento disponen 
de válvulas que se abren en caso de que la presión 
aumente demasiado. Cuando esto sucede dejan es-
capar al medio una nube muy tóxica de residuos (cuya 
combustión ha sido parcial) sin atravesar los equipos 
de control de la contaminación. En Sant Vicenç dels 
Horts, los hornos de Ciments Molins están situados a 
menos de 200 metros de viviendas del Barrio de Sant 
Josep ; cualquier escape, cualquier negligencia, puede 
ser un grave atentado contra la salud pública.
Sin olvidar que los vientos dominantes arrastran la 
contaminación producida por la cementera hasta 
todo el pueblo, y municipios como Pallejà e inclusive 
al resto de localidades del Baix Llobregat.
La combustión de residuos (neumáticos, plásticos, 
lodos de depuradora, RSU...) genera la emisión de 
sustancias tóxicas y contaminantes (gases ácidos, 
metales pesados, compuestos orgánicos, partículas 

ultrafinas, etc. ) todas ellas altamente nocivas para la 
salud. Algunas están contenidas en la basura y
otras nuevas, como las dioxinas, se generan en la re-
combinación de sustancias a elevadas temperaturas. 
Por estas razones expresamos nuestra rotunda opo-
sición a la coincineración de residuos en Ciments Mo-
lins y manifestamos nuestra firme voluntad de seguir 
contestando una actividad que no debería estar per-
mitida ni en Sant Vicenç dels Horts ni en ningún sitio , 
pues todas las personas, vivan donde vivan, tienen el 
mismo derecho a respirar aire limpio y a disfrutar de 
un medio ambiente adecuado.
¡¡¡ LA SALUD NO TIENE PRECIO ¡!!
PARTICIPA EN LA MESA DE UNIDAD “NO + CONTAMI-
NACIÓN” 
AGRADECEMOS el apoyo y soporte de las siguientes 
asociaciones y partidos políticos : ASVH, A.VV. SANT 
JOSEP, COLECTIVO SANT JOSEP, A.VV. EL TREBOL, 
A.VV.PALLEJA, CASAL DE GENT GRAN DE LA GUARDIA, 
CAMPAMENT DE LA DIGNITAT, FAMPA, PSC, CUP, PO-
DEMOS. 

Mesa de unidad “no + contaminación”    

Tona Siñol, segona per l’esquerra
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El Consorci per a la Normalització Lingüística duu 
a terme la campanya “I tu, jugues en català?” amb 
l’objectiu de donar a conèixer i facilitar l’oferta de 
jocs i joguines en català i fomentar-ne l’ús entre 
els ciutadans. Els comerços adherits, entre els 
quals hi ha El gripau blau que es poden identificar 
fàcilment perquè a l’aparador hi tenen exposada 
una capsa vermella envoltada de jocs i joguines 
en català. A més, els jocs i joguines tenen un ad-
hesiu específic de la campanya que els fa visibles.
A la pàgina Jocs en català del web del Consorci 
per a la Normalització Lingüística  (cpnl.cat/jocs/) 
es pot consultar l’oferta de jocs i joguines en ca-
talà, així com la llista d’establiments que formen 
part de la campanya. A més, al cercador de jocs 
en català cpnl.cat/jocs/cataleg/ es poden fer cer-
ques a partir del nom del joc, fabricant, edat o 
categoria.

“I tu, jugues en català?”

Inscripció als cursos Parla.cat

Nou període de matrícula en aquesta modalitat virtual 
d’aprenentatge fins al 12 de gener. Les persones interes-
sades a inscriure-s’hi, s’han de posar en contacte abans 
d’aquest dia amb el Servei Local de Català (tel. 93 676 81 
91, a/e: svh@cpnl.cat).

Va de Voltes

El Nadal s’acosta. Arriben els dies fes-
tius: el pessebre, l’arbre decorat, el 
tió, la cavalcada… Amb aquest llibre 
les famílies amb infants ben petits 
poden gaudir d’explicar amb imat-
ges i de viva veu aquesta etapa tan 
màgica. Aquest llibre és, en aquest 
sentit, del tot recomanable. Les Vol-
tes té preparada una exposició amb 
aquests i molts altres llibres, músi-
ca i pel·lícules perquè la preparació 
de les festes estigui plena de noves 
idees: per cuinar, per crear, per gau-
dir d’unes vacances a la neu, i per 
llegir a la vora del foc. Tot plegat gra-
tuït i en préstec amb el carnet de la  
biblioteca.

Celebrem el Nadal
Il·lustracions d’Anna Clariana

Barcelona: Barcanova, 2012

Col·lecció “El petit univers”

ISBN: 978-84-489-3104-9

Tretze històries d’humor 
i tendresa. Totes elles to-
pen amb el moment clau, 
l’incident, que provoca un 
canvi de rumb, una forma 
renovada d’entendre l’exis-
tència. Isidre Grau, enginyer 
químic de formació i novel-
lista i contista per devoció, 
vol mostrar al lector l’eterna 
possibilitat latent de “redes-
cobrir-nos sota una altra 
claror”. El Club de lectura 
Víctor Català llegirà aquest 
llibre i rebrà la visita de l’au-
tor el 10 de febrer. Hi sou 
tots convidats!

El dia de l’incident: 
tretze històries sota 
una altra claror
Barcelona: Meteora, 2013

ISBN: 978-84-92874-80-4

Espai coordinat per la Biblioteca Municipal Les Voltes

Espai coordinat pel Servei Local de Català
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Compromesos i implicats
El motor del canvi són les persones compromeses amb la societat, que al llarg del temps han anat transformant l’en-
torn per millorar la vida. La construcció dels barris n’és un bon exemple. El compromís de veïns emprenedors sovint 
ha superat dificultats enormes.
Molts anys després d’aquella construcció, amb evidents problemes sense resoldre, el govern pren la determinació 
d’engegar el primer procés participatiu de barri: “Implica’t per Sant Josep”. 
Prendre consciència de la importància dels barris ens defineix amb tots els matisos que ens fan únics i diversos alhora. I 
així ho veurem reflectit al calendari 2015, a l’ExpoForn i a la Mostra, on la quotidinitat dels barris prendrà protagonisme.
Sense aquests compromisos, no s’haurien produït canvis fonamentals. Canvis de mentalitat que ara permeten a l’Ajun-
tament aprovar un protocol contra l’assetjament sexual a la feina, per exemple. O bé la millora de les eines que han de 
facilitar la convivència en espais comuns, com l’ordenança de la via pública.
 Així mateix, en la permanent recerca del benestar social, continuem treballant pel binomi esport-salut, amb la millora 
dels espais esportius, fins ara obsolets. En les darreres setmanes s’ha aprovat la inversió de millora del pavelló de Sant 
Josep, comencen les obres de millora del riu i s’inicia la nova etapa del Complex esportiu municipal. 
 El canvi i la millora sempre són fruit del compromís i la implicació, a Sant Vicenç dels Horts i a Catalunya, on el 9N va 
ser una lliçó de Democràcia que ens prepara per assolir noves fites.

Bones festes!

El dret a la llibertat
Malgrat la insistència del PP a emetre judicis sobre el procés de mobilització i participació ciutadana, la resposta de la ciuta-
dania va ser exemplar, una vegada més. El 9N va ser una jornada molt important per als defensors de la participació com un 
dels pilars bàsics de la democràcia; així és com ho entenem  des d’ICV-EUiA. A Sant Vicenç dels Horts, des de la Regidoria de 
Participació, que és una de les regidories  de la qual som responsables amb la implicació de l’equip de govern, hem apostat 
per la participació com a eix principal de l’acció de govern. 
Són moltes les propostes que estem duent a terme:
- Participació directa als plens municipals (cal recordar, perquè no torni a passar, que l’equip de govern anterior feia els 
plens els divendres a les 10 del matí per impedir aquesta participació directa).
- Audiències públiques sobre els pressupostos i les ordenances.
- Acció participativa sobre subvencions PUOS-XARXA.
- Procés participatiu sobre el solar de l’antic Joan Juncadella.
- Consell econòmic i per l’ocupació.
- Taules d’esport, cultura, barris, medi ambient, habitatge, solidaritat i cooperació.
- Xarxa de solidaritat.
Amb la participació de les entitats i partits amb representació municipal, estem elaborant un reglament de participació 
ciutadana i també, com a primera experiència, uns pressupostos participatius al barri de Sant Josep. Per a ICV-EUiA la par-
ticipació no és un perill, sinó tot el contrari: estem convençuts que els vicentins  tenen dret a decidir sobre el model de país 
i de poble que volen i que ho han de poder fer.

Us desitgem un bon Nadal i un millor any 2015!

És temps de generositat
Desembre de 2014. Hem passat el 9N, les compareixences del president de la Generalitat i del cap de l’oposició expli-
cant els seus fulls de ruta. Entrem en un mes ple de qüestions socials: Gran Recapte, Marató de TV3, gestos solidaris de 
diverses entitats, organització de recaptes, de concerts, d’actes diversos  amb objectius solidaris. En pocs dies serem al 
Nadal, època plena de significats des de religiosos fins a familiarsi de desitjos de millora en tots els aspectes.
I tots nosaltres també; estem en espera de canvis. Canvis importants. Vivim en èpoques complicades a causa, princi-
palment, de la crisi que fa uns anys en ha atrapat i que no sabem treure’ns-la de sobre. Hi ha millores econòmiques 
molt tímides, però millores molt importants en generositat i solidaritat. El poble, els ciutadans estem suplint tot allò 
que semblaria que l’estat del benestar  ens hauria de donar fet i, per això, constatem que  la ciutadania s’està portant 
millor que la classe governant.
Són necessaris canvis en tots els aspectes! És cert. I no és menys cert que no tothom està a l’altura de les circumstàn-
cies. Ens cal ser encara molt més generosos en tots els aspectes; hem de deixar de banda moltes qüestions particulars 
i donar preferència a les qüestions globals. Hem de treballar junts i units pel  bé comú!
El nostre desig de Nadal és GENEROSITAT. A tothom. A nosaltres mateixos i en tots els aspectes. Volem generositat i 
ser generosos. El nostre futur pot ser brillant o no. Tot depèn de la nostra generositat.

Grups Municipals
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Con los trabajadores y trabajadoras de la antigua Printer. Justicia Social!

La lealtad de los candidatos electos

Decisión Política
ESPAI REGIDORS NO ADSCRITS

Las malas intenciones de la dirección de Rotocayfo y del resto de empresas que forman la antigua Printer vuelven a 
poner en el centro el debate ideológico y la importancia de la política. El PP con el apoyo de CiU aprobó una reforma 
laboral que deja indefensos a los trabajadores y trabajadoras, que desequilibra las relaciones laborales dándole todo 
el poder a la empresa y que reduce a la mínima expresión la negociación colectiva.
Esa reforma laboral es a la que se agarra la dirección de la antigua Printer para plantear unilateralmente el cierre de 
la planta de Sant Vicenç.
Desde el PSC queremos mandar un mensaje de apoyo a toda la plantilla, y el mismo para todos los trabajadores y 
trabajadoras que estén pasando por una situación parecida.
Son motivos como éstos los que nos hacen reforzar nuestras convicciones socialistas. Seguimos convencidos de que 
hay que estar al lado de las personas, especialmente de las que peor lo están pasando; hay que seguir adelante, 
luchando por los valores de la justicia, por la igualdad, la fraternidad y la solidaridad,  con la certeza de que los pro-
blemas sociales están siempre por encima de cualquier otro tema.
Aprovechamos para informar a la ciudadanía de Sant Vicenç que, una vez recuperadas las actas de los dos concejales 
tránsfugas, a partir de este mes volvemos a ser el principal partido del Ayuntamiento con 7 concejales y concejalas 
tras la incorporación de los compañeros Iván Jiménez y Julio Zárate.

Felices fiestas a todos y todas!

Los candidatos electos adquieren el cargo al jurar o prometer acatamiento a la Constitución así como el señor Alcalde 
jura el cargo ante el pleno del Ayuntamiento. En la Edad Media, el juramento de lealtad del caballero, generaba un 
vínculo inquebrantable. No importaban los castigos terrenales ni las condenas o suplicios, lo terrible era incumplir la 
palabra dada. A finales del 2014, visto lo visto, el juramento o promesa de la autoridad o cargo público parece ser que 
se lo lleva el viento. Tendríamos que preguntarnos si Sant Vicenç dels Horts escogió a su alcalde para que proclamará 
la independencia de Catalunya. A nuestro entender no, porque mientras ocupamos nuestro tiempo en preocuparnos 
por la independencia perdemos todo ese tiempo y recursos que podríamos utilizar para solucionar los auténticos 
problemas de nuestros ciudadanos. Esa tiene que ser la única prioridad del político, que está obligado a dar solución 
a todos los problemas que sufrimos.
Igual también habría que preguntarse y valorar qué se juegan algunos políticos al entrar como regidor en un ayunta-
miento y cobrar más de 40.000€ anuales. Algunos tienen su cargo asegurado en instituciones públicas y cuando se 
acaba la política vuelven a sus antiguos empleos. O sea, que no se juegan absolutamente nada, mientras que el resto 
de mortales se juega su patrimonio cada día en sus negocios.

Mi decisión de dejar el Grupo Municipal del PP de SVH es debida a discrepancias de políticas internas. Ahora en mi nueva etapa como 
concejala no adscrita que afronto desde hace unos meses, mi compromiso sigue siendo el mismo. El compromiso de poder mejorar 
nuestras políticas municipales para que sean más eficaces y puedan llegar a los que más lo necesitan.
La necesidad de ayudar a todos nuestros vecin@s en los problemas del paro, educación, sanidad y sobre todo en asuntos sociales. 
Ayudar en que nuestros recursos sean bien administrados y dar cabida a todos. Estoy convencida que es así y que todos deseamos 
lo mejor, lo mejor para este año nuevo y entre todos lo conseguiremos. Feliz Navidad. Bon Nadal para todos.

Ana Rosa Ais 

La ciutadania pot plantejar les seves consultes als portaveus a través dels correus electrònics i telèfons que figuren al costat de cada article. 

D’altra banda, l’Ajuntament obre les sessions plenàries a la ciutadania i als diferents mitjans de comunicació. Per facilitar-hi l’accés als vicentins, 

les sessions ordinàries es fan a les 19 h el tercer dijous de cada mes.

Alhora, també s’anima a tothom a participar a través de canals oberts com el Servei Integral d’Atenció Ciutadana, Ràdio Sant Vicenç 90.2 FM 

(www.radiosvh.info) i la revista municipal o el web de l’Ajuntament (www.svh.cat).

Revista municipal | www.svh.cat

Miguel Comino
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Roser Calpe Andreo
Arxivera MunicipalArxiu

Tercer i últim DVD dels documentals
Veus del nostre poble, basat en testimonis orals

Dins del marc de la Festa Major d’Hivern i la Mostra 
es farà la presentació del tercer i últim DVD dels do-
cumentals de Sant Vicenç dels Horts, Veus del nostre 
poble.
Centrat en les festes i tradicions, tanca la trilogia ini-
ciada al juliol de 2013, amb la presentació del pri-
mer documental, Records dels canvis viscuts, dedicat 
a l’evolució del municipi des dels inicis del segle XX. 
El segon, L’empremta de la guerra (1936-1939), ens 
acostava a les vivències i records d’aquells moments 
difícils.
L’any 2012, amb l’enregistrament de les entrevistes 
començava  aquest projecte de recuperació, conser-
vació i difusió de la memòria oral tot  recollint part 
dels records de 46  vicentins i presentant-los en for-
mat de documental per traslladar-nos al passat a tra-
vés dels seus testimonis. 
Des d’aquí volem agrair, novament, als entrevistats la 
seva aportació i col·laboració en aquest projecte. Els 
seus testimonis han estat útils per a aquest projecte, 
però la immensa informació recollida a les gravacions 
ha de servir, sens dubte,  per a actuacions posteriors. 

Ens han transmès bona part de les seves vivències, 
que han d’ajudar  generacions futures a conèixer mi-
llor els nostres orígens.
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Serà notícia

25 de gener

A partir del 22 
de desembre

Fins al 12 de gener

Concurs de pintura 
ràpida 

5 de gener

Cavalcada de Reis
A les 18 h, lliurament de cartes als Reis, a la Casa de 
la Vila.
A les 20 h, inici de la Cavalcada, amb nou recorregut. 
Pl. de la Vila, carrers de Rafael Casanova, Anselm Clavé, 
Sant Josep, Riu, Barcelona, Mn. Jacint Verdaguer, Sant Mi-
quel, Anselm Clavé, Sant Josep i avinguda de Torrelles.

El dibuix guanyador del 
concurs per escollir el 
cartell de la Cavalcada 
de Reis ha estat el de 
Carla Fernández Mascó, 
de 3r B de l’Escola La 
Vinyala. Els altres dos 
finalistes han estat Martí 
Font Canals, de 3r B del 
Col·legi Sant Vicenç, i Joel 
Abelló i Jara, de 4r de 
l’Escola La Immaculada.

Inscripcions als 
tallers d’hivern 
de La Capella

II Concurs Jove de Microcurts 
amb Stop-Motion 

Consulteu-los al web 
espailacapella.wordpress.com

Les bases del concurs i la fitxa de participació les 
trobareu al web i Facebook de La Capella:
espailacapella.wordpress.com

El tema és qualsevol indret o imatge dels barris de 
Sant Vicenç dels Horts. La inscripció s’ha de fer el 
mateix dia del concurs a l’estand de l’Ajuntament a 
La Mostra (pl. de la Vila, de 9 a 10 h). Cada concur-
sant pot  presentar una obra i la tècnica és lliure.
Premis: 1r, 625 euros; 2n, 475 euros; 3r,  325 euros. 
Premi per al 1r artista local, 325 euros.

Festa de cap d’any

A partir de la 01 h de la nit, al Pavelló Poliesportiu  
Municipal Sant Josep.
Venda anticipada d’entrades al bar de l’Ateneu, La 
Taska, Bar de Moe’s, Bar Cal Tito, bar d’El Centre i La 
Botigueta. 
Preu de l’entrada anticipada: 10 euros (general), 5 euros 
(de 16 a 18 anys). Inclou dues consumicions (sense alco-
hol pels menors d’edat).
Preu de l’entrada a taquilla: 12 euros (general), 6 euros 
(de 16 a 18 anys).
Organitzadors: Carallots i Ajuntament.

3 de gener

El Club  Bàsquet Joventut Sant Vicenç aplegarà una 
vintena d’equips de set categories a la 4a edició 
d’aquest esdeveniment. 
De 9 a 23 h, al Pavelló Poliesportiu Municipal Sant 
Josep. 
Col·laboració de McDonald’s Sant Vicenç. 

Torneig de Reis de Bàsquet – 
Vila de Sant Vicenç
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Del 12 de gener al 3 de febrer

25 de gener

Inscripcions de comparses 
de Carnestoltes 

Trofeu de Balls de Saló – 
Vila de Sant Vicenç 

La Rua de 
Carnestoltes es farà 
el 15 de febrer. 
Inscripcions al 
SIAC (Casa de la 
Vila) de dilluns a 
divendres de 9 a 
14 h, i de dilluns 
a dijous de 16.30 
a 18.30 h. També 
podeu recollir el 
full d’inscripció a 
Can Comamala 
i registrar-ho al SIAC.

31a Mostra i Festa Major 
d’Hivern

Dia Internacional de les Dones

Mostra: 24 i 25 de gener
Festa Major d’Hivern: del 22 al 25 de gener

Amb motiu del 8 de març, l’Ajuntament vol fer un 
acte de reconeixement a les mestres jubila-
des que han exercit la seva professió amb especial 
dedicació a Sant Vicenç dels Horts i a les mestres 
vicentines en general, encara que no hagin exercit 
al nostre municipi.
Us podeu posar en contacte amb el departament d’Igualtat 
abans del 2 de febrer (igualtat@svh.cat, 93 602 92 16).

De 9 a 22 h, al Pavelló Poliesportiu Municipal Sant 
Josep.
Organitzadors: Escola de Balls de Saló Ferran i Manoli i Club de 
Ball Esportiu Sant Vicenç.

8 de març

ExpoForn
CICLE ANUAL 
D’EXPOSICIONS 
AL FORN ROMÀ

2015
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AJUNTAMENT
Sant Vicenç dels Horts
Regidoria de Cultura




