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Diversitat i esforç col·lectiu

En les situacions més complexes, Sant Vicenç dels 
Horts ha demostrat ser un poble generós, solidari i 
implicat en les causes justes. El treball en equip ha 
estat clau per assolir els reptes més ambiciosos. L’aju-
da als refugiats dels conflictes bèl·lics, el recapte de 
19 tones d’aliments per a les famílies més necessi-
tades, les donacions de la Marató de TV3... són fruit 
d’un esforç col·lectiu i coordinat, digne de menció i de 
reconeixement públics.

Tard o d’hora, la suma d’esforços fa que avancem cap 
a una societat millor. El camí no és fàcil i pot semblar 
que, des de la modesta realitat local, el marge de ma-
niobra és mínim. Per això, quan les forces flaquegen, 
quan el desànim i la impaciència ens fan creure que 
mai no arribarem a la meta, en aquests casos, m’agra-
da recordar el conegut proverbi que diu: “Si vols arri-
bar ràpid, vés-hi sol. Si vols arribar lluny, vés-hi acom-
panyat”. Aquesta màxima inspira totes les accions del 
govern municipal, perquè sabem que la diversitat del 
nostre poble i els diferents punts de vista ens ajuden 
a escollir el millor camí. L’equip és més important que 
l’individu; la diversitat, més valuosa que allò únic.

En aquest sentit, vull fer valer l’última gran iniciativa 
local: la creació d’un protocol per facilitar l’accés a un 
habitatge digne per a tots els vicentins. Ajuntament, 
entitats, associacions i persones a títol individual, es-
tem treballant per crear un full de ruta per garantir 
aquest dret fonamental.

El treball transversal entre departaments també co-
mença a donar resultats  en matèria laboral. L’atur a 

Sant Vicenç dels Horts ha disminuït en 417 persones 
de gener a novembre del 2015, fet que suposa una 
reducció del 14,3% en 11 mesos. Els diversos plans 
d’ocupació, les ajudes a les empreses per contrac-
tar persones aturades o la reactivació econòmica de 
diversos sectors, entre altres mesures, estan con-
tribuint a crear ocupació al nostre municipi i, con-
següentment, a invertir una tendència negativa que 
arrossegàvem des de feia molts anys.

Tot està per fer i tot és possible, deia el poeta. Amb 
aquest ànim ens aixequem cada matí a Sant Vicenç 
dels Horts, tot sabent que els objectius més ambi-
ciosos són sempre assequibles si sumem esforços i 
donem veu a qui tenim al costat.

No vull finalitzar aquestes línies sense incidir, precisa-
ment, en la diversitat com a valor clau de la nostra so-
cietat. Som el que som avui gràcies a la interrelació de 
diferents cultures, des de temps immemorials. Ni els 
actes terroristes, ni la xenofòbia més visceral podran 
destruir un bé tan preuat com la diferència cultural. 
En nom meu i de tot l’equip de govern, expresso de 
nou la solidaritat amb totes les víctimes del fanatis-
me. Que el 2016 es facin realitat els nostres millors 
desitjos. Bones festes i feliç any nou.

Oriol Junqueras i Vies
Alcalde
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La plaça de Narcís Lunes acull els dies 18, 19 i 20 de 
desembre la Fira de Nadal de Sant Vicenç dels Horts, 
on hi haurà tallers infantils, demostracions de cuina 
de Nadal, un tió gegant i diversos actes lúdics i d’ani-
mació. Un any més, petits i grans podran gaudir d’un 
conjunt de propostes pensades per a aquests dies de 
festes. 

Aquest any s’ha avançat una 
setmana l’encesa de l’enllu-
menat de Nadal i s’hi han 
introduït elements nous. 
Concretament, l’encesa es 
va fer el divendres 27 de 
novembre coincidint amb el 
Black Friday i s’allargarà fins 
a l’endemà del dia de Reis. A 
banda dels tradicionals llums 
que s’instal·len al bell mig 
dels carrers, enguany  s’han 
instal·lat com a novetat di-
verses tires de  leds a diferents arbres del municipi.

Notícies

L’Ajuntament i la Unió de Botiguers han engegat un pa-
quet d’accions  de dinamització comercial per aquestes 
festes de Nadal. La campanya es va iniciar  amb l’encesa 
de llums i les rebaixes  del Black Friday el  27 de novembre 
passat i s’allargarà fins a l’endemà del dia de Reis. Com 
a actuacions principals, s’ha impulsat una campanya d’in-
centius per comprar als establiments del municipi amb 
el sorteig de diversos regals; s’han habilitat tres  zones 

d’aparcament noves per als clients dels comerços mentre 
no es pugui utilitzar  la zona blava; s’ha avançat l’encesa de 
l’enllumenat de Nadal i s’ha promocionat  el Black Friday 
com a tret de sortida de la campanya. També s’organitza-
ran diverses trobades amb el tió Grossot i una fira nada-
lenca a la plaça de Narcís Lunes. Podeu consultar totes les 
activitats a www.svh.cat i en aquest especial de la revista, 
de les pàgines 4 a 7.

Campanya de Nadal

En marxa la Fira de Nadal

Sant Vicenç obre les portes al Nadal

S’avança l’encesa de l’enllumenat

El naixement del tió, una de les
primeres activitats de
la Campanya de Nadal d’enguany
El parc del Pi Gros va acollir el 28 de novembre el naixe-
ment d’en Grossot, el tió més gros, amb un espectacle 
interactiu que va comptar amb animació infantil, tallers 
d’elaboració de tions per als més petits i una cercavila 
a través del parc que va finalitzar a Can Comamala.
Durant uns dies, es va fer un recapte d’aliments a Can 
Comamala i a la plaça de Sant Jordi per a en Grossot, 
amb la finalitat d’alimentar-lo i fer-lo gros perquè pugui 
cagar durant el 18 de desembre a la plaça de Sant Jor-
di, el 19 davant del casal d’avis del barri de la Vinyala i 

el 20, a la plaça de Narcís Lunes.
El dia de Sant Esteve, a les 18 h, en Grossot serà cre-
mat al parc del Pi Gros, on tindrà lloc una xocolatada 
popular. Tal com diu la tradició, es farà una foguera 
amb els tions i bastons que portin els infants, i les cen-
dres d’en Grossot alimentaran el Pi Gros. 
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Campanya de Nadal

L’Ajuntament i la Unió de Boti-
guers han habilitat tres zones noves 
d’aparcament al municipi durant 
la campanya de Nadal per fomen-
tar el comerç local. Aquestes zones 
d’aparcament són gratuïtes i d’ús ex-
clusiu per als clients dels comerços 
locals, estan gestionades per la Unió 
de Botiguers i compten amb vigilàn-
cia privada en horari comercial. S’hi 
pot aparcar durant  dues hores, com 
a màxim, i cal mostrar un tiquet sege-
llat per poder-ne retirar el cotxe. 
Les persones que vulguin utilitzar-les 

han de rebre un tiquet del vigilant 
de l’aparcament, on s’indica l’hora 
d’arribada. Un cop el tinguin i siguin a 
la botiga, han de demanar al comerç 
que l’hi segellin, tant si han comprat 
com si no. En tornar a l’aparcament, 
han d’ensenyar el tiquet segellat al 
vigilant per poder endur-se el cotxe. 

Ubicacions i horaris
Les àrees d’aparcament estan situa-
des a la Pista Polivalent Municipal 
Francesc Macià (al carrer de Ribot, 
49) i al carrer de Mossèn Jacint Ver-

daguer, 118-120 per donar servei a la 
zona de Vila Vella, mentre que la de la 
zona de Can Ros s’ubicarà al Polígon 
Bofarull, concretament al carrer de 
Barcelona, 411. L’horari dels aparca-
ments serà de 10 a 14 h i de 17 a 21 
h, en el cas de les zones habilitades al 
carrer de Mossèn Jacint Verdaguer i 
al Polígon Bofarull. I de 10 a 14 h i de 
15.30 a 21 h, a l’aparcament a la Pista 
Polivalent Municipal Francesc Macià 
(vegeu el mapa dels aparcaments ad-
junt). Aquestes zones d’aparcament 
es tancaran el 5 de gener.

“Comprar a Sant Vicenç té premi”. 
Aquest és l’eslògan de la cam-
panya comercial que ha posat 
en marxa aquest Nadal la Unió 
de Botiguers amb el suport de 
l’Ajuntament a fi d’incentivar el 
comerç local i de proximitat. El 
30 de novembre passat es va ini-
ciar aquesta campanya, amb la 
qual els clients dels establiments 
comercials del municipi poden 

guanyar dos  iPhone 6, dos iPad i 
dos Apple Watch. Les botigues del 
poble reparteixen unes butlletes 
entre les persones que compren 
al municipi perquè puguin parti-
cipar en el sorteig de tots aquests 
productes d’Apple. La iniciativa 
s’allargarà fins a la vigília de Reis, 
el 5 de gener.
Per a més informació podeu con-
sultar el web www.svh.cat

S’habiliten tres zones d’aparcament durant la campanya de Nadal

Comprar a casa té premi
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És en marxa la campanya ‘Cap 
infant sense joguina’, que un any 
més busca la complicitat dels vi-
centins per fer un cop de mà als 
Reis Mags. Els organitzadors de la 
campanya tornen a ser Creu Roja 
i l’Ajuntament, a través de la Re-
gidoria de Serveis Socials i Ràdio 
Sant Vicenç. Enguany, es vol prio-
ritzar la recollida de joguines no-
ves, després de diverses edicions 
d’increment de la xifra de joguines 
aconseguides i el rècord històric 
de l’any passat, amb 1.798.
La campanya preveu punts de re-
collida estables i dos grans esde-
veniments liderats per Ràdio Sant 

Vicenç. El primer serà un concert 
benèfic, el 18 de desembre, amb 
grups locals. Es farà a la Pista Po-
livalent Francesc Macià, de 19 a 
23 h. L’entrada serà una joguina 
nova, sense importar-ne el preu. 
L’endemà, 19 de desembre, es farà 
l’acte central de la campanya: la 
tradicional marató de recollida de 
joguines a les portes de l’Ajunta-
ment, de 10 a 20 h. Com a novetat, 
allà mateix a les 12 h es farà un 
espectacle musical de promoció 
de la pau anomenat ‘Cooperem o 
competim?’, amb la col·laboració 
de la Regidoria de Solidaritat, Coo-
peració i Voluntariat. Es recomana 

als assistents a l’espectacle portar 
una joguina bèl·lica de la que se’n 
vulguin desfer.

Els alumnes de la Fundació 
Iris han estat un any més 
els creadors de la postal de 
Nadal de Sant Vicenç dels 
Horts. Des de l’any 2011, 
l’Ajuntament encarrega a 
aquesta entitat l’elaboració 
de la felicitació amb una 
finalitat solidària i alhora 
artística. La postal inclou, a 
més, un missatge de l’alcal-

de Oriol Junqueras a tota la ciutadania, que acaba desitjant Bon Nadal i 
bon any: “El món és més petit del que a vegades imaginem i, per això, ens 
sentim orgullosos de la nostra complexa diversitat, que ens prepara per 
a un món encara molt més divers que canvia molt de pressa. Bastim des 
de l’emoció ponts de tolerància i transitem-hi des del cor”.

Campanya de Nadal

El 24è Festival de la Infància se 
celebrarà entre el 27 i el 30 de 
desembre en una nova ubicació: 
la Pista poliesportiva de l’Escola 
Joan Juncadella. L’horari serà de 
10 a 14 h i de 16.30 a 19.30 h. El 
preu de l’entrada diària serà de 
6 euros, però l’abonament per 
als quatre dies serà de 15.
D’altra banda, l’Ajuntament i els 
Carallots organitzen la Festa 
de Cap d’Any que tindrà lloc l’1 
de gener a partir de l’1 h de la 
matinada en la carpa instal·lada 
a l’Escola Joan Juncadella, amb 
l’actuació dels grups The Covers 
Band i DJ Iliam Twist.

El Festival de la 
Infància i la festa de 
Cap d’Any al Juncadella

‘Cap infant sense joguina’ prioritza 
la qualitat sobre la quantitat

La Fundació Iris elabora per 
cinquè any la Postal de Nadal 

Aquí recollim
joguines

del 4 al 30 de desembre



Sant

dels Hortsç 7

N
ot

íc
ie

s

Sant

dels Hortsç 7

N
ot

íc
ie

s
N

ot
íc

ie
s

La Policia Local de Sant Vicenç dels Horts i els Mos-
sos d’Esquadra han posat en marxa un dispositiu 
especial de seguretat per les festes de Nadal. L’ope-
rativa, que es realitza cada any, s’anomena dispositiu 
Grèvol i estarà en funcionament des del 9 de desem-
bre fins l’11 de gener. 
Les festes nadalenques provoquen un augment de 
l’activitat i del nombre de persones que s’apropen 
a les zones comercials i aquest increment pot com-
portar també un repunt de l’activitat delictiva. És per 
aquest motiu que es fa necessari establir aquest 
dispositiu policial especial, el qual implica un reforç 
de la presència d’agents en aquelles zones de ma-
jor activitat comercial. Això permet una major pro-
ximitat i col·laboració amb el sector comercial, com 
a element de prevenció. A més, es preveu realitzar 

patrullatges conjunts entre els cossos de Mossos 
d’Esquadra i Policia Local. 
La mobilitat  dels vehicles és un altre dels aspectes 
que es veu afectat. Per fer-hi front, es realitzen tas-
ques de regulació del trànsit i control d’estaciona-
ment incívics.  

El 5 de gener, a les 18 h, es lliurarà la 
carta als Reis a la Casa de la Vila i, a 
les 20 h, començarà la tradicional Ca-
valcada que recorrerà els principals 
carrers del municipi: plaça de la Vila, 
Rafael Casanova, Anselm Clavé, Sant 

Josep, Riu, Barcelona fins a l’església 
de Sant Josep, Mossèn Jacint Ver-
daguer, Sant Miquel, Anselm Clavé, 
Sant Josep i arribada a l’avinguda de 
Torrelles.
El dibuix d’Edith Aymerich Peiró, de 

3r de l’Escola La Vinyala, ha estat la 
imatge escollida per il·lustrar el car-
tell d’aquest 2016. Els dos finalistes 
han estat Emma Batlle, de 1r A de 
l’Escola Sant Vicenç, i Jihan Hadri, de 
3r de l’Escola La Guàrdia. 

Els cossos policials 
engeguen un dispositiu 
especial per Nadal 

El municipi espera a Ses Majestats els Reis Mags d’Orient

CARTELL GUANYADOR

Edith Aymerich
FINALISTA

Emma Batlle
FINALISTA

Jihan Hadri



Sant

dels Hortsç8

L’Ajuntament de 
Sant Vicenç dels 
Horts ha intensificat 
aquests darrers dies 
la campanya perma-
nent amb relació a la 
tinença responsable 
d’animals de com-
panyia a la via públi-
ca. Durant el darrer 
trimestre de l’any 
passat, el consistori 
va endegar la cam-
panya ‘Sóc el teu gos, 
no em facis quedar com un porc’ per conscienciar les 
persones que posseeixen  un gos  que han de recollir 
els excrements de l’animal. La campanya és una crida 
al civisme dels propietaris de gossos i té com a objec-
tiu facilitar la convivència al municipi. En aquest sentit, 
l’Ajuntament recorda que les sancions previstes per a 
les persones que no retiren de forma immediata les de-
posicions de l’animal són d’entre 150 i 300 euros.
Aquesta campanya se centra en tres eixos:
• Control sanitari dels animals (cartilla veterinària, vacu-
nacions, cens, etc).
• Normes de comportament a la via pública (controls 
d’accessos a espais restringits a animals, ús de la corret-
ja i el morrió, etc.)
• Control de les defecacions a la via pública.

N
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Sant Vicenç dels Horts recull 19 
tones d’aliments pel Gran Recapte

Revista municipal | www.svh.cat

Sant Vicenç dels Horts va aconseguir recollir 19 tones 
d’aliments durant el Gran Recapte d’aliments que es va 
realitzar el cap de setmana del 27 i 28 de novembre grà-
cies a les aportacions de la ciutadania. És la segona ve-
gada que Sant Vicenç dels Horts participa com a ajunta-
ment en el Gran Recapte que se celebra a tota Catalunya 
i, enguany, s’ha recaptat una tona més d’aliments que el 
2014.
L’activitat paral·lela d’agraïment a la ciutadania solidària 
“Bombons solidaris a canvi d’aliments” també va ser un 
èxit. El dijous 26 de novembre, un grup de voluntaris es 
van desplaçar a les instal·lacions de l’Escola Iris, on van 
tornar a realitzar en col·laboració amb els alumnes, prop 
de 1.400 bombons de xocolata. Durant els dos dies del 
recapte, es van exhaurir totes les capses amb els bom-
bons i els fulletons d’agraïment.

Dis conem et, vendiae rectur aut el es sit qui qui vid 
quam fuga. Ut ratur sus minis aut qui cuptatium ipsan-
tium everume num dictum voluptum quia qui optiunt 
quamus comni odis evenetusda vollab ipsam, nimin 
num velestios es et reriscipsa ditat.
Ovitian deleste voluptae ma debit ut alignat ureptatem. 
Il iscil mi, cum quia qui inctur, con consedit, aut et odis-
totatur, to eum net et volo totati opta quam, quas mo-
sam eos ande quam erspel ipsam ipicipictur molupti sci-
am, nestoris ex exerecabo. Nequi dundant ipsus eum la 

perorer untem. Neque sit ut as vellabores re conescilia a 
perum laboreiust, quiam iscimust, voluptatum faccab int 
quatate mpores eosa sedisquid quis eum quatempo-
sam et, inias est, cupitasperum idissectus, si vendanto-
res nus ius essin ellabore, unt qui dolo inullum et quist, 
quossecae de plisquo cum es et quis prem volorero etu-
sam quosani mentia deliqui buscias dis enis unt.
Tem quibusapis dicienist ent, est, utatis dolore num nos 
inus, sum quis erunto blatati dendest, quisi ut ut eum 
quam fugiae. Nam volore et quisinis rendit ernat re

L’Ajuntament va aprovar en el ple ordinari de novem-
bre una moció contra la Llei estatal de telecomuni-
cacions perquè considera que “vulnera clarament 
l’autonomia municipal” i que comporta “pèrdua de 
competències”. Segons la Llei 9/2014, per iniciar l’ac-
tuació, el promotor de l’obra només ha de presentar 
una declaració responsable “on consti que les obres 
es duen a terme segons un projecte o una memòria 

tècnica subscrits per un tècnic competent”. Des de 
l’Ajuntament es considera que aquest tipus d’instal-
lació hauria de comptar amb el  vistiplau municipal i, 
sobretot, amb el consens de la comunitat de veïns. Per 
això, a més de la moció, l’Ajuntament utilitzarà totes les 
eines que tingui a l’abast per paralitzar la instal·lació 
d’antenes, si les companyies no disposen del consen-
timent del veïnat i dels tècnics municipals.

L’Ajuntament aprova una moció contra la Llei estatal de
telecomunicacions per “vulneració de l’autonomia municipal”

S’intensifica la campanya sobre
la tinença responsable d’animals
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El pressupost que es preveu aplicar el 2016 serà de 27,64 
milions d’euros, un 61% dels quals (16,9 milions d’euros) 
és despesa compromesa per a prestacions bàsiques, i 
el 39% restant (10,7 milions) respon al programa de go-
vern. D’aquesta segona part, el Govern va destacar-ne en 
la presentació dels comptes que és un dels pressupostos 
que destina més recursos a polítiques socials, concreta-
ment, 5,9 milions, el 21,45% del total. 

   

Ocupació. S’incrementa la partida en polítiques d’ocupa-
ció, amb l’objectiu de continuar la tasca de lluitar contra 
l’atur. Es preveu destinar-hi 1,11 milions d’euros, que re-
presenta un increment del 6,38% respecte de  2015.
   Acció social. S’incrementa amb més d’un 13,5%. 
L’any vinent, s’hi destinaran 2,70 milions. 
   Educació. Es preveu un increment de la partida, 
que ascendeix a 2,10 milions, un 2,46% més respec-
te del 2015. L’Ajuntament preveu mantenir les ajudes 
que Estat i Generalitat redueixen, com ara les d’esco-
la bressol, Pla Educatiu d’Entorn i PFI/PTT, l’ampliació 

de places de la UEC, el projecte Aprenents i els tallers 
d’estudi assistit.

   Taxes i impostos. Es congelen tots, amb l’excep-
ció dels que s’hagin d’adaptar a normativa. Es man-
tenen les bonificacions amb l’eliminació de la taxa 
d’obertura d’activitats econòmiques; les exempcions 
de pagar ocupació de domini i ús d’instal·lacions pú-
bliques per a entitats sense afany de lucre i la borsa 
de 185.000 euros d’ajuts socials per pagar l’IBI. 
   Inversió. S’apuja a 1,1 milions d’euros, amb els 
quals es finalitzaran alguns dels projectes que ja es-
taven en marxa, entre altres propostes.

El pressupost de 2016 potenciarà les polítiques socials

Des de la Regidoria d’Hisenda i Eco-
nomia donarem continuïtat a la gran 

tasca feta els últims 4 anys i, a més, 
ampliarem objectius. Així, per exem-
ple, culminarem totes les inversions 
programades durant el  mandat an-
terior i continuarem amb  la gran tas-
ca de pagament del deute, que pot 
servir per arribar a deute zero a la fi 
d’aquest mandat.
Pel que fa als ingressos, mantenim 
congelats els impostos i les taxes que 
s’apliquen a la ciutadania i crearem 
ordenances que incentivin la venda 
de naus buides, sempre que hi hagi 

un pla de viabilitat de l’empresa com-
pradora i que això suposi un augment 
dels ingressos per activitat econòmi-
ca. Per acabar, augmentem conside-
rablement els recursos per cobrir les 
despeses dels tres pilars de les polí-
tiques socials: educació, acció social 
i foment de l’ocupació. Gràcies a una 
redistribució eficient dels recursos 
hem aconseguit un pressupost sense 
cap retallada, on totes les peticions 
dels diversos departaments s’han tin-
gut en compte.

Manuel Ortega
Regidor d’Hisenda i Economia
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La 32a Mostra Comercial i Agrícola 
d’aquest 2016 serà de tres dies, un 
més del que és habitual. Aquesta 
és una de les principals novetats de 
l’edició d’enguany, que se celebrarà 
els dies 22, 23 i 24 de gener a Sant 
Vicenç dels Horts. I el fil conductor 
d’aquesta edició, que s’inaugurarà el 
divendres 22 de gener, serà el patri-
moni arquitectònic local. 
La 32a edició de la Mostra con-
servarà 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 al 
mateix temps es busca l’atracció de 
la màxima gent de fora que pugui vi-
sitar la població durant aquests tres 
dies.
Per aquest motiu, el cartell d’enguany 
recull un element ben tradicional del 

comerç com és el mocador de farcell 
fusionat amb l’agricultura i, a la ve-
gada, se li ha volgut donar un toc de 
modernitat en el disseny.
Les entitats que vulguin mostrar 
la seva tasca i les seves activitats, 
es poden inscriure a la Mostra 
d’Entitats. El període d’inscripció 
és fins al 13 de gener al SIAC (Casa 
de la Vila).

La Mostra d’aquest any s’allargarà a tres dies

El patrimoni arquitectònic del municipi mostrat des 
d’un punt de vista totalment diferent. Aquesta és la 
idea que ha impulsat l’elaboració del calendari de 
2016, que ha editat l’Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts. Edificis quotidians de la població, però que 
han estat captats des de perspectives insòlites. Un 
passeig per les petjades de l’arquitectura local, per 
mostrar Sant Vicenç dels Horts a partir d’una mira-
da nova, que permeti descobrir indrets que ens po-
den passar desapercebuts en la rutina i les presses 
del dia a dia. Es tracta d’una oportunitat, a més, per 
mostrar-se al món i obrir una porta als visitants.
Com és habitual, el calendari de 2016 es repartirà a 
totes les cases del municipi. A més, aquest any, l’es-
tand institucional de la Mostra estarà basat en les 

imatges que han servit per elaborar-lo. Us podeu 
descarregar el calendari en pdf des de www.svh.cat.

Una mirada diferent del patrimoni quotidià al calendari de 2016

mostra
32a
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Reportatge gràfic

El Bàsquet Joventut Sant Vicenç va presentar els seus equips d’aquesta tem-
porada el 8 de novembre al Pavelló Poliesportiu Municipal de Sant Josep.

L’Agrupació Sardanista Sant Vicenç dels Horts va cele-
brar el 13è Aplec el 15 de novembre amb les cobles Ciu-
tat de Terrassa, La Principal del Llobregat i Sant Jordi-Ciutat 
de Barcelona

Els Carallots van tancar la temporada castellera el 22 de novembre amb un nou èxit: carregar i descarregar el seu primer 5 de 7. 
La colla es va quedar a només un castell d’assolir un altre repte, 50 castells de 7. Aquesta fita haurà d’esperar a la pròxima temporada. 

El 20 de novembre es va celebrar el 26è aniversari de la Convenció 
dels Drets dels Infants. El Casal Infantil i Juvenil i el Centre Obert Muni-
cipal El Quijote van organitzar una intensa jornada de jocs al carrer, a la 
Rambla Llobregat, per reivindicar el dret al lleure.

Els atemptats de París del 13 de novembre van 
tenir una ràpida resposta de condemna: desenes 
de persones es van concentrar l’endemà davant la 
Casa de la Vila per fer un minut de silenci i es va pen-
jar un crespó al balcó durant tot el cap de setmana.
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Sant Vicenç dels Horts va commemorar amb diversos actes el 25 de novembre, el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violèn-
cia envers les Dones. El Centre Diari Sant Josep va escenificar una actuació anomenada ‘De l’amor al control. Talla amb els mals rotllos’. 
El simbolisme també va estar present a l’acció de les sabates vermelles de l’associació Dóna’t Vida, i finalment es va llegir el manifest. 
Uns dies abans, Sant Vicenç dels Horts va participar per primera vegada a la III Marxa del Baix Llobregat contra la Violència, i el 27 de no-
vembre l’Espai Jove La Capella va lliurar el premi del segon concurs Generem igualtat al grup de secundària del Centre Diari Sant Josep.

El 28 de novembre l’Escola La Immaculada va recollir el 
distintiu d’Escola verda que atorga la Generalitat als centres 
educatius que han prés el compromís d’incorporar en el seu 
currículum educatiu i en la gestió del centre, una vessant 
sostenible.

Fins al 23 de desembre es pot visitar al Forn Romà l’exposició ‘Desembre d’art 
2015’, una mostra que recull diferents peces d’artistes vicentins. L’exposició 
es va inaugurar l’1 de desembre.

La vicentina Carme Via va guanyar el VIII Premi Li-
terari Delta de Narrativa Escrita per Dones, amb la 
novel·la La modista i altres dones. 

Més de mig miler de ciclistes van participar el 29 de novembre a 
l’Open Natura, organitzat per la Penya Ciclista Bons Amics. El guanya-
dor al circuit llarg va ser Santi Armero (2h 19m 06s), al circuit mig Roger 
Colomina (1h 36m 33s) i al circuit curt Sergio Pi (1h 15m 01s).
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El 2 de desembre, la Sala de plens de l’Ajuntament va acollir l’acte de 
cloenda del curs de dinamització dels casals i esplais de la gent 
gran. Els participants van rebre el diploma acreditatiu.

És en marxa la tercera edició del projecte Cultura Emprenedora a l’Escola. Un centenar d’alumnes de 5è de primària de les escoles 
Sant Josep i La Vinyala ja posen fil a l’agulla en la creació de quatre cooperatives, una per cada classe. El 5 de desembre van visitar 
l’Ajuntament i van recollir el CIF fictici de les respectives empreses.

Fins al 8 de gener, la plaça de la Vila es vesteix aquest Nadal amb el pessebre i el Bosc de les Oliveres. Tothom pot penjar missatges 
de pau de les branques d’aquests arbres. Les targetes per escriure es troben a la recepció de l’Ajuntament.

José Reyes, Raquel Pérez i Víctor Manuel Quirós han estat els 
guanyadors del Concurs Francesc Siñol de fotografia. En-
guany s’hi han presentat 111 fotografies relacionades amb el 
paisatge de muntanya, 28 més que l’any passat. Totes les obres 
presentades han quedat exposades a la Biblioteca Les Voltes 
fins al 22 de desembre. L’acte va tenir lloc el 2 de desembre.
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Presentació del capítol dedicat al món institucional del 
llibre Qui és qui. Radiografia dels qui manen al Baix 
Llobregat i l’Hospitalet, de BCN Content Factory. L’acte 
va tenir lloc el 10 de desembre a la Les Voltes.

El 12 de desembre l’Ateneu va acollir el concert de 
Nadal de la gent gran a càrrec de la coral El Llessamí i 
la coral infantil Rubricatus

Gran mobilització de les entitats locals el cap de setmana del 12 i 13 de desembre amb motiu de la Marató de TV3, enguany dedicada 
a la diabetis i l’obesitat. En el moment de tancar aquesta revista, s’havia recaptat més de 4.000€.

El Club Handbol Sant Vicenç va fer el 13 de desembre la festa de 
presentació de l’actual temporada al Pavelló Poliesportiu Municipal 
de Sant Josep. L’acte va començar amb una sessió fotogràfica amb tots 
els equips.
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Impuls 
Mesures per reactivar 
l’economia local 

Més informació a:
www.svh.cat/santvicencactiu

L’atur a Sant Vicenç dels Horts ha 
disminuït en 417 persones de ge-
ner a novembre del 2015, el que 
suposa una reducció del 14,3% en 
11 mesos.  Des que es va iniciar 
l’any, el nombre d’aturats no ha 
deixat d’anar baixant, amb una ex-
cepció durant l’estiu en què es va 
mantenir. La disminució més im-

portant es va produir al maig, on 
l’atur es va reduir en un sol mes en 
113 persones (més d’un 4%), pas-
sant dels 2.788 aturats als 2.675. 
Els mesos de març (reducció de 67 
persones) i octubre (reducció de 
84 persones) també van registrar 
caigudes destacades del nombre 
d’aturats. Ara bé, malgrat que la 

tendència és positiva, encara hi ha 
2.500 persones a l’atur al municipi. 
Per sexes, l’atur masculí ha baixat 
el doble que el femení (masculí 
-3,4%; femení -1,7%). I, per grups 
d’edat, el que més ha disminuït és 
el de menors de 25 anys (-3,4%) i 
el que menys el de 45 o més anys 
(-2,2%).

L’atur cau un 14,3% a Sant Vicenç dels Horts
des del mes de gener d’aquest any
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Mesos de l’any

Evolució de l’atur el 2015
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L’Ajuntament contractarà, a través d’una sub-
venció de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(AMB), tres persones a temps complet i amb 
contractes d’una durada d’entre 7 i 12 mesos, 
en funció del lloc a cobrir. 
Els tres llocs de feina són:  un tècnic de partici-
pació, un tècnic d’educació i un treballador fa-
miliar. Al llarg del mes de desembre, les bases 
reguladores d’aquesta convocatòria laboral es 
publicaran als diaris oficials i es farà difusió a 
través dels webs i mitjans locals de comunica-
ció. La incorporació d’aquestes tres persones 
està prevista per finals del mes de gener de 
2016.

Es contracten tres persones 
a jornada completa a través 
d’una subvenció de l’AMB

L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts ha  con-
tractat nou persones, durant sis mesos i a jorna-
da completa, amb un nou pla d’ocupació subven-
cionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el 
Programa de Treball i Formació i cofinançat en un 
50% pel Fons Social Europeu i per l’Ajuntament. El 
pla estava adreçat a persones beneficiàries de la 
Renda Mínima d’Inserció (RMI) i que estiguessin 
inscrites en l’oficina de treball com a DONO (De-
mandant d’Ocupació No Ocupat). Els llocs oferts 
eren de peons de neteja viària (quatre) i d’auxiliars 
administratius (cinc). Les persones ja han estat se-
leccionades i està previst que comencin el 30 de 
desembre. També rebran accions formatives.

L’Ajuntament contracta 
nou persones beneficiàries 
de la Renda Mínima

Les empreses confien cada ve-
gada més en el servei d’ocupació 
de l’Ajuntament del municipi. En-
guany, aquest servei ha gestionat 
86 ofertes laborals i 129 llocs de 
feina, ja que algunes ofertes  in-
clouen més d’un lloc de feina. 
Aquesta xifra representa un aug-
ment del 8% respecte 2014, en 
què es van gestionar 79 ofertes, 
i més d’un 115% d’increment res-
pecte 2013, en què es van gesti-
onar 40 ofertes. Durant el 2015, 
doncs, de mitjana, s’han rebut en-
tre 7 i 8 ofertes mensuals. 
En quant a les empreses, aquest 
any se n’han incorporat 34 de no-
ves a fer ús del servei de borsa 

d’ofertes. La majoria de les em-
preses que utilitzen el servei, que 
és gratuït, són de Sant Vicenç dels 
Horts, tot i que també n’hi ha dels 
municipis propers del Baix Llo-
bregat.
En total, el servei ha enviat fins a 
694 candidatures seleccionades 
en funció de les ofertes rebudes 
per tal de poder cobrir-les. De les 
86 ofertes gestionades, se n’han 
cobert 26 (37 llocs de feina), n’hi 
ha 18 que encara estan obertes i 
9 processos han estat ajornats o 
anul·lats per les mateixes empre-
ses un cop s’havien iniciat. Això 
genera una taxa de cobertura de 
les ofertes del 45%, ja que les em-

preses no utilitzen només aquest 
servei per cobrir les places dispo-
nibles. 
Els llocs de feina més demandats 
són el personal administratiu, 
mossos de magatzem, netejadors, 
cuiners, agents comercials i cam-
brers, principalment. I els sectors 
que més ofertes han fet arribar al 
departament són la indústria (19), 
l’administració (17), l’atenció a les 
persones (17), la restauració (10) i 
el comerç (13). 

El servei d’ocupació gestiona 86 
ofertes de feina durant el 2015
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Cinc empreses del territori han viatjat del 23 al 27 de 
novembre a Dubai, en el marc de la trajectòria forma-
tiva en Exportació per a PIMES i coincidint amb una de 
les fires més importants del sector de la construcció.
L’Ajuntament ha coordinat aquesta missió comercial i 
ha facilitat la sol·licitud de subvencions a la Generalitat 
i a la Diputació per abaratir el cost del viatge i de l’allot-
jament. Totes les empreses han realitzat importants 
contactes comercials i algunes han tancat comandes. 
També han destacat l’experiència com a molt positiva i 
han mostrat interès en participar en una altra iniciativa 
del mateix estil.

Missió comercial a Dubai

L’Ajuntament ha posat en marxa un projecte per 
realitzar una prova pilot amb l’objectiu de con-
vertir les àrees industrials en Zones d’Activitat 
Econòmica (iZAE). Aquest es fa conjuntament 
amb els municipis de Vilafranca del Penedès i 
Vilanova i la Geltrú, i amb les empreses CIMALSA 
i Barkeno.
Aquest projecte buscar establir sinèrgies amb 
projectes ja endegats com el desplegament de 
la fibra òptica, i el primer pas és la realització 
d’una diagnosi que permeti saber quins són els 
serveis i les tecnologies necessàries en un iZAE, 
com es pot assolir la sostenibilitat econòmica, 
i quin és el model de governança adequat. Els 
resultats d’aquest estudi estaran disponibles a 
mitjans del 2016 i afectaran com a mínim a qua-
tre polígons del municipi.

Les subvencions directes a empreses que ofereix 
l’Ajuntament han permès que es contractin 80 per-
sones aturades de Sant Vicenç dels Horts durant el 
2015. Aquesta xifra representa un increment del 60% 
respecte de l’any passat, en què es van contractar 50 
persones amb aquestes ajudes a empreses. A més, 
de les 50 persones que es van contractar l’any 2014, 
32 s’han quedat a les empreses i actualment hi tenen 
contracte indefinit. 
Aquest mes de novembre s’ha tancat el termini per 
presentar les sol·licituds per optar a aquestes sub-
vencions. A partir d’ara, i durant el mes de desembre, 
cal que les empreses que han sol·licitat ajuts entre-
guin la documentació requerida per procedir a l’apro-
vació definitiva. Totes les persones contractades te-
nen un contracte d’un any de duració, com a mínim, i 

amb  el sou mínim establert  al conveni que els afecta.
Aquesta iniciativa busca incentivar la contractació de 
les persones  més castigadess per l’atur al municipi, 
és a dir,  les persones que porten més d’un any sen-
se feina, les majors de 45 anys i les dones, col·lectiu 
laboralment més desafavorit que el dels homes. En 
aquest sentit, 49 persones de les 80 contractades 
(un 61%) són persones que formaven part d’aquests 
grups. 
Aquests ajuts a les empreses poden arribar a ser de 
fins a 5.500 euros en dos anys, ja que n’hi ha tres ti-
pus: un ajut bàsic de 3.000 € per contractar un any 
una persona aturada del municipi, un ajut addicional 
de 1.000 € si la persona és dels grups més castigats 
per l’atur al municipi i un darrer ajut de 1.500 €  si en 
finalitzar els 12 mesos, el contracte esdevé indefinit.

Prova pilot per convertir
els polígons en Zones 
d’Activitat Econòmica

Es contracten 80 persones aturades de Sant Vicenç dels Horts
gràcies a les ajudes municipals a les empreses
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Un total de 23 persones procedents d’una si-
tuació d’atur i que van decidir establir-se com 
a treballadors autònoms, donant-se d’alta en-
tre el juny de 2014 i l’abril de 2015, han pre-
sentat una sol·licitud per a beneficiar-se d’una 
subvenció que atorga l’Ajuntament de Sant Vi-
cenç dels Horts.
Aquesta ha estat la tercera edició d’aquest pa-
quet de subvencions que ofereix l’Ajuntament 
per incentivar la creació d’ocupació i reactiva-
ció de l’activitat econòmica al municipi. Els ajuts 
formen part del pla extraordinari de lluita con-
tra la crisi impulsat per l’Equip de Govern.
Els beneficiaris d’aquesta subvenció, d’un mà-
xim de 1.000 euros en concepte de quotes 
d’autònoms, realitzen activitats en diferents 
sectors professionals: des de la restauració a 
les tecnologies actuals, passant pel comerç de 
proximitat, els transports o la vessant de la be-
llesa i el benestar. Cal destacar que en les dues 
edicions anteriors, el nombre de sol·licituds va 
ser menor: 12 l’any 2013 i 13 el 2014.

L’àrea d’Emprenedoria de l’Ajuntament, amb el co-
finançament de la Diputació de Barcelona i la Ge-
neralitat, ha ofert formació gratuïta a 155 persones 
emprenedores durant el 2015. En total, han estat 
16 accions formatives i 101 hores de formació en 
diferents temàtiques com màrqueting, gestió em-
presarial, habilitats comunicatives, model de negoci 
canvas i noves tecnologies.

32 establiments comercials de Sant Vicenç dels Horts es 
poden beneficiar dels ajuts concedits per l’Ajuntament 
per modernitzar i fer reformes a les seves instal·lacions. 
El consistori subvenciona fins el 50% de les despeses, 
amb un topall màxim de 3.000 euros per cada sol·licitud. 
Els ajuts permeten subvencionar despeses del projecte 
tècnic; obres de millora de l’accessibilitat o de rehabili-
tació de façanes; implantació de mesures de seguretat; 
retolació; adequació de l’aparador; mobiliari per mostrar 
productes; il·luminació; sistemes d’eficiència energètica; 
i altres despeses de renovació de la imatge de l’establi-
ment. Ara, s’està efectuant la revisió de la documentació 
de les sol·licituds i, en total, es preveu que l’import dels 
ajuts concedits serà d’uns 66.400 euros, ja que s’han 
presentat reformes per valor de 132.700,22€.

Se subvenciona la modernització de 
32 comerços del municipi 

L’Ajuntament rep 23 sol·licituds 
de subvencions per a nous 
autònoms

L’Ajuntament ofereix formació a 155 
persones emprenedores

Alcaldes i regidors dels municipis de Sant Vicenç dels 
Horts, Santa Coloma de Cervelló, la Palma de Cervelló, 
Torrelles de Llobregat, Cervelló, Vallirana i Pallejà es van 
reunir a l’edifici El Castell de Pallejà el 26 de novembre 
per ampliar la col·laboració en matèria d’ocupació i lluitar 
conjuntament contra l’atur. Els set municipis ja tenien sig-
nat un acord per fer la prospecció d’empreses de forma 
conjunta, conèixer la realitat del teixit productiu del ter-
ritori, especialitzar-se i aconseguir crear llocs de treball.
La trobada va servir per fer un seguiment i una valoració 
del projecte signat al gener i per acordar la col·laboració 
per impulsar accions de revalorització del comerç de 
proximitat i de l’emprenedoria.

Sant Vicenç i sis municipis del 
Baix amplien la col·laboració pel 
foment de l’ocupació
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Sant Vicenç ja compta amb una 
nova eina per garantir el dret a 
un habitatge digne: el protocol 
aprovat per unanimitat al Ple d’oc-
tubre. El document, que s’està 
acabant de perfilar amb les enti-
tats i associacions, regula els ajuts 
econòmics i facilita la integració 
de les persones amb problemes 
d’habitatge. Per aconseguir-ho, es 
preveuen dos mecanismes: evitar 
la pèrdua de l’habitatge per impa-
gament de quotes i, en cas que 
calgui, facilitar l’accés a un habitat-
ge de lloguer.
També es crea la Taula pel dret 
a l’habitatge, que compta amb la 
participació d’entitats, grups polí-
tics, Ajuntament i altres adminis-
tracions públiques.

Ajuts al lloguer
Es crearan unes bases per subven-
cionar diferents pagaments, com 
ara l’entrada del lloguer per a les 
persones que, podent assumir el 
cost mensual de la renda, no po-
den fer-se càrrec de les despeses 
de contractació. També hi hau-
rà subvencions al pagament del 
lloguer per a les unitats familiars 
que han de destinar més d’un 20% 
dels seus ingressos a la renda de 
lloguer (sempre que no siguin be-
neficiàries d’una de les ajudes con-
cedides per altres administracions 
per aquest mateix concepte).
Les sol·licituds s’hauran de pre-
sentar al SIAC (Casa de la Vila) i 
aquestes seran valorades per Ser-
veis Socials i Habitatge Social.

15

Protocol per garantir un habitatge digne

L’Ajuntament ha iniciat els tràmits 
aquest mandat per signar un conve-
ni amb el Servei de Control de Mos-
quits del Consell Comarcal per asso-
lir un major control de les poblacions 
d’aquest i altres mosquits, i fer cam-
panyes de conscienciació ciutadana 

per vigilar aquesta plaga. Ara s’està 
estudiant la seva problemàtica en el 
nostre municipi amb l’objectiu d’ac-
tuar a partir del 2016. 
El mosquit tigre és una espècie in-
vasora originària del sud-est asiàtic 
que va arribar el 2004 a Catalunya. El 

primer exemplar es va trobar a Sant 
Cugat del Vallès i ha anat proliferant 
en d’altres municipis. Les molèsties 
generades per aquest mosquit són 
considerables i, per aquest motiu, 
s’estan posant tots els mitjans per 
controlar-ne la presència. 

La problemàtica del mosquit tigre, a estudi

L’habitatge és un dret bàsic de les 
persones que contribueix a la in-
tegració social i la qualitat de vida. 
Per aquest motiu, volem impulsar 
de manera integrada a la nostra 
població unes polítiques d’habitat-
ge per promoure  els serveis cen-
trats  en l’atenció a les persones i 
en les seves necessitats bàsiques 
en matèria d’habitatge.
Per això i amb l’ajut de la Taula 
pel Dret a l’Habitatge s’ha creat el 
Protocol per a un habitatge digne, 
on es preveuen les accions que es 
portaran a terme durant aquest 
mandat. Hi destaca una nova línia 
d’ajuts al lloguer per a famílies en 
risc d’exclusió social per evitar, jus-
tament, una situació de pobresa 
insostenible. Alhora impulsarem 
la construcció de nous habitatges 
per poder proporcionar una nova 
oferta de pisos públics assequi-
bles als  ciutadans.
La nostra contribució és fer tot el 
possible per garantir aquest dret 
impulsant i facilitant l’accés a l’ha-
bitatge i gràcies a aquest Protocol 
es podran dur a terme accions 
que, sens dubte, ajudaran a com-
plir aquest objectiu.

Alejandro Aparicio
Regidor d’Habitatge Social
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Un cop finalitzades les obres de 
museïtzació del Molí dels Frares, 
es preveu que a principis de gener 
ja es pugui presentar aquest nou 
equipament. S’han recuperat les 
restes del molí fariner que hi ha a 
la planta soterrani de l’edifici, que 
a partir d’ara es podrà visitar. Amb 
projeccions, audiovisuals, maque-
tes i plafons explicatius, es podrà 
conèixer l’estructura del Molí i el 

seu funcionament, la importància 
de l’aigua i el dia a dia del treball 
dels moliners, entre d’altres pro-
postes didàctiques.
Està previst que la setmana abans 
de la 32a Mostra comercial i agrí-
cola es pugui fer la presentació del 
Molí fariner, de l’època medieval i 
que va estar en funcionament fins 
al segle XIX. I durant la Mostra s’or-
ganitzarà una jornada de portes 

obertes, perquè totes les persones 
que ho desitgin en puguin visitar 
les noves instal·lacions. Un dels 
objectius fonamentals de l’obra és 
facilitar l’aprenentatge dels esco-
lars al voltant de què és un Molí i 
la importància de l’aigua a l’entorn 
vicentí.
Al llarg de l’any l’equipament po-
drà acollir visites familiars, esco-
lars, d’especialistes i professionals 
per descobrir, de forma atractiva i 
lúdica, la tradició agrícola de Sant 
Vicenç dels Horts.

L’Ajuntament està executant nombroses obres 
de millora a punts diversos del municipi. Es trac-
ta de reparació de voreres, instal·lació de nous 

elements  i sistemes viaris (com enllumenat, tan-
ques, mobiliari urbà…) o reparació de forats a la 
calçada, entre d’altres actuacions. En el darrer tri-
mestre de l’any, la brigada municipal analitza més 
de 580 peticions d’actuació en diferents àmbits i 
punts del municipi. Ja se n’han finalitzat més de 30 
i continuen en marxa moltes més. En destaquen, 
entre d’altres, la construcció d’un pas adaptat per 
accedir a l’institut Frederic Mompou , la instal·lació 
de balises lluminoses a la cantonada de l’avinguda 
Ferrocarril amb la rambla de Llobregat, o l’ampli-
ació de la vorera i el canvi de traçat viari al carrer 
de Jaén.

Obres de millora a diferents punts del municipi

Revista municipal | www.svh.cat

Finalitzen les obres de museïtzació del Molí dels Frares
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L’emissora municipal ha deixat les instal·lacions dels 
antics Salesians i des del 12 de novembre emet des 
de la primera planta de Ca l’Aragall, al carrer Barce-
lona 16-18. De moment, Ràdio Sant Vicenç es troba 
en una ubicació provisional fins que s’enllesteixin les 
obres dels nous estudis, un fet que s’espera per finals 
de gener. 
La millora més significativa del canvi d’ubicació defini-
tiu serà poder comptar amb dos estudis de gravació, 
en lloc d’un com fins ara. Amb unes 40 hores setma-
nals de programes propis, les noves instal·lacions fa-
cilitaran la tasca de la cinquantena de col·laboradors 
que fan possible una programació activa, diversa i ar-
relada al municipi. 
L’ampliació d’espai també afavorirà la participació ciu-
tadana a Ràdio Sant Vicenç i la col·laboració amb els 
centres educatius, ja que els antics estudis sovint es 
quedaven petits, tant per espai físic com per disponi-
bilitat horària. Entre els primers que ho podran cons-
tatar hi haurà els més de 260 alumnes que participa-
ran a la 7a edició d’Aula Dial, prevista pel mes de març. 
El lloc provisional on hi ha ara mateix Ràdio Sant Vi-
cenç és el que ocupava Lliga Reumatològica, que s’ha 
trasllat al número 62 del carrer Nou, i part de l’espai 

de l’Associació de Veïns Vila Vella, que es manté a Ca 
l’Aragall. Per la seva banda, als antics Salesians han 
començat les obres que han de permetre traslladar-hi 
l’Arxiu Municipal.

La col·laboració entre Serveis Socials d’Atenció Primà-
ria (SSAP) i l’Institut Superior d’Estudis Psicològics (ISEP) 
ha permès engegar un nou projecte a l’IES Gabriela 
Mistral que combina l’art i el desenvolupament social. 
El projecte Creactiva’t troba la seva base en les terà-

pies artístiques i creatives, enteses com un conjunt de 
processos que utilitzen les arts visuals i plàstiques, la 
música i l’expressió corporal per tal d’afavorir el desen-
volupament personal i social de la persona. 
Es tracta d’un espai experimental i vivencial, on els 
alumnes participants tenen l’oportunitat d’utilitzar l’art 
com a forma alternativa de comunicació, tot potenciant 
la seva capacitat creativa interior i la lliure expressió. 
Durant les sessions, es treballen diferents processos 
personals i grupals, lliures de judicis de valor, on es fa 
èmfasi en les pròpies emocions i es dóna molta impor-
tància a la motivació per mostrar la creativitat interna, 
amb l’objectiu d’afavorir l’autoconeixement.

Sant

dels HortsçSant

dels Hortsç

Ràdio Sant Vicenç ja és a Ca l’Aragall, al carrer de Barcelona

S’engega el Creactiva’t, un nou projecte que combina art i 
desenvolupament social
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Va de Voltes

Dos suggeriments vincu-
lats a la cuina i als regals 
són Cocino para regalar: 
recetas e ideas para hacer 
un obsequio único y especial 
de l’editorial Everest i Guía 
fotográfica de la decoración 
de galletas d’Autumn Car-
penter. Dins seu hi troba-
reu munts de propostes 
ben creatives dignes d’ins-
piració, útils per muntar 
aperitius i postres i també 
per preparar regals origi-
nals fets a casa.
També us fem una reco-
manació adreçada a famí-
lies amb menuts, que és 
Cuinar és una festa! de l’edi-
torial Estrella Polar, amb 
receptes divertides de be-
gudes, magdalenes, pastis-
sos i  altres llaminadures. 

Sabeu que existeixen 
novel·les amb lletra gran? 
Sí, amb les que no cal for-
çar la vista, ni buscar lupa 
ni ulleres especials per 
gaudir-ne entre pàgines. 
T’imagines la vida sense 
ell? de la Isabel-Clara Simó 
n’és un d’ells. Properament 
es llegirà al club de lectura 
Víctor Català, hi sou convi-
dats a participar cada di-
marts poc després d’obrir 
les portes de la Biblioteca. 
Si busqueu d’altres títols 
amb aquestes característi-
ques podeu visitar la sego-
na planta de l’edifici on te-
nen una secció específica. 

Deixeu-nos parlar també 
d’un àlbum il·lustrat, un 
conte pels més petits pro-
tagonitzat per en Liam, 
un nen que fa meravelles 
en una ciutat més aviat 
grisa. Es tracta d’El jardí 
curiós de Peter Brown 
i els lectors del club de 
lectura Patufet el llegiran 
i en parlaran a les seves 
trobades. Els del club de 
lectura Bat Pat retran ho-
menatge a en Roald Dahl 
llegint Charlie i el gran as-
censor de vidre, segona 
part del que molt de vos-
altres ja coneixeu (Charlie 
i la fàbrica de xocolata). 
Les aventures i les rialles 
estan assegurades. 

Finalment dues recoma-
nacions més: la primera 
en format DVD: Plácido 
un film de Luis G. Berlan-
ga, galardonat en festi-
vals de renom com ara el 
de Cannes, Venècia, Mon-
treal i Berlín. La comèdia 
té la nit de Nadal en el 
seu argument i retrata la 
societat d’una ciutat als 
anys 50. El lema “Siente 
un pobre a su mesa” va 
ser censurat com a títol. 
La segona recomanació 
és el còmic Pesadilla an-
tes de Navidad (T. Burton) 
de Jun Asuka i editat per 
Planeta DeAgostini, una 
joia de manga.

Espai coordinat per la Biblioteca 
Municipal Les Voltes

La Biblioteca Municipal Les Voltes vol desitjar-vos bones festes i volem fer-ho convidant-vos a llegir i treure partit d’alguns 
llibres que s’escauen per l’abans, el durant i/o el després dels dies festius. 

Recomenacions de la biblioteca per al Nadal

Contacte:
T. 93 656 06 63
lesvoltes@svh.cat

Horari d’hivern: 
Tardes: De dilluns a divendres de 
15.30 a 20.30 h.

Matins: Dimecres i dissabtes de 10 
a 13 h.

18
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Entitats

París vivió un viernes sangriento el pasado 13 de novi-
embre. Y una vez más, los ciudadanos y ciudadanas de 
Sant Vicenç dels Horts, de todos los credos e ideologías, 
nos hemos horrorizado, entristecido y solidarizado con 
el sufrimiento de otras personas. Por eso la Comunidad 
Islámica La Paz de SVH, la Asociación Cultural Marroquí 
y la Fundación Bayt al-Thaqafa: lamentamos la muerte 
de cada una de las persones asesinadas; nos solidariza-
mos plenamente con sus familiares y su entorno; con-
denamos con total firmeza y sin paliativos el uso de la 
violencia; defendemos la convivencia en libertad, igual-
dad, respeto y dignidad.
Como vicentinos y vicentinas, queremos una Europa 
fundamentada en el ideal de los Derechos Humanos, 
todos los derechos y para todas las personas, solidarios 
y responsables con los demás y con nuestro entorno. 
Queremos pueblos y ciudades donde cada uno de no-
sotros y nosotras tengamos un lugar, desarrollemos un 
sentimiento de pertenencia, y podamos crecer con es-
peranza en el futuro y sin miedo.
Como ciudadanos y como musulmanes estamos com-
prometidos plenamente con la convivencia, con la paz 
y con la equidad y cada día, desde hace muchos años, 

trabajamos para construirlas.
La comunidad musulmana en su inmensa mayoría rec-
haza frontalmente la violencia y la interpretación y uso 
de la religión contra los que no comparten nuestra fe. 
No nos sentimos ni identificados ni representados, al 
revés, nos duele y nos escandaliza, y cada día tenemos 
presentes a todas las personas, y en estos días muy es-
pecialmente a la martirizada Siria, la mayor parte her-
manos en nuestra fe, que sufren esa violencia, muerte 
y destrucción y se ven obligados a dejar sus hogares 
buscando un futuro en dignidad en sociedades que de-
masiadas veces se han convertido en fortalezas para el 
que busca acogida. Conjuntamente con muchas perso-
nas e Instituciones tejemos cada día una red en favor 
de la igualdad, y contra la islamofobia, el antisemitis-
mo, el racismo, la xenofobia, la homofobia o cualquier 
otra forma de odio o discriminación, sin permitir que 
avance el discurso de odio, los mensajes populistas o 
aquellos que pretenden simplificar la realidad y generar 
confrontación.
Seguiremos conviviendo en paz. Sin ceder ante el terror 
ni ante aquellos que nos quieren dividir porque todos 
somos nosotros!

I de nou... Tots som nosaltres!

El ple municipal de novembre va 
començar amb una declaració 
institucional llegida per l’alcalde, 
Oriol Junqueras, de condemna 
dels atemptats a París i Beirut i de 
solidaritat amb el poble francès i 
els altres pobles que pateixen el 
terrorisme, com el poble de Mali, 
que recentment també ha patit un 
atemptat. 
L’Ajuntament va expressar “el seu 

rebuig a qualsevol estratègia que 
pretengui fracturar la societat o 
confrontar les persones per raons 
d’ètnia, origen, pensament o reli-
gió”. En la declaració, el consistori 
“se solidaritza amb el poble fran-
cès i amb tots els països que patei-
xen el terrorisme i les conseqüèn-
cies de les guerres i dels conflictes 
armats”, alhora que expressa la 
“necessitat de garantir i respectar 

la llibertat religiosa” i rebutja “qual-
sevol tipus de criminalització de 
persones de religió musulmana 
per raó de llurs creences i els atacs 
a llurs símbols, i també amb relació 
a altres religions”. 

Comunidad Islámica La Paz de SVH
Asociación Cultural Marroquí y Fundación Bayt al-Thaqafa

Declaració institucional al ple municipal per 
condemnar els atemptats terroristes
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El motivo de esta carta es llegar a esas familias que 
estén amenazadas de ser expulsadas de sus hogares, 
que se encuentren en una de las situaciones más an-
gustiosas que un ser humano puede vivir. Los bancos 
no nos dan soluciones… solo ofrecen -en contados ca-
sos- demoras, reestructuraciones, novaciones hipote-
carias o incluso pagar “lo que uno pueda”, pero por en-
cima de todo: nunca dejar de pagar. Triquiñuelas que a 
la larga solo sirven para aumentar tu deuda.
¡No lo pienses más! Ven a la Plataforma de Afectados 
por la Hipoteca (PAH). No estás solo. Somos muchos 
los que compartimos el mismo problema que tu. La 
prioridad de cualquier familia es comer. No somos los 
responsables de esta situación económica, ni del des-
pilfarro que han llevado los diferentes gobiernos, no lo 
somos tampoco de su mala gestión, ni de la corrupción 
galopante, que ya es uno de los principales problemas 
de este país. Mientras los bancos nos roban, los políti-
cos miran para otro lado. 
La PAH nació por la necesidad de defender a esas fa-
milias que están siendo atracadas descaradamente 
por los bancos buitres. Los cuales te echan de casa 
y pretenden que sigas pagando la hipoteca. Con mu-
cha ilusión y esfuerzo, la PAH ha conseguido que estas 
prácticas abusivas hoy casi no se practiquen. Porque 
todos juntos hemos luchado, manifestándonos, ocu-
pando entidades bancarias y negociando. Hace 3 años 
que la PAH se creó en Sant Vicenç dels Horts. Somos 
unas 50 familias que no cesamos en nuestro empeño 

para defendernos de las agresiones de bancos y leyes 
que cortan nuestras libertades y derechos. 
En todo este tiempo, se han firmado 61 acuerdos con 
los bancos en Sant Vicenç dels Horts. Todos ellos acep-
tados por los afectados, que siempre tienen la última 
palabra. Han sido acuerdos de daciones en pago sin 
ningún tipo de deuda, reestructuraciones por Real 
Decreto, quitas, alquileres sociales, condonaciones de 
deuda o daciones parciales.
La PAH ha conseguido que se haga realidad en Cata-
luña una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), aprobada 
en el Parlament, cambiando la Ley Hipotecaria por la 
igualdad de suministros básicos para las familias en 
riesgo de exclusión social. En la PAH de Sant Vicenç 
dels Horts estamos estructurados legalmente a ni-
vel comarcal, provincial y estatal y acogemos a varios 
municipios del Baix Llobregat, como Sant Andreu de 
la Barca, Pallejà, Cervelló, La Palma, Vallirana, Corbera, 
Gavà, Torrelles o Molins de Rei. 
La vivienda es solo uno de nuestros derechos, al igual 
que la justicia, la sanidad, la educación, el trabajo, la Ley 
de Dependencia y tantísimos otros, que visiblemente 
han caído en el olvido a favor de una banca corrupta y 
gracias a unos políticos que se prostituyen a su favor.
No estás solo, ¡Somos muchos! Estamos todos los lu-
nes en la calle Jacint Verdaguer, 146-148; frente a la 
plaça Narcís Lunes, de 11 a 13.30 h. Y para nuevos ca-
sos a las 10.20 h.
¡Te esperamos!

¡No estás solo! Plataforma de Afectados por la Hipoteca
de Sant Vicenç dels Horts



Sant

dels Hortsç 21
Sant

dels HortsçSant

dels Hortsç24

Aportem solucions

Estamos a las puertas de un nuevo año, el año del cambio

El rodillo de la mayoría absoluta

Sant Vicenç dels Horts és un poble viu i dinàmic, de gent amb empenta que ens fa referents en molts àmbits. 
Els vicentins ens podem sentir orgullosos del que fem. És evident també que ens enfrontem amb dificultats 
enormes. El panorama econòmic és dolent i castiga especialment municipis com el nostre, que entrem abans 
en les crisis i en sortim més tard que molts altres.
Davant les dificultats, podríem passar-nos el dia lamentant-nos, podríem xutar la pilota cap endavant. Fins i tot 
les podríem intentar amagar. Però el govern municipal pren la decisió diària d’afrontar-les, aportant solucions i 
proposant alternatives. I ho fem de la mà de molta gent, perquè sabem que només així ens en sortirem.
Ho fem apostant enguany més que mai per la campanya de Nadal, obrint aparcaments comercials gratuïts, 
ampliant els llums i la decoració als carrers, farcint aquestes dates d’activitats per a petits i grans, etc. També in-
centivem l’ocupació amb les subvencions a les empreses que contracten vicentins i recentment n’hem conegut 
els bons resultats. Hem rebut 80 sol·licituds, un 60% més que l’any passat. I 32 llocs de treball creats l’any passat 
han esdevingut indefinits. Generem ocupació estable demanant el compromís de les empreses, que aporten 
el 75% del salari de cada lloc de treball creat.
No són els únics exemples. Hem de seguir per aquest camí, i per això seguim incrementant les partides d’acció 
social, educació i foment de l’ocupació, amb un pressupost 2016 més social que mai.
Us desitgem bones festes i un venturós any 2016. També fem una crida a comprar a Sant Vicenç per aquestes 
dates; ho tenim tot a l’abast.

Estamos muy satisfechos con los nuevos presupuestos para el año 2016 ya que hemos conseguido que sean 
los más sociales de la historia del municipio. Estos presupuestos se fundamentan en tres ejes: Políticas sociales, 
educación y ocupación. Nuestro grupo municipal, el mas relacionado con el primer eje ha conseguido subir el 
presupuesto en Servicios Sociales en mas de un 30%, concretamente se han incrementado partidas funda-
mentales como la destinada a personas con dependencia, también en ayudas de urgencia social a personas 
en situación de vulnerabilidad y becas escolares.
Sin embargo hay una dura realidad que tenemos que afrontar, todo lo que hagamos para ayudar a los ciuda-
danos no servirá de nada si a nivel estatal vuelve a ganar el bipartidismo o su muleta llamada Ciudadanos y 
vuelve a empezar el ciclo de recortes y privatizaciones. En estas condiciones y tras este largo e intenso recorri-
do llegamos a la hora crucial, las elecciones del próximo 20D, las primeras elecciones reales, decisivas, ya que 
esta vez si hay una alternativa real al régimen del 78. Podemos (impulsor de Sant Vicenç Si Puede) es el actor 
colectivo y la herramienta electoral que más ha trastocado el mapa político y que representa la posibilidad de 
cambio con las mayorías castigadas por la crisis. Y esto lo podemos decir por que lo estamos demostrando día 
a día en los municipios, que el cambio es posible y que se pueden hacer las cosas de otra manera.
Por ultimo queremos agradecer la colaboración de las vicentinas y los vicentinos en la Gran Recogida de Ali-
mentos y desearos a todos y a todas unas felices fiestas.

En el momento de entregar este texto, aun no se ha celebrado el Pleno, pero en la Junta de Portavoces, ya nos 
han informado de que Junts per Sant Vicenç i SVH Sí Puede han vuelto a aplicar el rodillo de la mayoría absoluta 
con la que gobiernan para rechazar absolutamente todas las enmiendas a las ordenanzas y a los presupuestos 
municipales. No han aceptado ni una sola de nuestras propuestas!
Nos hemos opuesto al cambio de la ordenanza que ha preparado el gobierno municipal para perdonar el 50% 
del impuesto de la plusvalía a las empresas que vendan su patrimonio y se vayan de Sant Vicenç.
Nos hemos opuesto al incremento previsto de la partida de sueldos del equipo de gobierno (78.000€ más que 
lo aprobado en junio de este mismo año), al incremento de las partidas de propaganda, de fiestas... y hemos 
pedido que se incrementen las partidas destinadas a la protección social y al fomento de la ocupación.
Otros ejemplos: hemos pedido que los vecinos y vecinas que lo soliciten puedan fraccionar hasta en 12 meses 
los impuestos y tasas que cobra el Ayuntamiento, o que se recupere la bonificación que existía por domiciliar 
estos recibos, o que las entidades sociales y culturales que tienen locales propios puedan quedar exentas de 
pagar el IBI, o que haya inversión en los barrios, etc.
Junqueras está al frente de un gobierno municipal que no dialoga ni acepta las sugerencias de los grupos de la 
oposición y la ciudadanía de Sant Vicenç, pero sí permite sin protestar que la Generalitat de Catalunya  tenga 
una deuda de más de 3,6 millones de euros con nuestro Ayuntamiento…

Grups Municipals
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CON ILUSIÓN los vicentinos/as hemos acudido a las urnas este año en tres ocasiones, demostrando nues-
tras ganas de acabar con los partidos tradicionales. Los buenos resultados de los  votos confiados a Ciuta-
dans tienen que servir para la regeneración de la política.
CON ILUSIÓN queremos, desde la oposición en nuestro ayuntamiento, controlar la acción del equipo de  
gobierno actual y trabajar aportando ideas  para beneficiar a toda la población.
CON ILUSIÓN los diputados de Ciutadans en la Generalitat, con Inés Arrimadas al frente, defenderán sin 
descanso la voluntad de los que nos sentimos tanto catalanes como españoles. Tenemos que poner orden 
al ridículo espantoso que estamos viviendo, con el espectáculo bochornoso de vender nuestro país a grupos 
antisistema para que Artur Mas sea Presidente.
CON ILUSIÓN los votos de Ciudadanos en España deben asegurar un país fuerte, más justo, más solidario, 
más libre y sobre todo un país en el que los catalanes nos sintamos orgullosos de ser catalanes dentro de 
España. Albert Rivera trabajará en la reforma de la constitución para conseguir un objetivo común para que 
todas las autonomías estén reconocidas y valoradas.
CON ILUSIÓN os deseamos unas Felices Navidades y un próspero año nuevo. Aprovechad estos días de des-
canso  para pasear, disfrutar y  comprar en Sant Vicenç colaborando con la reactivación del comercio local. 
Ayudemos a que Sant Vicenç  sea el pueblo acogedor del que todos y todas podamos sentirnos orgullosos.

Fa més de mig any que van tenir lloc les eleccions municipals del 2015. Eleccions que van definir un nou escenari 
polític per la coalició d’ICV-EUiA a Sant Vicenç dels Horts. Es per això que creiem convenient explicar què em fet 
amb el teu vot durant aquests 6 mesos.
- Em reivindicat i reivindiquem la necessitat de remunicipalitzar serveis i d’incloure clàusules socials a tots els 
contractes que l’Ajuntament liciti. Això facilitaria que les empreses del tercer sector, d’inclusió social i cooperati-
ves puguin obtenir concursos públics. Aquest fet provocaria la creació de noves cooperatives al nostre municipi.
- Hem exigit un PLA DE RESCAT CIUTADÀ per combatre les desigualtats socials. En aquest àmbit, vam lluitar per 
la creació d’espais de trobada a l’estiu i a l’hivern per garantir la cohesió entre infants en risc d’exclusió social, ens 
em manifestat perquè cap infant que ho necessiti es quedi sense beca menjador, i treballem a la taula pel dret a 
l’habitatge perquè s’apliqui la llei d’habitatge que va sorgir de la ILP presentada per la PAH i que va ser aprovada 
al Parlament de la Generalitat de Catalunya.
- En quant a la transparència i la participació, lluitem i seguirem lluitant perquè el nostre consistori tingui parets 
de vidre, augmenti la transparència i engegui processos participatius per definir les inversions que es faran 
durant el mandat 2015-2019.
Per acabar, i esperant que al 2016 haguem fet fora a la dreta de l’Estat Espanyol, només volem desitjar-vos una 
bona sortida d’any i una millor entrada. Que al 2016 es facin realitat totes les nostres reivindicacions i lluites.

Democràcia i Llibertat és la suma electoral de Convergència, Demòcrates de Catalunya i Reagrupament. Des del 
centre del sobiranisme català, ens hem unit per fer possible el “sí” de la majoria dels catalans a la independència, 
expressat des de fa anys als carrers i les places d’arreu del país, i concretat en la consulta del 9 de novembre i 
en les eleccions del 27 de setembre.
Volem que Catalunya sigui un Estat per assegurar el nostre benestar i defensar la nostra dignitat. Però, sobretot, 
perquè els nostres fills i néts visquin millor. Per tenir més eines per acabar de sortir de la crisi. Per fer que la gent 
trobi feina. Per assegurar que tothom tingui accés a una sanitat i un ensenyament de qualitat. Per garantir unes 
pensions justes i més dignes, que garanteixin el poder de compra dels pensionistes. Els diners que genera Ca-
talunya, en forma de renda i d’impostos, permetrien invertir molt més en serveis bàsics: sanitat, ensenyament, 
serveis socials, habitatge, transport, etc.
Per començar a construir un nou Estat, hem de negociar a Madrid. De la mateixa manera que hem de seure a 
la taula amb la Unió Europea i la comunitat internacional.
És la forma d’actuar amb coherència, rigor, respecte i responsabilitat, d’acord amb el resultat de les eleccions del 
27 de setembre. Ho farem bé. Perquè és la nostra manera de fer i perquè volem convèncer encara més gent 
i seguir generant confiança a ulls del món. Així mateix, mentre Madrid prengui decisions que afectin la qualitat 
de vida dels catalans, hi direm la nostra sempre que calgui i defensarem els ciutadans del nostre país. No ens 
quedarem de braços creuats davant les desigualtats. 
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Jaume Casanovas

Carlos Gómez

Què estem fent amb el teu vot

Fem possible el teu SÍ

Feliz Navidad y próspero voto nuevo
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Sant Vicenç opina

Hace unos meses presenté mi baja en el grupo municipal de Ciudadanos (C’s) y en el partido. Cuando me propusieron pertenecer a 
C’s lo medité mucho porque desde el principio no me gustó la presencia de ex- miembros del PSC en C’s de Sant Vicenç. Consideraba 
que habían hecho una mala gestión en los años que gobernaron nuestro municipio. Aun así el proyecto me sedujo por la presencia de 
otras personas que, de igual forma que yo, no provenían de la política.
Lamentablemente, C’s ha dado en estos meses un cambio de rumbo político dejando la ejecutiva de Sant Vicenç en manos ex-socialis-
tas, y del Delegado Territorial en el Baix y máximo responsable de C’s en la comarca, Xavier Alegre, que fue destacado miembro del PSC 
durante años. En C’s existe una grave falta de democracia interna que no permite a sus militantes decidir mediante votaciones. A modo 
de ejemplo, Xavier Alegre fue puesto a dedo por el Responsable de Organización del partido, Fran Hervias, sin pasar por primarias en la 
comarca del Baix. Ello significaba estar sometidos a unas imposiciones políticas que algunos no estamos dispuestos a aceptar. 
Con este cambio de rumbo político en C’s decidí pasar a ser concejal no adscrita. Seguiré trabajando por mis vecinos sin estar al servicio 
de las “viejas formas de hacer política”, ni siendo cómplice de un engaño a los ciudadanos al seguir en el partido.
Quiero felicitar a todos los vicentinos las navidades y desearles que el 2016 sea mejor para todos, y pedir al gobierno municipal que en 
estos días no quede ninguna familia sin poder pasar unas fiestas lo más dignas posibles. Siempre a vuestra disposición.

Susana Martín Hernández

Comenzando una nueva etapa

ESPAI REGIDORS NO ADSCRITS

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.

Un any més La Marató de TV3 ha arribat a Sant Vicenç dels Horts. 
Els dies 12 i 13 de desembre vam poder gaudir de dos dies de festa, 
alegria, voluntariat i solidaritat que van fer que l’edició d’aquest any 
fos tot un èxit.
La diabetis i l’obesitat han estat els temes d’aquesta edició de La 
Marató, amb la intenció com a d’altres edicions, d’ajudar en la inves-
tigació i la informació sobre aquestes malalties que pateixen una de 
cada quatre persones, tal com deia l’eslògan d’aquest any.
La Comissió organitzadora de La Marató de TV3 a Sant Vicenç dels Horts volem agrair especialment la implicació de totes les 
botigues, empreses i entitats del nostre poble que han volgut col·laborar per fer de l’edició d’enguany una de les més profitoses 
dels darrers anys.
I també volem agrair, d’una forma molt especial, la implicació de totes les persones que es van acostar a gaudir dels festivals, de 
la tómbola, de les actuacions a la plaça de la Vila... i que van fer la seva donació.
Us esperem l’any vinent a la propera edició de La Marató de TV3 a Sant Vicenç dels Horts.
Moltes gràcies per fer-nos tant feliços amb la vostra solidaritat.

Sant Vicenç dels Horts amb La Marató

Comissió organitzadora de La Marató a Sant Vicenç dels Horts

100% OPACITAT75% OPACITAT
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Gràcies a la solidaritat de moltes persones anònimes i a la fantàstica 
labor dels voluntaris que han participat en el Gran Recapte, es va acon-
seguir la fita de recollir una gran quantitat d’aliments. Més de 18 tones 
de menjar divers, que es van aconseguir en diferents punts de recollida 
de la nostra població durant el 27 i el 28 de novembre.
Enguany a Sant Vicenç dels Horts els punts de recollida van ser: Condis 
(2 centres), Mercadona, Aldi, Caprabo, Suma, Dia, Consumi Bon Area. 
Des d’aqui volem donar també el nostre agraïment a les direccions 
d’aquests centres, que ens van facilitar les seves instal·lacions per a fer 
possible el Gran Recapte 2015.

Aquesta acció, 
que es va dur 
de forma simul-
tànea a molts 
municipis de la 
nostra geogra-
fia, ha fet possible que es pugui continuar ajudant a moltes famílies que 
tant ho necessiten.
A Sant Vicenç dels Horts, aquests aliments es repartiran al Rebost Solidari 
a totes aquelles famílies més necessitades i a les quals derivin des dels 
Serveis Socials del nostre municipi. Aquesta tasca no es podria dur a ter-
me sense la implicació de tots els voluntaris que dediquen part del seu 
temps lliure al Rebost Solidari. A tots ells, moltissímes gràcies!
Des de l’Associació Solidària pel Voluntariat Vicentí, us volem agraïr la vos-
tra participació, i us encoratgem a que participeu com a voluntaris en d’al-
tres activitats d’àmbit social, esportiu i de sensibilització al nostre municipi.
Per a més informació pots enviar-nos un mail a: voluntaris.svh@gmail.com
Visita el nostre facebook: “Soc Voluntari Habitual”

Gran Recapte 2015 a Sant Vicenç dels Horts

Gustavo Correa Serra
President de l’Associació Solidària pel Voluntariat Vicentí.

AjuntamentSVH

Segueix-nos

 Sant Vicenç dels Horts 
a les xarxes socials
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Aquest any, quatre comerços més par-
ticipen en la campanya “I tu, jugues en 
català?” i ofereixen a la seva clientela 
la possibilitat de comprar jocs i jogui-
nes en català. A més, d’El gripau blau 
(c. Mn. Jacint Verdaguer, 95), que ja es 
va adherir a la campanya l’any passat, 
Papers i llibres Marta (c. Mn. Josep Du-
ran, 12), Joguina (Centre Comercial La 

Vailet), Dolcepi (c. Ribot, 28) i Joguines 
Tus Sueños (c. Barcelona, 91) tenen a 
la disposició dels clients alguns jocs i 
algunes joguines que formen part del 
catàleg actual de jocs que podem con-
sultar a la pàgina web Jocs en català 
del Consorci per a la Normalització 
Lingüística:  
www.cpnl.cat/jocs/cataleg/.

Dolcepi

Dulces sueños

Establiments
col·laboradors

El gripau blau Joguina Papers i llibres Marta

Espai coordinat pel Servei Local de Català

Creix el nombre de botigues que venen jocs i joguines en català

Collita pròpia

Serà notícia

25

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. 

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: fins al 13 de gener al SIAC 
(Casa de la Vila).

18 de desembre, de 19 a 23 h,
a la Pista Polivalent Municipal Francesc Macià

Cap infant sensejoguina

Divendres 18 de desembre
De 19 a 23 h

Pista Polivalent Francesc 
Macià (c. Sant Miquel)

L’entrada és una joguina nova

Creu Roja

Chavorrillo
La Rubia
El Globo
Bionica

Kaña al Kapital
R-30

Chalice of Souls
Pycaya

Fi de festa amb 
Luis Vela als plats
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Horaris i localitzacions, 
vegeu pàgina 4.

18, 19 i 20 de desembre

Caga Tió
amb el comerç local

25 de desembre,
a les 12 h, a l’Església de Sant Vicenç Màrtir

Missa de Nadal i
Concert de nadales
Amb la participació de La Coral El Llessamí

19 de desembre
De 10 a 20 hores, a la Casa de la Vila

Marató de recollida
de joguines
Més informació, vegeu pàgina 6.

27 de desembre, al Jazz Club La Vicentina
9 de gener, al Jamboree Jazz Club

La vicentina Marina Tuset és a punt de publicar el 
seu primer disc, 

Sweet Lights. 
A la sala de Barcelona el CD ja estarà disponible.
Tuset aprofitarà les vacances nadalenques per ac-
tuar a casa 

26 de desembre,
a les 18 h, al Parc del Pi Gros

La crema d’en grossot, el tió més gros
Hi haurà xocolatada popular

27 de desembre,
a les 18.30 h, al Centre Catòlic

Els Pastorets
(o l’adveniment de l’Infant Jesús),
de Josep Maria Folch i Torres

Venda anticipada d’entrades a www.entradium.com, 
i a taquilla mitja hora abans de la representació.

26 de desembre
a les 19 h, a l’Església de Sant Vicenç 
Màrtir

Tradicional Concert de 
Sant Esteve
Amb la Coral Xerinola, el Cor ¾  de 10, la 
Coral Jove i l’Orfeó Vicentí del Centre Catòlic

26
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A les 00 h finalitza el termini  per 
participar en el concurs de foto-
grafia de plats de Nadal #magra-
dalacuina.
El 19 de gener es farà públic del 
guanyador al Twitter de la Biblio-
teca Municipal Les Voltes
Podeu consultar les bases a 
www.svh.cat i a biblioteca.santvidigital.cat

Del 27 al 30 de desembre

Festival de la Infància
A la pista poliesportiva de l’Escola Joan Juncadella 
(vegeu contraportada d’aquesta revista)

Després  de les festes de Nadal 
El servei de recollida de poda recull els arbres de 
Nadal porta per porta, si són petits, trucant i con-
certant dia de recollida prèvia al telèfon 
900 70 71 71.

Actuacions de  The Covers Band i Dj Iliam Twist
Entrada: 10 € (adults); 5 € (16-18 anys)
Preu taquilla: 12 € (adults); 6 € (16-18 anys)
Inclou 2 consumicions (16-18 anys, sense alcohol)
Aforament limitat. Venda d’entrades fins a exhau-
rir-les. Venda anticipada: Bar Ateneu, La Taska, Bar 
de Moe’s, Bar Cal Tito, Bar del Centre i la Botigueta

Del 2 al 31 de gener de 2016

Servei  d’Aula d’estudi
a la Biblioteca Municipal Les Voltes
Matins: dimarts, dijous i divendres de 10h a 13h
Vespres: de dilluns a divendres de 20.30h a 1.00h
Caps de setmana:
Dissabte tarda: de 15.30h a 20.30h
Diumenge: de 10 a 13h i de 15.30h a 20.30h
Dies especials: 
Dissabte 2: De 10h a 13h i de 15.30h a 20.30h
Dimarts 5 (vigília de Reis): De 15.30 a 18h
Dimecres 6 de gener (Reis): De 10h a 13h i de 
15.30h a 20.30h
Divendres 22 (Festa Major): De 10h a 13h i de 
15.30h a 20.30h

5 de gener 

Cavalcada
de Reis
A les 18 h, lliurament
de la carta als Reis Mags
d’Orient a la Casa de la Vila.
A les 20 h, cavalcada de Reis. Sortida de la plaça 
de la Vila, recorregut pels carrers de Rafael  Casa-
nova, Anselm Clavé,  Sant Josep, del Riu,  Barcelo-
na (fins a l’altura de l’Església de Sant Josep),  Mn. 
Jacint Verdaguer,  Sant Miquel, Anselm Clavé i Sant 
Josep, i arribada a l’avinguda de Torrelles.

#magradalacuina
Concurs de fotografia de plats de Nadal

mostra
32a

comerc i a l  i  ag r í co l a
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