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La Mostra vuelve a calles y plazas
Ya tenemos aquí la 38a Mostra Comercial,
Agrícola i Gastronòmica y la intentaremos volver a vivir, reencontrándonos en
las calles y las plazas con las amistades y
la familia. Gracias al esfuerzo de todo el
mundo, Sant Vicenç dels Horts podrá vivir
su gran fiesta, motor económico con el que
iniciamos el año y que supone la gran reanudación comercial y festiva de la ciudad.
Tras cerca de dos años muy duros, la apuesta
municipal es la de recuperar total o parcialmente la esencia de una fiesta con la
que mostramos las virtudes del comercio, la
agricultura y la restauración, además de las
muchísimas actividades de la Fiesta Mayor
de Invierno que organizamos conjuntamente
con las entidades vicentinas.
Durante tres días, Sant Vicenç dels Horts volverá a ser el gran escaparate de la comarca,
con espectáculos, productos y servicios del
nivel más alto. Y un año más potenciamos
la Mostra Internacional de Pastisseria, un
acontecimiento plenamente consolidado que
llega a la quinta edición y que nos convierte
en referente mundial. Pasteleros y pasteleras de prestigio reconocido nos ofrecerán
sus creaciones más singulares, un hecho que
reafirma esta propuesta única que acerca la
alta pastelería a todos los públicos.
El programa, con actividades para todos los
gustos y edades, se ha elaborado teniendo
presentes los objetivos planetarios de las
Naciones Unidas. Como gran novedad de
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La Mostra, podremos visitar una exposición sobre el trabajo del Ayuntamiento para
lograr los objetivos de desarrollo sostenible, los cuales nos llevarán a preservar el
planeta. Sant Vicenç dels Horts trabaja en
equipo para alcanzar un mundo más limpio
y sostenible; podréis ver de cerca algunos de
los proyectos más destacados, que requieren
la implicación de todo el mundo: ciudadanía,
entidades, comercios, empresas, etc.
Hemos trabajado con mucha ilusión para
organizar la 38a Mostra. Salid a la calle y
participad en las actividades. Para disfrutar
de la fiesta con seguridad, hemos distribuido las propuestas en diferentes perímetros del espacio público. Esto nos permitirá
controlar el aforo de las diversas zonas y
aplicar las medidas establecidas por las
autoridades sanitarias.
¡Disfrutad de la 38a Mostra!

Miguel Comino Haro, alcalde
Paqui Capellades Ladevesa,
regidora de Promoción de la ciudad
y adjunta de Cultura
Isidre Bautista Compte,
regidor de Cultura

La Mostra torna als carrers i a les places
Ja tenim aquí la 38a Mostra Comercial,
Agrícola i Gastronòmica i l’intentarem
tornar a viure com cal, retrobant-nos als
carrers i les places amb les amistats i la
família. Gràcies a l’esforç de tothom, Sant
Vicenç dels Horts podrà viure la seva gran
festa, motor econòmic amb què iniciem
l’any i que suposa la gran represa comercial
i festiva de la ciutat. Després de prop de
dos anys molt durs, l’aposta municipal és la
de recuperar total o parcialment l’essència
d’una festa, amb la qual mostrem les virtuts
del comerç, la pagesia i la restauració, a
més de les moltíssimes activitats de Festa
Major d’Hivern que organitzem conjuntament amb les entitats vicentines.
Durant tres dies, Sant Vicenç dels Horts
tornarà a ser el gran aparador de la
comarca, amb espectacles, productes i
serveis del nivell més alt. I un any més
potenciem la Mostra Internacional de Pastisseria, un esdeveniment plenament consolidat que arriba a la cinquena edició
i que ens converteix en referent mundial.
Pastissers i pastisseres de prestigi reconegut ens oferiran les seves creacions més
singulars, fet que refermant aquesta proposta única que acosta l’alta pastisseria a
tots els públics.
El programa, amb activitats per a tots els
gustos i edats, s’ha elaborat tenint present els objectius planetaris de les Naci-

ons Unides. Com a gran novetat de La Mostra, podrem visitar una exposició sobre la
tasca que fa l’Ajuntament per assolir els
objectius de desenvolupament sostenible,
els quals ens duran a preservar el planeta.
Sant Vicenç dels Horts treballa en equip
per assolir un món més net i sostenible;
podreu veure de prop alguns dels projectes
més destacats, que requereixen la implicació de tothom: ciutadania, entitats, comerços, empreses, etc.
Hem treballat amb molta il·lusió per
organitzar la 38a Mostra. Sortiu al carrer i participeu a les activitats. Per gaudir
de la festa amb seguretat, hem distribuït
les propostes en diferents perímetres de
l’espai públic. Això ens permetrà controlar
l’aforament de les diverses zones i l’aplicació de les mesures establertes per les
autoritats sanitàries.
Gaudiu de la 38a Mostra!

Miguel Comino Haro, l’alcalde
Paqui Capellades Ladevesa,
regidora de Promoció de la ciutat
i adjunta de Cultura
Isidre Bautista Compte,
regidor de Cultura
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Comercial

Espais amb perímetre i mesures
de seguretat anti COVID-19

Agrícola

Sant Vicenç dels Horts preveu recuperar el format presencial de La Mostra. Per gau-

Gastronòmica

dir de la festa amb seguretat, l’organització ha distribuït les propostes en diferents
perímetres de l’espai públic. Això permetrà controlar l’aforament de les diverses

Entitats

zones i l’aplicació de les mesures establertes per les autoritats sanitàries. Es demana
a la ciutadania precaució i responsabilitat per gaudir de les virtuts del comerç,
la pagesia i la restauració, a més de les moltes activitats de Festa Major d’Hivern
organitzades conjuntament amb les entitats vicentines.
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L’Era del Baró

3

Expositors de comerç local

4

Projecció permanent Concurs de vídeos de comerç

5

Mostra d’artesania popular

6

SVH Anual meet. Trobada de cotxes customitzats

7

Espai Territori i Pagesia

8

Espai Agroecològic

9

Espai Hort

10

Mercat de pagès i productors artesans

11

Exposició “Artistes amb tractor”

12

III Mostra Internacional de Pastisseria

13

Mostra d’escultura de pastisseria

14

Espai Institucional

15

Espai ODS, Objectius de Desenvolupament Sostenible

16

Ràdio Sant Vicenç

17

Entitats

18

Correjocs

19

Diorames de Playmobil

20

Exposició “Convidem els gegants a l’escola”

21

Exposició 125 anys de cavalcada de Reis

22

Marató de donació de sang,
diumenge 23 de gener (Can Comamala)

23

Exposició 25 anys del Mamut Venux
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CARRETERA DE SANT BOI BV - 2002

PÀRQUING
LA VAILET

Punts d’informació
Serveis públics
ACTIVITATS SUSCEPTIBLES DE MODIFICACIONS PER CAUSES SANITÀRIES
CONSULTEU WWW.SVH.CAT O LES XARXES SOCIALS

22

38a MOSTRA

A

RAN

C. N
A

16

CAN COMAMALA

C. MOSSÈN JACINT VERDAGU ER

PLAÇA DE
LA VILA

.R
C

C. MN JOSE P DU

C. RIBOT

C. NOU

12

15

OV
A

2

!

Showroom a l’aire lliure

2

13 14
LC
AS

PL. SANT JORDI

4

1

PÀRQUING FIRAIRES

!

ACTIVITATS SUSCEPTIBLES DE MODIFICACIONS PER CAUSES SANITÀRIES
CONSULTEU WWW.SVH.CAT O LES XARXES SOCIALS
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Espais destacats de la Mostra

DIVENDRES

Divendres 21 de gener

21

Dissabte, de 10 a 21 h i diumenge, de 10 a 20 h
15.30 h Cercavila amb els gegants de les escoles Sortida de la plaça de
Narcís Lunes. Passarà pel carrer de Mn. Jacint Verdaguer i arribarà a la
plaça de la Vila ORGANITZACIÓ escoles de Sant Vicenç dels Horts i Ajuntament

Entitats
		 Mostra d’entitats. LLOC plaça de la Vila Vella
turals del municipi i Ajuntament.

ORGANITZACIÓ

entitats sociocul

		Correjocs. El Club Amatent ofereix un espai adreçat especialment al jovent,
amb jocs de taula, “Investiga els crims a Sant Vicenç”, videoconsoles i video
jocs, circuit de slots , circuit de radiocontrol, màquines de ball, màquines
arcade, pinballs, realitat virtual, futbolí i air hockey. Tota una mostra de jocs
i activitats adreçades a aquest col·lectiu. LLOC plaça de l’Ateneu. PREU Entrada
gratuïta, capacitat limitada. HORARIS ESPECÍFICS Consulteu‑los a l’interior del pro
grama. ORGANITZACIÓ Club Amatent i Ajuntament.

Dissabte 22 de gener

		
Apropa’t al mamut Venux (fins a les 14.30 h) Vine a conèixer els Diables LLOC c. Nou-c. Ribot ORGANITZACIÓ Colla de Diables Àngels Diabòlics

Dissabte 22, de 10 a 14.30 h i de 16 a 21 h

10.30 h Bibliocarrer (fins a les 13.30 h) Les Voltes surt al carrer amb llibres,
contes i revistes sobre hort, cuina i molt més, per triar i descobrir la
millor recepta LLOC Espai Hort. Lateral de la carretera de Sant Boi, entre
el carrer del Pas del Llop i el carrer d’Antoni Gaudí ORGANITZACIÓ Biblioteca Les Voltes i Ajuntament

Diumenge 23, de 10 a 14.30 h i de 16 a 20 h

Exposicions
		 Exposició “25 anys del Mamut Venux” LLOC Can Comamala ORGANITZACIÓ Colla
de Diables Àngels Diabòlics de Sant Vicenç dels Horts COL·LABORACIÓ Ajuntament
		 Exposició “Convidem els gegants a l’escola”, a càrrec de les escoles de
Sant Vicenç dels Horts. Divendres 21 de gener, de 16.30 a 21 h; Dissabte 22 de
gener, de 10 a 14.30 h i de 16 a 21 h; Diumenge 23 de gener, de 10 a 14.30 h
i de 16 a 20 h LLOC Escola La Immaculada ORGANITZACIÓ escoles de Sant Vicenç
dels Horts i Ajuntament
Diorames de Playmobil LLOC carpa de la plaça de l’Ateneu
ciació de Playmobils Clicsparty i Ajuntament

ORGANITZACIÓ

Asso

!

ACTIVITATS SUSCEPTIBLES DE MODIFICACIONS PER CAUSES SANITÀRIES
CONSULTEU WWW.SVH.CAT O LES XARXES SOCIALS

MODIFICACIONS
PER CAUSES
SANITÀRIES
CONSULTEU
WWW.SVH.CAT
O LES XARXES
SOCIALS

		
Jocs gegants de fusta adreçats a tots els públics (fins a les 19 h) LLOC
Espai Hort. Lateral de la carretera de Sant Boi, entre el carrer del Pas
del Llop i el carrer d’Antoni Gaudí ORGANITZACIÓ Ajuntament
		
Taller de sabons de plantes aromàtiques a càrrec de Saboníssim.
Públic familiar LLOC Espai Hort. Lateral de la carretera de Sant Boi,
entre el carrer del Pas del Llop i el carrer d’Antoni Gaudí ORGANITZACIÓ
Biblioteca Les Voltes i Ajuntament

		
Cercavila amb els nostres capgrossos LLOC sortida plaça de l’Ateneu
i arribada a l’Escola La Immaculada ORGANITZACIÓ Colla de Geganters i
Grallers de Sant Vicenç dels Horts COL·LABORACIÓ Ajuntament
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ACTIVITATS
SUSCEPTIBLES DE

11 h L’Era tal com era amb l’alumnat de l’Escola de Teatre El Bitxo LLOC Era
del Baró, a la plaça de Sant Jordi ORGANITZACIÓ Escola de Teatre El Bitxo
i Ajuntament

11.30 h Ball de gegants, amb el Vicenç i la Coloma LLOC plaça de l’Ateneu ORGANITZACIÓ Colla de Geganters i Grallers de Sant Vicenç dels
Horts COL·LABORACIÓ Ajuntament
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16.30 h Exposició “Convidem els gegants a l’escola”, a càrrec de les escoles de Sant Vicenç dels Horts. Divendres 21 de gener, de 16.30 a 21
h; dissabte 22 de gener, de 10 a 14.30 h i de 16 a 21 h; i diumenge
23 de gener, de 10 a 14.30 h i de 16 a 20 h LLOC Escola La Immaculada ORGANITZACIÓ escoles de Sant Vicenç dels Horts i Ajuntament

10 h Correjocs (fins a les 14 h) LLOC carpa situada a la plaça de l’Ateneu PREU
Entrada gratuïta, capacitat limitada ORGANITZACIÓ Club Amatent i Ajuntament

Exposicions

DISSABTE

APUNTA’T AL GRUP DE LA MOSTRA. ENVIA UN WHATSAPP AMB LA PARAULA ALTA AL

677 933 279

A TOTES LES
ACTIVITATS
S’HA PROCURAT
UTILITZAR
MATERIAL
RECICLAT

7

DISSABTE

22

11.30 h Contacontes infantil i taller “El masover impacient”, a càrrec
de la Companyia Patawa LLOC Espai agroecològic. Lateral de la carretera de Sant Boi, entre el carrer del Pas del Llop i el carrer d’Antoni
Gaudí ORGANITZACIÓ Ajuntament
12 h Animació infantil, amb el grup Els escarabats animació LLOC Centre Catòlic PREU Entrada gratuïta. Reserva prèvia a www.entrapolis.
com ORGANITZACIÓ Centre Catòlic i Ajuntament
		
Fira d’atraccions i casetes sense llums ni soroll per a persones amb
hipersensibilitat (fins a les 15 h) LLOC carrer de Salvador Allende-carretera de Torrelles ORGANITZACIÓ Ajuntament
15 h Inici d’activitats del Correjocs (vegeu pàgina 7) (fins a les a
21 h) LLOC carpa situada a la plaça de l’Ateneu PREU Entrada gratuïta,
capacitat limitada ORGANITZACIÓ Club Amatent i Ajuntament
16 h Apropa’t al mamut Venux Vine a conèixer els Diables (fins a les
20 h) LLOC c. Nou-c. Ribot ORGANITZACIÓ Colla de Diables Àngels Diabòlics

ACTIVITATS
SUSCEPTIBLES DE
MODIFICACIONS
PER CAUSES
SANITÀRIES
CONSULTEU
WWW.SVH.CAT
O LES XARXES
SOCIALS

		
Bibliocarrer (fins a les 19 h) Les Voltes surt al carrer amb llibres, contes
i revistes sobre hort, cuina i molt més, per triar i descobrir la millor
recepta LLOC Espai Hort. Lateral de la carretera de Sant Boi, entre el
carrer del Pas del Llop i el carrer d’Antoni Gaudí ORGANITZACIÓ Biblioteca
Les Voltes i Ajuntament

8

DISSABTE

20 h Tabalada i concentració de la Colla de Diables Àngels Diabòlics i
del mamut Venux perquè els infants puguin acostar-s’hi sense por LLOC
plaça de la Vila ORGANITZACIÓ Ajuntament COL·LABORACIÓ Colla de Diables
Àngels Diabòlics

DIUMENGE

10 h Apropa’t al mamut Venux Vine a conèixer els Diables (fins a les
14.30 h) LLOC c. Nou-c. Ribot ORGANITZACIÓ Colla de Diables Àngels Diabòlics

		
Taller de manualitats divertides per a infants, a càrrec del Centre
Infantil i Juvenil (CIJ) (fins a les 20 h) LLOC estand del CIJ El Quijote,
a Jugatecambiental El Pi Gros ORGANITZACIÓ CIJ El Quijote COL·LABORACIÓ
Ajuntament

		
Inici d’activitats del Correjocs (vegeu pàgina 7) (fins a les 14 h) LLOC
carpa situada a la plaça de l’Ateneu PREU Entrada gratuïta, capacitat
limitada ORGANITZACIÓ Club Amatent i Ajuntament

ACTIVITATS
SUSCEPTIBLES DE
MODIFICACIONS
PER CAUSES
SANITÀRIES
CONSULTEU
WWW.SVH.CAT
O LES XARXES
SOCIALS

10.30 h Bibliocarrer (fins a les 13.30 h) Les Voltes surt al carrer amb llibres,
contes i revistes sobre hort, cuina i molt més, per triar i descobrir la
millor recepta LLOC Espai Hort. Lateral de la carretera de Sant Boi, entre
el carrer del Pas del Llop i el carrer d’Antoni Gaudí ORGANITZACIÓ Biblio
teca Les Voltes i Ajuntament

		
Animació de carrer El Pagès xanquer a càrrec de la companyia Viu
i Riu LLOC lateral de la carretera de Sant Boi, entre el carrer del Pas
del Llop i el carrer d’Antoni Gaudí ORGANITZACIÓ Biblioteca Les Voltes i
Ajuntament

		
Creació d’animalons amb materials naturals i/o de rebuig a càrrec
del Centre Infantil i Juvenil (CIJ) El Quijote (fins a les 13.30 h) LLOC
estand del CIJ El Quijote, situat a Jugatecambiental El Pi Gros ORGANITZACIÓ
CIJ El Quijote

17.30 h Ba ll de gegants , amb el Vicenç i la Coloma LLOC carrer de
Nadal ORGANITZACIÓ Colla de Geganters i Grallers de Sant Vicenç dels
Horts COL·LABORACIÓ Ajuntament

11 h L’Era tal com era amb l’alumnat de l’Escola de Teatre El Bitxo LLOC
Era del Baró, a la plaça de Sant Jordi ORGANITZACIÓ Escola de Teatre El
Bitxo i Ajuntament

677 933 279

23

Diumenge 23 de gener

		
Escape room Breakout Edu. Aconseguireu frenar els efectes causants del canvi climàtic? (fins a les 14 h, cada partida té una durada
d’uns 50 minuts, aproximadament, i l’aforament és limitat). Inscripcions al moment en aquest mateix espai LLOC Sala Vicenç Miró i Font (Ca
l’Aragall) ORGANITZACIÓ Ajuntament

APUNTA’T AL GRUP DE LA MOSTRA. ENVIA UN WHATSAPP AMB LA PARAULA ALTA AL

22

20.30 h Correfoc a càrrec de la Colla de Diables Àngels Diabòlics i del mamut
Venux i d’una colla convidada. Sortida de la plaça de la Vila; recorregut
pels carrers de Rafael Casanova, Barcelona i Dr. Robert i arribada a la
plaça de Narcís Lunes. En arribar a la plaça de Narcís Lunes (21.30 h,
aprox.), sarau de foc. Consulteu les normes de seguretat al final d’aquest
programa (vegeu pàgina 22) ORGANITZACIÓ Ajuntament COL·LABORACIÓ Colla
de Diables Àngels Diabòlics

16.30 h Escape room Breakout Edu. Aconseguireu frenar els efectes causants del canvi climàtic? (fins a les 19.30 h, cada partida té una
durada d’uns 50 minuts, aproximadament, i l’aforament és limitat). Inscripcions al moment en aquest mateix espai LLOC Sala Vicenç Miró i Font
(Ca l’Aragall) ORGANITZACIÓ Ajuntament

17 h Taller de sabons amb oli reciclat a càrrec de Saboníssim. Públic
adult LLOC Espai Hort. Lateral de la carretera de Sant Boi, entre el carrer
del Pas del Llop i el carrer d’Antoni Gaudí ORGANITZACIÓ Biblioteca Les
Voltes i Ajuntament

A TOTES LES
ACTIVITATS
S’HA PROCURAT
UTILITZAR
MATERIAL
RECICLAT

		
Cercavila amb els nostres capgrossos LLOC sortida del carrer de Nadal
i arribada a l’Escola La Immaculada ORGANITZACIÓ Colla de Geganters i
Grallers de Sant Vicenç dels Horts COL·LABORACIÓ Ajuntament

APUNTA’T AL GRUP DE LA MOSTRA. ENVIA UN WHATSAPP AMB LA PARAULA ALTA AL

677 933 279

A TOTES LES
ACTIVITATS
S’HA PROCURAT
UTILITZAR
MATERIAL
RECICLAT

9

DIUMENGE

23

		
Taller de sabons de plantes aromàtiques a càrrec de Saboníssim.
Públic familiar LLOC Espai Hort. Lateral de la carretera de Sant Boi,
entre el carrer del Pas del Llop i el carrer d’Antoni Gaudí ORGANITZACIÓ
Biblioteca Les Voltes i Ajuntament
Jocs gegants de fusta adreçats a tots els públics (fins a les 19 h) LLOC
Espai Hort. Lateral de la carretera de Sant Boi, entre el carrer del Pas
del Llop i el carrer d’Antoni Gaudí ORGANITZACIÓ Ajuntament
		
Taller de llavors, planter i testos reciclats a càrrec d’Esther Casanovas Taller familiar i infantil LLOC Espai Hort. Lateral de la carretera de Sant Boi, entre el carrer del Pas del Llop i el carrer d’Antoni
Gaudí ORGANITZACIÓ Biblioteca Les Voltes i Ajuntament
		
Animació de carrer El Pagès xanquer, a càrrec de la companyia Viu
i Riu LLOC Lateral de la carretera de Sant Boi, entre el carrer del Pas
del Llop i el carrer d’Antoni Gaudí ORGANITZACIÓ Biblioteca Les Voltes i
Ajuntament

ACTIVITATS
SUSCEPTIBLES DE
MODIFICACIONS
PER CAUSES
SANITÀRIES
CONSULTEU
WWW.SVH.CAT
O LES XARXES
SOCIALS

11.30 h Vine a conèixer el món casteller i participa-hi amb la colla castellera Els Carallots de Sant Vicenç dels Horts LLOC plaça de la
Vila Vella ORGANITZACIÓ colla castellera Els Carallots de Sant Vicenç dels
Horts COL·LABORACIÓ Ajuntament
12 h Animació infantil amb el grup Xiula, que cantarà cançons amb ritmes actuals com el hip-hop, el reggae, la rumba catalana, el dubstep
o el pop-rock LLOC Societat La Vicentina PREU Entrada gratuïta. Reserva
prèvia a www.entrapolis.com ORGANITZACIÓ Societat La Vicentina i Ajuntament

16 h Apropa’t al mamut Venux Vine a conèixer els Diables (fins a les
20 h) LLOC c. Nou-c. Ribot ORGANITZACIÓ Colla de Diables Àngels Diabòlics
		
Bibliocarrer (fins a les 19 h) Les Voltes surt al carrer amb llibres, contes i revistes sobre hort, cuina i molt més, per triar i descobrir la millor
recepta LLOC Espai Hort. Lateral de la carretera de Sant Boi, entre el
carrer del Pas del Llop i el carrer d’Antoni Gaudí ORGANITZACIÓ Biblioteca
Les Voltes i Ajuntament

10

19 h Tabalada i concentració de la secció infantil de la Colla de Diables Àngels Diabòlics i del mamut Venux Activitat adreçada als
infants LLOC plaça de la Vila ORGANITZACIÓ Ajuntament COL·LABORACIÓ Colla
de Diables Àngels Diabòlics
19.15 h Correfoc a càrrec de la secció infantil de la Colla de Diables
Àngels Diabòlics i el mamut Venux i d’una colla convidada Activitat
adreçada als més menuts. Sortida de la plaça de la Vila; recorregut pels
carrers de Rafael Casanova, Barcelona, Àngel Guimerà i Mossèn Jacint
Verdaguer, i arribada a la plaça de la Vila. S’aconsella consultar les
normes de seguretat del correfoc descrites al final d’aquest programa
(vegeu pàgina 22). ORGANITZACIÓ Ajuntament COL·LABORACIÓ Colla de Diables
Àngels Diabòlics

677 933 279

ACTIVITATS
SUSCEPTIBLES DE
MODIFICACIONS
PER CAUSES
SANITÀRIES
CONSULTEU
WWW.SVH.CAT
O LES XARXES
SOCIALS

En cas de pluja, mireu els espais alternatius a la
pàgina web del municipi i en aquest codi QR
També hi trobareu els canvis d’última hora
provocats per les mesures contra la COVID-19

A TOTES LES
ACTIVITATS
S’HA PROCURAT
UTILITZAR
MATERIAL
RECICLAT

17 h Taller de sabons amb oli reciclat a càrrec de Saboníssim. Públic
adult LLOC Espai Hort. Lateral de la carretera de Sant Boi, entre el carrer
del Pas del Llop i el carrer d’Antoni Gaudí ORGANITZACIÓ Biblioteca Les
Voltes i Ajuntament

APUNTA’T AL GRUP DE LA MOSTRA. ENVIA UN WHATSAPP AMB LA PARAULA ALTA AL
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Bibliocarrer (fins a les 19 h) Les Voltes surt al carrer amb llibres, contes i revistes sobre hort, cuina i molt més, per triar i descobrir la millor
recepta LLOC Espai Hort. Lateral de la carretera de Sant Boi, entre el
carrer del Pas del Llop i el carrer d’Antoni Gaudí ORGANITZACIÓ Biblioteca
Les Voltes i Ajuntament

12.15 h Cercavila de la Banda de Sant Vicenç dels Horts Sortida de la
plaça de la Vila. Recorregut pels carrers de Rafael Casanova, Barcelona, Girona i Mossèn Jacint Verdaguer, i arribada a la plaça de Narcís
Lunes. ORGANITZACIÓ Banda de Sant Vicenç dels Horts i Ajuntament
15 h Correjocs Inici d’activitats (vegeu pàgina 7) (fins a les 20 h) LLOC carpa
situada a la plaça de l’Ateneu PREU Entrada gratuïta, capacitat limitada ORGANITZACIÓ Club Amatent i Ajuntament

A TOTES LES
ACTIVITATS
S’HA PROCURAT
UTILITZAR
MATERIAL
RECICLAT

DIUMENGE

		
Contecontes Amunt i avall: pageses, cucs i alls , a càrrec de La
Zanahoria Teatrera i La cuentista teatro LLOC Espai Agroecològic.
Lateral de la carretera de Sant Boi, entre el carrer del Pas del Llop i el
carrer d’Antoni Gaudí ORGANITZACIÓ Ajuntament

APUNTA’T AL GRUP DE LA MOSTRA. ENVIA UN WHATSAPP AMB LA PARAULA ALTA AL

677 933 279
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Recomanacions per al correfoc

Normes de convivència

		 Per al veïnat i comerciants
· Retireu tots els vehicles que hi hagi als carrers de l’itinerari
· Abaixeu les persianes i tanqueu els portals
· Protegiu els vidres de les finestres, portes i aparadors amb cartrons gruixuts
· Replegueu els tendals exteriors
· No llanceu aigua ni als participants ni als espectadors per la perillositat
que representa

· La base fonamental de la convivència és el diàleg, el respecte mutu i la
voluntat de comprensió entre les persones.
· Hem de respectar la diferència per raó d’edat, sexe, raça i religió. La Mostra
i la Festa Major d’Hivern és un espai lliure de masclismes i LGTBIfòbia.
Punts Lila:
Divendres 21 de gener: Centre Catòlic, de les 22 a les 3 h
Dissabte 22 de gener: Centre Catòlic, de les 22 a les 2 h
Dissabte 29 de gener: Centre Catòlic, de les 22 a les 3 h

		 Per a les persones participants
· Porteu roba de cotó, preferiblement vella i amb mànigues i pantalons llargs.
Mai heu de dur roba sintètica
· Porteu un barret que cobreixi tot el cap i tapeu-vos el clatell amb un mocador de cotó
· Protegiu-vos els ulls
· Porteu calçat adequat (esportiu, de muntanya…)
· Tapeu-vos les oïdes per disminuir el soroll de les explosions pirotècniques
· Obeïu les indicacions dels serveis d’ordre i sanitaris
· Respecteu les bèsties de foc, els portadors i els músics
· Adopteu una actitud correcta amb els diables i no els obstaculitzeu el pas
· Informeu-vos del recorregut del correfoc i dels punts d’assistència sanitària
abans que comenci l’activitat
· Si us cremeu, dirigiu-vos immediatament als punts d’assistència sanitària
· En cas de perill, seguiu les instruccions dels organitzadors
· No feu foc ni fumeu a la vora del carro de la pirotècnia dels diables

· Som conscients que hi ha activitats que generen soroll i molèsties al veïnat.
Demanem paciència, bon humor i respecte a tothom.
· Cal respectar el descans del veïnat. L’incompliment dels horaris establerts
de la Mostra i la fira d’atraccions comportarà la denegació immediata de
l’autorització de l’activitat.
· Cal afavorir el tracte respectuós físic i moral entre les persones que gaudeixen de les activitats. Per tant, si algú es nega a satisfer alguna proposta
d’una altra persona i diu NO, és NO.
· Cal seguir tota directriu que provingui de qualsevol agent de l’Administració
local a fi de garantir aquest tracte de respecte.
· S’han de fer servir els vàters públics.

Fira d’atraccions de la Festa Major d’Hivern

· Cal usar les papereres i els contenidors.
· L’única manera viable de solucionar qualsevol conflicte és dialogar usant un
vocabulari i un to correctes i evitant crits innecessaris.

L’horari de funcionament de les atraccions i casetes és:
· Divendres 21 de gener, de 17 a 0.30 h
· Dissabte 22 de gener, de 12 a 15 i de 17 a 0.30 h
· Diumenge 23 de gener, de 12 a 15 i de 17 a 0 h
· Dilluns 24 de gener, de 12 a 15 h i de 17 a 22 h
· Dissabte 22, de les 12 a les 15 h, no hi haurà ni música ni llums a les
atraccions i les casetes perquè les persones amb hipersensibilitat
puguin gaudir de la fira. LLOC carrer de Salvador Allende –carretera de
Torrelles
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ACTIVITATS SUSCEPTIBLES DE MODIFICACIONS PER CAUSES SANITÀRIES
CONSULTEU WWW.SVH.CAT O LES XARXES SOCIALS

· Cal respectar l’ambient creat en totes les activitats festives, sempre que no
atemptin ni físicament ni moralment contra les persones.
· S’han de respectar els espais físics i el mobiliari urbà fent-ne un bon ús,
mantenint-los nets i complint les normes de seguretat.
· Cal garantir en tot moment el pas dels vehicles d’emergència.

!
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Entitats i organitzacions col·laboradores

Concurs: On és el clic de Playmobil

ADISCAP
AMPA IES Gabriela Mistral
AMPA Joan Juncadella
Agrupació Sardanista Sant
Vicenç dels Horts
Associació Veïnal El Trèvol
(Guanyem el càncer)
Associació Veïnal Vila Vella
Associació Veïnal Sant Antoni
Associació d’alumnes i amics
del CFA Garrosa
Ateneu Familiar
Banda de Sant Vicenç dels Horts
Casa d’Andalusia
Casal Infantil i Juvenil
El Quijote
Orfeó Vicentí
Centre Catòlic
(Orfeó Vicentí)
Centre d’Estudis Locals
Centre Diari Sant Josep
(Fundació Trab.Or)
Club Amatent
Club Excursionista Sant Vicenç
Colla Castellera Carallots de
Sant Vicenç
Colla de Diables Àngels
Diabòlics de Sant Vicenç
Colla de Geganters i Grallers
de Sant Vicenç dels Horts
Col·legi Sant Vicenç
Col·lectiu d’Artistes Vicentins
Comunitat Islámica La Pau de
Sant Vicenç dels Horts
Cooperativa Agrícola de Sant
Vicenç dels Horts
Escola de Teatre El Bitxo

Activitat dirigida a nois i noies. Consisteix a localitzar tres clics de
Playmobil d’una mida aproximada d’1 m d’altura a l’espai de la 38a Mostra i
anotar el comerç en què es troba i l’ofici a la butlleta que trobareu en aquesta
pàgina. Un cop omplerta la butlleta, heu de dipositar-la a l’urna que hi ha
a l’estand dels clics de Playmobil, a la plaça de l’Ateneu. Podeu fer-ho fins
al diumenge 23 de gener, a les 17 h. Entrareu en el sorteig d’una caixa de
Playmobil* valorada en 100 €.

·
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·
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Escola Iris
Escola La Guàrdia
Escola La Immaculada
Església Sant Vicenç Màrtir
Federació d’AV
Fundació Bayt Al-Thaqafa
Fundació Educativa Esteve
Casals
Fundació Maria Auxiliadora
(Centro Amigos, Colectiu
de Cultura Popular, Xarxa la
Finestra)
Fundació Taller de Solidaritat
Grup de consum El Pebrot
Vermell
Marea pensionista de
Catalunya. Sant Vicenç dels
Horts
Pagesos vicentins
Plataforma no al tribut AMB
Sant Vicenç
Ràdio Sant Vicenç
Sant Vicenç dels Horts amb el
Sàhara
Sant Vicenç per la
Independència (Assemblea
Nacional Catalana)
Sant Vicenç Suma
Servei Local de Català
Societat Cultural La Vicentina
(Jazz Club La Vicentina)
Televisió local de Sant Vicenç
dels Horts
Unió de Botiguers de Sant
Vicenç dels Horts
Pastisseria Muñoz

		 Aquesta llista ha estat tancada el 20 de desembre de 2021. És possible que
no hi apareguin totes les entitats i associacions que hi col·laboren.
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* Playmobil és una marca registrada propietat de Geobra Branstätter GmbH
and CoKG. Aquesta activitat no està organitzada per Playmobil Ibérica S.A.U.
Digueu quin és l’ofici i el comerç del clic de Playmobil que trobareu
a cada espai.

Clics de Playmobil
Nom del comerç

Ofici

Nom del/de la participant��������������������������������������

Telèfon de contacte��������������������������������������������

Lliurament del premi: diumenge 23, a les 19.45 h, tot coincidint amb
l’entrega de premis dels diorames de Playmobil LLOC estand institucional de
la Casa de la Vila.
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677 933 279
Apunta’t al grup de WhatsApp de la Mostra (envia la paraula ALTA).
Informa’t al minut de quan comença cada activitat!

@PastrySense

/AjuntamentSVH

@AjuntamentSVH

@AjuntamentSVH

www.svh.cat

#MostraSVH22

