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Primer any de govern,
al costat de la gent!

Oriol Junqueras, compromès amb Sant Vicenç dels
Horts, treballa activament, amb la resta del govern,
per restablir el diàleg amb la ciutadania després que
l'actitud autoritària i prepotent del PSC-PSOE i el PP
van provocar un trencament i un deteriorament important durant la darrera legislatura.
LA FRASE

VERMUT DE
FESTA MAJOR D'ESTIU
amb Oriol Junqueras
Diumenge 29 de juliol a les 13.30 h
al carrer de Francesc Moragas,
sota el local de Junts x Sant Vicenç

"La república la proclamarà en Junqueras."
Joan Tardà (1953), diputat d'ERC al Congreso de los Diputados

Quan, ara fa un any, vam entrar a formar part de l’equip
de govern de l’Ajuntament,
se’ns va plantejar un nou
repte: com podíem aconseguir que els regidors de govern i la secció local no es
distanciessin i poguéssim
emprendre aquest nou projecte de manera que ningú
no se’n sentís exclòs.
Per tal d’aconseguir-ho ens
hem reorganitzat, creant les
estructures necessàries per
tal que tothom que vulgui hi
pugui col·laborar en la mesura que cregui convenient.
L’estructura organitzativa ha
quedat de la següent manera:
• Junta Permanent: formada tant per regidors com
per persones que no ho són,
tots membres de la secció
local. És l’òrgan que es fa càrrec de l'estratègia política i
de la relació entre el govern
i el partit.
• Assemblea Executiva:
es reuneix cada dilluns i
està oberta a tothom que
vulgui participar d'una manera activa i periòdica en
el dia a dia de Junts x Sant
Vicenç i de la política vicen-

Diálogo, tolerancia y
transparencia

1. ¿Cuál es la situación laboral de la mayoría de
jóvenes de tu entorno?

tina. L'Assemblea executiva
s'organitza en diferents comissions de treball.
• Assemblea General: formada per totes les persones
que, d'una manera o altra,
estan vinculades a JUNTS,
sigui formant part de la
llista, participant en les comissions, en l'organització
d'actes, militants de JUNTS,
d'ERC o de les JERC... La
periodicitat d'aquesta assemblea és de 2 o 3 cops
l'any i serveix per prendre
les grans decisions i per
contrastar la feina de JUNTS
tant al govern com a la vida
política vicentina.
• Fòrums x Sant Vicenç: són
l'eina de Junts x Sant Vicenç
per explicar l'obra de govern
i també per escoltar les
aportacions dels vicentins
i vicentines. Tenen una periodicitat semestral. Estan
oberts a tota la ciutadania.
Si esteu interessats en la política vicentina i us agrada el
nostre projecte, no dubteu a
posar-vos en contacte amb
nosaltres per tal de buscar
l’espai de participació on us
pugueu sentir més còmodes.

Fòrum x Sant Vicenç
"Un any a govern"

La situación en la que se encuentra la mayoria de mi entorno es dramática, como ya debes saber. Los jóvenes de Sant
Vicenç dels Horts no tienen la posibilidad de trabajar. No
hay espacios para poderse formar gratuitamente, ni lugares en los que poder trabajar actualmente. La preparación
que se proporciona es muy limitada. Como por ejemplo en
Molí de Frares, uno de tantos cursos que hay, en el cual los
requisitos mínimos es tener un máster (CURSO: gerente de
almacén). Pensamos que cada vez exigen más y por lo tanto ponen las cosas mucho más difícil para poder acceder a
cualquier trabajo.
Quisiéramos agradecer de
todo corazón la “inestimable” ayuda que hemos tenido para conseguir el cierre
de Fercable del anterior
consistorio del Partido Socialista (?) Obrero (?) Español que, con su insistente
voluntad de hacer recular la
dichosa esquina de la planta
de Sant Vicenç, ha conseguido el loable objetivo de poner en la calle a 93 familias
de las que más de 50 son de
Sant Vicenç. Y decimos esto,
porque recular un metro para cumplir el plan urbanístico suponía tener una acera
un metro más amplia en una
zona industrial, algo sumamente importante para el
pueblo de Sant Vicenç. Y suponía para la empresa tener
que derribar y hacer de nuevo algo más pequeño el edificio de la entrada, para que
así los tráileres pudieran entrar a la fábrica. Coste de la
broma: 1.700.000 euros.
Esta clase de política es la
que ha animado a algunas
personas andaluzas, nacidas fuera y residentes en
Sant Vicenç dels Horts desde hace más de 40 años, a
integrarnos en un proyecto
político como el de Junts x

El passat dilluns 11 de juny, a l’espai de Can Comamala,
vam celebrar el Fòrum x Sant Vicenç: “Un any a govern”.
Amb aquest acte obert a tota la ciutadania interessada,
vam poder repassar algunes de les grans fites aconseguides per l’actual govern, amb només un any de treball intens.
El més destacable van ser les obres de remodelació i de
millora al camp de futbol de la Barruana i a la Piscina Municipal Montserrat Canals. Així mateix, es van valorar molt

Entrevista a Manuel Cortés Romero
Manuel Cortés Romero

Junts x Sant Vicenç
es reorganitza

Sant Vicenç. Y eso a pesar
de que NO SOMOS INDEPENDENTISTAS. Lo repito:
ALGUNOS NO SOMOS INDEPENDENTISTAS. Pero no he
sido por ello ninguneado,
ni menospreciado, ni -utilizando un término muy de
moda- “retallado” dentro
de este proyecto, sino todo
lo contrario: siempre se me
ha animado a participar en
todas las tomas de decisiones y a expresar sin tapujos
de ninguna clase mis opiniones, porque este proyecto
se basa como en su día me
dijo una gran compañera y,
por qué no decirlo, amiga, en
tres pilares, a saber: DIÁLOGO (el que se necesita para
desenquistar conflictos), TOLERANCIA (mi militancia en
JUNTS es prueba palpable
de ello) y TRANSPARENCIA
(plenos por la tarde y abiertos al que quiera asistir).

2. ¿Qué es lo hace falta para crear ocupación y
reducir el paro?
Creemos que una solución rápida seria una inversión pública, dado que no existe se debe buscar una privada o cursos
de formación a la demanda actual.

3. ¿Qué trabajo realiza la Asamblea de Parados?
Intentamos mantener informados al pueblo de las demandas, poder resolver dudas y buscar soluciones a posibles
problemas. Como por ejemplo, el gran problema de la alta
tasa de paro. No tenemos ánimo de lucro, es decir, nuestra
intención no es sacar ningún beneficio económico, sino encontrar un trabajo digno para poder vivir y seguir prosperando al largo de los años.

positivament altres actuacions com la dinamització cultural,
les actuacions en l’àmbit comercial i de l’emprenedoria o el
nou impuls de les actuacions d’Igualtat, entre d’altres. Les
intervencions del públic assistent van servir per enriquir el
col·loqui conduït per Paco Rodríguez. L’acte es va cloure amb
la intervenció d’Oriol Junqueras.

Todas las personas que quieran asistir, participar y colaborar nos pueden encontrar los miercoles en la biblioteca "Les
Voltes" a las 10h de la mañana. Y todos los viernes en la
biblioteca "Narcís Lunes" a las 18h de la tarde.
Nuestro email de contacto es el siguiente:
assambleaaturats_SVH@hotmail.com

Treballem per l'ocupació

Por todo ello es por lo que
muchos pertenecemos al
proyecto ilusionante de Junts
x Sant Vicenç, que pretende,
al igual que yo, que Sant Vicenç dels Horts sea aquel
lugar con cuerpo de ciudad
y alma de pueblo.
Un vicentino

4. ¿Dónde os pueden encontrar la personas interesadas?

Josep Sagristà, regidor
de Promoció econòmica,
Comerç, Indústria i Ocupació

Sant Vicenç dels Horts, com
la resta de municipis catalans, pateix les conseqüències d’aquesta crisi galopant
que està fent replantejar
molts principis que fins ara

semblaven inqüestionables.
La Generalitat ha fet retallades importants en polítiques
d’ocupació i de formació, i
bona part d’aquest servei
s’assumeix íntegrament des
de l’Ajuntament, amb tot
l’esforç econòmic que això
suposa. En aquest context
complicat, l’emprenedoria
i la innovació es fan lloc, a
través d’idees sorprenents
i d’apostes arriscades, però
valentes. Per això ha calgut reforçar el departament
amb personal que vehiculi i
canalitzi noves propostes.
Hem parat especial atenció
en la formació centrada en
la realitat local i estem treballant per reactivar i replantejar la borsa de treball, per-

què sigui un espai al màxim
d’eficient i pràctic. Cal destinar totes les eines possibles
al servei dels treballadors
aturats, i és per això que

treballem per fer propostes
que aglutinin la formació i
les pràctiques remunerades. Tot és poc en la recerca
d’ocupació.
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Ara fa un any que Junts x Sant Vicenç va liderar un canvi polític a Sant Vicenç dels Horts. Un canvi que ha significat una
nova etapa en la política municipal, que, malgrat la crisi, demostra que hi ha una altra manera de fer les coses. De vegades no calen grans quantitats de diners per fer coses que fa
anys que s'haurien d'haver fet, com per exemple arreglar les
canonades d'aigua de Can Sàbat o obrir el plens a la participació de tothom. Recuperar una Mostra amb la participació
de les entitats, apostar per una Setmana Santa de tothom
o obrir processos participatius abans de prendre grans decisions, com l'espai de l'antic Juncadella o les properes inversions supramunicipals. Aquests són gestos que només necessiten una voluntat política diferent, on gent honesta com
els companys de Junts x Sant Vicenç, al costat de la resta del
Govern, demostren cada dia que hi ha una manera diferent
de fer política, amb l'austeritat obligada, però també amb la
responsabilitat de posar per davant els ciutadans, i no els
vots. Per això continuarem apostant per uns serveis públics
de qualitat per a tothom i estarem al costat dels treballadors

Paco Rodríguez

El canvi

de les nostres empreses defensant els llocs de treball: són
petits gestos que no necessiten diners, però que demostren
el nostre compromís de treballar d'una manera honesta, responsable i transparent. Els canvis són possibles, però no es
fan sols. El nostre és un projecte integral que vol avançar cap
al Sant Vicenç del futur i en aquest repte ens hi hem de trobar
JUNTS!

1,15, que és el preu de la piscina d'estiu de Sant Antoni per
als vicentins aturats, jubilats o pensionistes, de dilluns a divendres.
(Els caps de setmana, 1,70 €).
LA DADA

Junts x Sant Vicenç
Francesc Moragas, 12
08620 Sant Vicenç dels Horts
610 448 351
www.juntsxsantvicenç.cat
junts@juntsxsantvicenc.cat

facebook.com/juntsxsantvicenc

Els Pebrots de Junts x Sant Vicenç

és una publicació de Junts x Sant Vicenç
Edita Fundació Josep Irla.
Si voleu participar en la redacció o confecció d’Els Pebrots
de Junts x Sant Vicenç, poseu-vos en contacte amb nosaltres.
twitter @JuntsxSVH

Obert els dilluns a partir de les 21 h

