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Sant Vicenç, un poble viu!

Encara que vivim en temps
de restriccions pressupostàries, les vicentines i els
vicentins podrem gaudir
de la Festa Major d’Estiu
des del divendres 20 al
dilluns 30 de juliol. Una
Festa que serà possible
gràcies a l’esforç de molta gent i a la col·laboració
amb les entitats i les associacions.

Bona Festa Major!
Inicien les obres
de reforma a
l’escola Sant Jordi
El proper curs 2012-13, alumnes i famílies podran
gaudir del nou aulari d’infantil, coincidint amb el 50è
aniversari de la que va ser la primera escola pública
de Sant Vicenç dels Horts.
El treball de les regidories d’Ensenyament i Urbanisme
facilitarà una inversió de 30.000 € en la reforma.

LA FRASE

“La veritat triomfa per ella mateixa. Mentre que la mentida
sempre necessita còmplices.” Epictet (55-135 d.C), filòsof grec.

Marcel Siñol. Expresident de
l’AMPA del CEIP Sant Jordi

Nou aulari d’infantil a
l’escola Sant Jordi

El 1963 s’inaugurà a la nostra vila la primera escola
pública. Sí, sí, ja fa quasi 50
anys, i l’any vinent tindran
molts motius per celebrar
grans esdeveniments.
Exacte, he parlat en plural
ja que aquest curs 12-13
l’escola també tindrà un
altre motiu de celebració:
Inauguraran el nou aulari
d’infantil. Sembla inversemblant parlar de millores en
un temps de crisi i retallades, però al nostre poble és
cert!
Després d’anys de precs,
reunions, etc. amb l’equip

de govern i amb el Departament d’Ensenyament de la
Generalitat el somni es fa
realitat.
L’antic edifici del CRP i l’EAP,
que hores d’ara està inutilitzat, passarà a ser el nou
aulari d’infantil. Les obres
han començat aquest mes
de juliol aprofitant que els
alumnes gaudeixen de les
vacances d’estiu.
L’objectiu d’aquesta reforma
és que alumnes i famílies,
amb la resta de la comunitat
educativa, millorin la seva
estada al centre en les noves aules condicionades per
acollir els infants de 3, 4 i 5
anys.
Aquest somni s’ha fet realitat gràcies a la bona entesa entre l’AMPA, l’equip de
mestres i l’actual equip de
govern.
Endavant Sant Jordi, us esperen nous reptes!!!

Per Sant Nin i Sant Non,
Festa Major d'estiu

Tota la Festa es mourà principalment en 4 espais: principalment, a la plaça de la
Vila, però també a la pista
poliesportiva Sant Miquel, a
la plaça de Sant Jordi i, com

a novetat, al carrer Comerç, darrere de l'ambulatori.
Allà hi haurà les Barraques
de la Festa Major d'Estiu,
un espai lúdic gestionat per
entitats i bars locals, on es
podrà prendre un refresc o
una cervesa amb música i
espectacles en viu.
Només desitgem que totes i
tots puguem gaudir dels actes de la Festa Major!
Imma Prat, regidora de Cultura
i d'Imatge i Comunicació

Malgrat les restriccions pressupostàries dels temps
en què ens movem, les activitats de la Festa Major
d'Estiu d'aquest any es gaudiran des del divendres 20
fins al dilluns 30 de juliol.
Això és gràcies principalment a que des de la Regidoria de Cultura, però també
de Participació i de Joventut,
s'aposta per la implicació de
les entitats i associacions,
així com també pel fet de no
contractar espectacles de
gran format, als quals ens
havien acostumat exageradament en altres temps.

Eurovegas: més
ombres que clarianes
Fa mesos que parlem
d’Eurovegas i el projecte continua sent, bàsicament, un
munt d’enigmes. Se’ns han
promès alegrement milers
de llocs de treball i se’ns ha
explicat que, en una conjuntura de crisi, és una oportunitat que no podem desaprofitar. Tanmateix, sabem ben
poca cosa del projecte.
No hem vist cap informe seriós de costos i beneficis, ni
sobre l’impacte en la seguretat, mobilitat i sostenibilitat dels barris i
ciutats que se’n
veurien
afectats.
Tampoc
sabem res de
l’afectació sobre
altres
formes
d’oci, turisme
i comerç, ni la
relació costos
socials/beneficis impositius.
Sense oblidar
que tampoc tenim l’aigua clara
sobre els costos
d’expropiació,
el compliment
de la normativa antitabac o
l’accés de menors.
El que sí sabem del cert és
que els terrenys del Baix
Llobregat que s’han ofert al
senyor Adelson no són un
desert com Las Vegas. Es
tracta d’un parc agrari amb
una important activitat agrícola i turística, i dels espais
naturals protegits del Delta.
Sacrificar aquest sòl escàs
a corre-cuita hipotecaria
completament i per temps
indefinit qualsevol estratègia

territorial i econòmica dels
municipis afectats i del conjunt de l’àrea metropolitana
de Barcelona. Perquè, quan
disposem d’una veritable
connexió ferroviària amb Europa que aporti valor afegit,
on l’instal·larem? I molt més
important encara, realment
ens podem permetre perdre
vuit-centes hectàrees fèrtils
quan el preu dels aliments
importats s’està encarint a
marxes forçades?
Eurovegas representa una

aposta extremadament arriscada que ens encamina
cap a dos models oposats
de l’economia. I agafar-se a
Eurovegas perquè sembla
que no ens queda res més
representa hipotecar-nos encara més el futur. El del Baix
Llobregat i el del conjunt del
país.
Oriol Junqueras, alcalde
de Sant Vicenç dels Horts
Article publicat el
29/06/12 a in.directe.cat

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

Por fin llegó el momento de
desarrollar la fase final de la
Llei de Barris. Un proyecto
altamente perseguido por
la AAVV La Guàrdia, que a
pesar de llegar con casi tres
años de retraso por causas
ajenas al barrio, se finalizará
con el actual gobierno municipal. Que a pesar de que
la Generalitat congeló los
900.000 euros que faltaban
de su parte (la segunda fase), el Ayuntamiento haciendo un esfuerzo en su presupuesto ha aportado el total
de 1.800.000 euros.
La Llei de Barris es un proyecto que vertebrará y cohesionará el barrio, el arreglo
de cinco calles y un centro

Antonio Montero

Llei de Barris

social que para los ciudadanos son vitales, ya que de
ahí partirá la modernización
de nuestro barrio.
Como responsable de los delegados de calle, quiero mostrar mi satisfacción y la de mis
compañeros y dar las gracias
a todos los que han participado, y de forma muy especial
al equipo de gobierno actual.

Junts x Sant Vicenç
visita els barris
del municipi
El passat dia 9 de Juliol l’alcalde Oriol Junqueras, va visitar
la zona residencial “els Sauces,” on va compartir una estona
agradable amb veins. Durant les dues hores de la trobada
van sorgir dubtes, inquietuds i propostes en temes de seguretat ciudadana, mobilitat i urbanisme, que l’alcalde Oriol
Junqueras va recollir de cara a la millora del barri.

En record del nostre amic
Antoni Vendrell (1943-2012),
expresident d'ERC-SVH
i impulsor de la secció local
a principis dels anys 90.
Si hem aconseguit veure-hi més enllà és perquè
ens hem enfilat a espatlles de gegants.

Oriol Junqueras,
alcalde de Sant
Vicenç des Horts

“No farem tant com convé
o tant com ens agradaria...
Em sap greu, molt de greu.
M’agradaria tenir més eines,
sí, òbviament. Però totes
aquestes que tenim, que no
són poques, totes les farem
servir fins al final. I si no, és
tan senzill com preguntar-ho
a la gent de FERCABLE que
va salvar la feina, o és tan
senzill com preguntar-ho a
la gent que treballarà a La
Blava o com preguntar-ho a
la gent que participarà en algun programa de millora de
la llera del riu, o com preguntar-ho a la gent que perd la

feina a ROTOCAYFO (antiga
Printer), que aquesta setmana estem fent gestions amb
l’empresa per intentar mantenir els llocs de treball que
encara existeixen... Insisteixo, farem tot el que estigui al nostre abast i tant com
ens pugueu ajudar millor.
Aquí l’objectiu és que ens
ajudem tots plegats, perquè
la situació és desesperant
i dramàtica i d’això tots en
som conscients.”
Oriol Junqueras, al passat
Ple municipal de juny.

S’impulsa el Consell
Econòmic i Social
per l’Ocupació
El passat dilluns dia 16
de juliol, es va fer la primera reunió del Consell
Econòmic i Social per
l’Ocupació. En aquest
consell hi eren representades entitats socials,
educatives, sindicats,
patronals, partits polítics i l’equip de Govern.
Tothom va valorar positivament la iniciativa i la
voluntat de fer pinya per
Josep Sagristà, regidor
tal d’aconseguir que cade Promoció econòmica,
da cop hi hagi més perComerç, Indústria i Ocupació
sones treballant a Sant
Vicenç. De cara a la tardor farem la primera reunió formal i
en propers plens de l’Ajuntament aprovarem definitivament
la creació d’aquest Consell.

w

juliol 2012

Opinió ciutadana
“ME GUSTARÍA PASAR LA VIDA MÍA DANDO LAS GRACIAS A
LOS QUE ME DAN LAS GRACIAS. QUE NO SOY YO, SON MUCHOS, ¡SÍ! ALGUNOS PERDIDOS, OTROS EN EL CAMINO”
A lo largo de nuestra andadura por Sota de Palos ése ha sido
siempre nuestro sueño. Poder gritar gracias con fuerza en el
micrófono ante miles de personas que a la vez te están dando
las gracias con sus aplausos. Ése es el sueño de todas las
bandas que hay aquí en Sant Vicenç dels Horts y no son pocas.
Hace ya muchos años que el Ayuntamiento colabora para propulsar las bandas que se van abriendo hueco en el panorama
musical del pueblo. Ayudas económicas para la organización
de conciertos jóvenes. Colaboración con entidades que organizan conciertos para autofinanciarse. La creación del concurso “Enmaqueta’t”, que cada año permite a dos bandas
finalistas grabar una maqueta…
La verdad es que las políticas de Cultura y Joventut que últimamente está realizando el Ayuntamiento van mejorando
notablemente, al menos en lo que a nosotros nos concierne,
que es la música. Pero todavía quedan algunos puntos débiles que siempre han sido objeto de nuestras críticas.
Creemos que hace falta promocionar y divulgar más a las ban-

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

facebook.com/juntsxsantvicenc

das del pueblo
que realmente
tienen futuro.
Contactar con
salas de conciertos de toda
Catalunya, potenciar la colaSota de Palos
boración con
los ayuntamientos y entidades juveniles de otros pueblos.
Apostar por la creación de un festival de música anual, con
bandas consagradas que atraiga a gran cantidad de público
y que promocione la cultura y las bandas del pueblo y sobretodo… ¡LOCALES DE ENSAYO!, para que los chavales que con
toda la ilusión crean un grupo de música, no tengan que irse
a L'Hospitalet, o a Cornellà para hacer lo que les gusta… ¡MÚSICA!
Desde Sota de Palos animamos y ayudaremos en todo lo que
podamos para que el esfuerzo sea común y podamos mostrar
a todos que Sant Vicenç dels Horts tiene la mejor cantera de
bandas musicales del Baix Llobregat.

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

