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Sant Vicenç !
Bona
Festa
Major !
Gaudeix
de la
Mostra !

La candidatura de l’alcalde Oriol Junqueras guanya el 25N
a Sant Vicenç dels Horts i catapulta ERC al segon lloc del Parlament

Les entitats esportives ja han trepitjat
el camp, que estarà
enllestit el 2014.

Ja hi ha gespa artificial al camp
de futbol de La Barruana

El 22 de gener es
jugarà un partit de
Festa Major sobre
la nova gespa, entre
dues seleccions de
futbolistes locals.
LA FRASE

"La independència és un projecte que abraça tots els ciutadans de Catalunya, vinguin d'on vinguin, parlin la llengua que parlin".
Oriol Junqueras, alcalde i president d’ERC.

És l’hora de decidir
Diumenge 25 de novembre, dia d’eleccions al Parlament de
perquè ningú retrocedeixi ni en matèria social ni en matèria
Catalunya, va ser un dia històric. I no només per la transcennacional, ni tan sols per a agafar impuls. ERC condicionarà
dentalitat d’aquests comicis com a punt d’inflexió del proel seu suport a CiU a un canvi en la política econòmica i
cés nacional, sinó també per l’èxit aconseguit per Esquerra
social, posant propostes riguroses sobre la taula des del priRepublicana de Catalunya, que l’ha catapultat del cinquè al
mer dia. A més, hi haurà d’haver una agenda nacional clasegon lloc del Parlament. Així, ERC ha sumat 496.292 vots
ra i inequívoca per a posar en mans dels ciutadans el futur
i s’ha situat segona a les demarcacions de GiroESCRUTINI: 100%
na, Lleida i Tarragona, aconseguint 21 diputats Sant Vicenç dels Horts 2012
23,48 %
PARTICIPACIÓ: 66,14 %
al Parlament de Catalunya (11 més que el 2010).

eleccions

18,6 %

Però per a nosaltres, la gran notícia de la nit va
ser la victòria obtinguda a Sant Vicenç dels Horts,
on la formació liderada per l’alcalde Oriol Junqueras va rebre 3.197 sufragis, un 23,48% del total.
Els vicentins i les vicentines han valorat la proximitat de l’alcalde de Sant Vicenç i li han fet confiança per ser una persona compromesa, honesta i capaç de construir grans consensos, com ha
fet al nostre poble. El seu lema de campanya, “Un
nou país per a tothom”, ha estat tota una declaració d’intencions basada en l’experiència a Sant
Vicenç dels Horts amb el projecte de Junts x Sant
Vicenç, també liderat per Junqueras. Així, ERC
ha volgut fer partícips a tots els qui, vinguin d’on
vinguin, parlin la llengua que parlin, comparteixen
l’objectiu comú de la independència, per a fer un
nou país just, pròsper i radicalment democràtic.
Un país que valgui la pena de ser viscut.
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Des d’aquí només ens queda agrair a Sant Vicenç
el suport donat a l’Oriol Junqueras. A partir d’ara
tenim un repte molt gran i difícil com a país. El dia a dia
és dur, i moltíssima gent ho passa malament. Conscients
d’aquesta realitat, treballarem amb constància i coherència
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d’aquest país amb la convocatòria d’un referèndum.
Un cop més, us demanem la vostra confiança i compromís
per fer el poble i el país que volem.

Gespa artificial al camp de La Barruana
Ja ha acabat la primera fase de les obres de millora
del Camp de Futbol Municipal de La Barruana, que té

Jordi Soto,
regidor
d’Esports

gespa artificial a partir del
desembre. El projecte, que
inclou un camp de futbol 11
i un altre de futbol 5, es com-

pletarà amb la construcció
dels vestidors, les oficines i
la graderia al llarg del 2013,
i amb els arranjaments finals
el 2014.
Sempre hem estat compromesos amb aquesta inversió, ja que la veiem com una
prioritat per l’esport vicentí.
Sant Vicenç té més de 50
equips de futbol i el camp
de La Guàrdia quedava petit per a què tots puguessin
entrenar amb comoditat.
Els equips havien de partirse el camp i entrenar fins a
altres hores de la nit, amb
les conseqüents molèsties
pels veïns i el desgast de les
instal·lacions.

Amb tot, les obres de millora del camp de futbol de la
Barruana es realitzaran amb
una despesa que no arribarà als 2 milions d’euros,
xifra molt inferior als 3,5
milions que van costar les
obres del camp de futbol
de La Guàrdia. Ara més que
mai, hem de ser rigurosos
i fer una tasca eficient al
servei del poble, repartint
les poques inversions que
podem fer amb la mirada a
llarg termini.
El 22 de gener es jugarà un
partit de Festa Major sobre
la nova gespa, entre dues
seleccions de futbolistes locals.

Pressupostos municipals 2013: Un govern
que no retalla
Ja s’han aprovat els pressupostos municipals del 2013.
Són uns pressupostos que
venen molt marcats per la
devallada dels ingressos provinents de la Generalitat i de
l’Estat, que han estat retallats
i, en alguns àmbits, suprimits.
Davant d’aquesta situació,
molts ajuntaments han optat
per pujar taxes i impostos municipals. L’equip de govern té
clar que no vol incrementar les
taxes per sobre de l’IPC (3,6%
interanual), així que només
pujaran entre un 2 i un 2,5%.
Hi ha ajuntaments que opten
també per eliminar serveis.
Aquesta és una altra de les
fronteres que no volem travessar. Aquest any 2013,
on faltin ingressos externs,
l’Ajuntament els suplirà en la
despesa, amb l’esforç que
suposa, per garantir els serveis. La voluntat de l’equip de
govern és assegurar tres puntals que considerem bàsics
pel benestar de la ciutadania
i la recuperació econòmica.
Aquests pilars són les polítiques socials (1.539.550€),
l’educació
(653.680€)
i
l’ocupació (412.000€).

La despesa en educació i ocupació minvarà una mica degut
a la reducció i supressió de les
ajudes extramunicipals a escoles bressol, al Pla Educatiu
d’Entorn, als cursos PQPI/PTT,
a altres cursos de formació
per a joves i aturats i als plans
PLOC d’ocupació. Serveis que
l’Ajuntament mantindrà. En
canvi, la despesa en polítiques socials s’incrementa.
Pel que fa a les inversions, enguany més modestes, comptaran amb un pressupost
d’1,4M d’euros. Aquests recursos es destinaran, seguint
el procés de participació realitzat amb les entitats, a obres
de carrers i de viabilitat i a reformes de les dependències
municipals, per a fer-les més
eficients de cara a la ciutadania.

El passat 8 de Setembre,
l’alcalde Oriol Junqueras va
fer una roda de premsa davant la caserna de la Guardia
Civil, reclamant la cessió de
l’edifici per a usos socials.
Aquesta edificació es va
deixar construir en sòl municipal perquè prestava un
servei a Sant Vicenç que ara,
amb el desplegament del
Cos de Mossos d’Esquadra,
ja no es dóna.
Tenim moltes necessitats
socials al municipi causades
per la forta crisi que patim i
la caserna està formada per
habitatges que podrien acollir pisos per a la gent gran,
per a discapacitats o per a
famílies en risc d’exclusió
social.

Com que a l’Ajuntament no
li consten aquests habitatges, no se’ls pot cobrar la
taxa d’escombraries ni l’IBI,
però sí que utilitzen aquests
serveis municipals. Calculem
que deixen de pagar al municipi uns 50.000 euros cada
any.
Es va demanar un pis temporalment per a allotjar una
família en una situació extrema i l’estament policial s’hi
va negar rotundament, tot i
tenir constància que hi ha pisos tancats i buits.
Des de Junts x Sant Vicenç
demanem que el Ministerio
del Interior cedeixi aquest
espai per a usos socials.

Subvencions a l’IBI
Es calcularan sobre el 20%
del rebut i es bonificaran fins
a 100 euros. Amb aquest topall més famílies es podran
beneficiar de la subvenció,
que serà més social, ja que
es concedirà amb criteris de
membres i renda familiar.

Potenciem l'educació i la formació com les millors armes per a
combatre la pobresa i garantir la igualtat d'oportunitats.

Oriol Junqueras renuncia al sou d’alcalde
Es va anunciar al darrer Ple
municipal de desembre. Així,
l’alcalde de Sant Vicenç no
acumularà sous, ja que estant d’excedència com a professor de la UAB únicament

Reclamem el retorn
de l’antiga caserna de
la Guàrdia Civil per a
usos socials

percebrà el sou de diputat.
Junqueras també ha confirmat que renunciarà al sobresou, a l’oficina i al cotxe
oficial que li pertocarien per
llei com a cap de l’oposició.

Fòrum x Sant Vicenç
El passat 19 de desembre,
com fem cada sis mesos,
vam realitzar un Fòrum x
Sant Vicenç amb l'alcalde
Junqueras per a retre comptes i recollir opinions de la
ciutadania. Vam explicar que
Junts s'esforça amb la resta
de partits del govern municipal per ajudar la gent que
més pateix a Sant Vicenç. En
un moment tan complicat,

quan cauen els ingressos de
l'Ajuntament, reforcem les
polítiques socials, educatives i d'ocupació, prioritzant
els recursos que tenim.
Els assistents també van
gaudir d'un diàleg molt enriquidor amb l'alcalde sobre
els problemes de Sant Vicenç i sobre la situació del
país.
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¿Qué pretendemos con la marcha contra el paro?
Hacer visible la situación que se está viviendo en nuestro
pueblo y en Catalunya. Reivindicar cuestiones básicas como
el derecho al trabajo, el no a les recortes sociales y la renta
mínima básica que recoge el Estatut.

La salida será de Sant Vicenc i pasará por Molins de Rei, Sant
Feliu, el Consell Comarcal, Sant Joan Despí, Cornellà, Esplugues, L’Hospitalet y Barcelona, donde llegaremos hasta el
Parlament para hacer entrega de nuestras reivindicaciones.
La fecha de la Marcha
se aprobará el próximo 21 de enero en la
reunión de la Coordinadora de Asambleas
de Parados de Catalunya.
JUNTOS PODEMOS,
OS ESPERAMOS.
TODOS LOS
VIERNES A LAS 19H
EN CAN COMAMALA,
ASAMBLEA DE
PARADOS.

Foto: El pasado 15 de septiembre un grupo de compañeros nos desplazamos
a la manifestación en Madrid contra los recortes del Gobierno del PP.

Maxi Calero

Són 38 les persones que l’Ajuntament ha contractat en
plans d’ocupació per a treballar en neteja de rieres, alfabetització digital, la Llei de Barris, tallers d’estudi i serveis socials.
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.
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Obert els dilluns a partir de les 21 h

