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Josep Sacristà dona pas a Paco Rodriguez
com a nou Regidor de Promoció Econòmica

Situació difícil per l'empresa Graells

LA FRASE

Perquè pugui sorgir el possible cal intentar una vegada i una
altra l'impossible. Hermann Hesse

Paco Rodríguez, nou regidor de Promoció Econòmica
El passat ple de Febrer, en Josep Sagristà, fins aleshores regidor
de Promoció econòmica, ocupació i indústria i de comerç, va fer
efectiva la seva dimissió del seus càrrecs a l’Ajuntament de Sant
Vicenç dels Horts per raons personals i professionals. En un gest
que li honora i demostra que no tots el polítics són iguals, en
Josep Sagristà va comentar que “actualment necessito dedicar
més temps i esforç al meu negoci, per tant no puc atendre les responsabilitats que demanen els meus
càrrecs a l’Ajuntament i considero
que no fora ètic continuar mantenint
aquests càrrecs i cobrar un sou si no
puc fer la feina que els vicentins requereixen”. Al llarg d'aquest dos anys,
davant de la regidoria de Promoció
econòmica, ocupació i indústria, i de
comerç en Josep ha estat una persona propera i sensible als problemes
dels vicentins, especialment amb els
aturats i botiguers. Segons les seves
paraules, d’allò que es sent més orgullós és “d’haver contribuït a recuperar la Mostra, a millorar el Firaestoc i Firatapes, d’haver assessorat a
empreses de Sant Vicenç dels Horts
amb problemes per a que poguessin
tirar endavant, d’haver promogut la
possibilitat de que els bars disposin de terrasses als carrers i
d’haver implementat que totes les ofertes de treball de tota Catalunya siguin accessibles des del departament de Promoció
econòmica de l’Ajuntament”.
El substitueix en el càrrec el Paco Rodríguez, que va prendre possessió del càrrec en el passat ple de març. Posar a l'abast totes
les eines possibles per intentar resoldre la complicada situació
econòmica i social de moltes famílies vicentines, serà el princi-

pal objectiu del nou regidor. Les polítiques actives d'ocupació,
la formació per als joves, l'ajuda als emprenedors i l'aposta per
l'economia social i l'auto ocupació, seran els principals eixos de
les seves polítiques al capdavant d'aquesta regidoria. “Cal arriscar i fer projectes transformadors, apostant per l’ innovació de
les empreses i de la pròpia administració. Hem de reinventar les
polítiques de Promoció econòmica, en una aposta decidida per
el capital humà”. Un element que
ha d’ocupar un espai central en les
estratègies de futur per augmentar
el potencial del nostre desenvolupament local, és la millora de la formació del capital humà, i l’augment
de la connexió de la formació amb
les necessitats i oportunitats del
teixit productiu local. Per això és
necessària la connexió dels centres
d’ensenyament amb les empreses
i el territori, tot constituint un triangle que ha de protagonitzar en el
futur el desenvolupament local del
nostre municipi: formació-governsempreses. El sistema educatiu i el
teixit empresarial s’han de trobar en
el territori i, tot coordinant-se, han de
ser els protagonistes del desenvolupament econòmic local.
El meu compromís és treballar per fer del desenvolupament local
un procés d'activació i canalització de les forces socials, de millora de la capacitat associativa, que faciliti l'exercici de la iniciativa
i la capacitat emprenedora. Fer del món local un espai en el que
les iniciatives dels diferents actors socials puguin fer-se realitat,
creant un entorn favorable a l'activitat econòmica que impulsi el
desenvolupament sostenible del nostre municipi.

Graells, no hi ha dret
Són molts els veïns, els amics o tants altres ciutadans del nostre país que s’ho estan passant malament, molt malament. La
impotència m’aclapara quan veig els efectes devastadors de
la crisi multiplicats per un espoli fiscal que posa en escac la
societat catalana.
No hi ha dret. Perquè si bé és cert que no són bons temps
en general, també ho és que els plats trencats els estan pa-

gant els que menys s’ho mereixen i sovint els més vulnerables. És injustificable que aquesta nostra societat que genera
prou recursos per millorar les condicions de vida de la nostra
gent, per donar resposta a la crisi, per no deixar desprotegits
a tants i tants compatriotes, no ho pugui fer perquè no podem
disposar dels nostres recursos, administrats arbitràriament
des de Madrid.
El municipi de Sant Vicenç dels Horts no n’és cap excepció.
Com tantes altres empreses, els treballadors de l’empresa
Graells -dedicada a les estructures i a les instal·lacions
metàl·liques no cobren el sou des de l’octubre. Ara com ara,
l’empresa no els acomiada i això fa impossible que puguin
gestionar la prestació d’atur.
Després d’intentar en múltiples ocasions el diàleg frustrat
amb l’empresa, a la plantilla no li ha quedat cap altra alternativa que les concentracions diàries a l’entorn de l’empresa, al
polígon de les Fallulles. Representants del govern local hem
anat a visitar-los i a oferir tot el suport per part de l’Ajuntament
de Sant Vicenç dels Horts, sobretot a l’hora de mediar amb
la direcció de l’empresa i intentar resoldre el conflicte al més
aviat possible.
Oriol Junqueras

Junts participa en
projectes solidaris
El passat 31 de Març es va
disputar en el camp de Futbol de la Barruana un partit
organitzat per la assemblea
d’ Aturats de Sant Vicenç
dels Horts amb el lema
"Marca un gol a la pobreza”.
L’ equip visitant, la selecció
veterana de Molins de Rei
formada per jugadors del
Molins de Rei i de l’INCRESA
i l’equip Local dirigit per Lolo
Calero i format per veterans
vicentins entre ells l’ alcalde Oriol Junqueras i el regidor d'Esports Jordi Soto, el
partit va estar arbitrat per
Juan Carles Sánchez Milán

Delegat d’ arbitres del Baix
Llobregat. El partit es va disputar en normalitat i es va
finalitzar amb la realització
de una paella popular.
A l’ entrada del camp el públic assistent donaven aliments per tal de poder veure
el partit.
Junts x Sant Vicenç conscienciats amb el moment
que vivim felicita a la assemblea d’ aturats per la iniciativa realitzada i esperem
aviat poder tornar a participar amb actes solidaris d’ aquests tipus.

Les rieres
respiren
Podem dir que l‘ equip de govern ha posat fil i a l’ agulla
amb la neteja de les Rieres
després de la negativa per
part de l’ACA (Agencia Catalana de l'Aigua) de netejarles degut a les últimes retallades per part de la Generalitat. L’ Ajuntament ha fet un
pla Ocupacional per fer front
a la neteja integral de les
Rieres del Municipi.
S’han contractat a través del

SOC (Servei d'Ocupació de
Catalunya) un grup de treballadors de Sant Vicenç dels
Horts per realitzar les feines
de neteja i millorar l’ accés .
La importància de deixar
netes les rieres és evitar
possibles inundacions com
també que el Vicentins/es
puguin gaudir d’ aquestes
zones com a zona d’ esbarjo
per a passejar.

Dia Internacional
de la Dona

Es trasllada
l’experiència de SVH
a altres Municipis

El Lolo Calero (Membre executiva local), Jordi Soto (Regidor d' Economia i Esports)
i l’ Imma Prat (Regidora Imatge/Comunicació i Cultura)
van assistir con a conferen-

ciants convidats al Carmel
en un acte organitzat des
d'ERC d’Horta
per explicar
l’ experiència
de JUNTS X
SANT VICENÇ
després
de
les eleccions
Municipals
del 2011.
L’ Imma Prat va insistir molt
en que la clau és coincidir en
el mateix model de poble,
aquesta idea es pot extrapolar al país.

Aquest passat mes de Març
es van commemorar el dia
Internacional de la Dona.
Dintre dels Dimarts de la Vicentines la Roser Calpe va
fer una xerrada del recull de
la memòria històrica de les
Dones treballadores, aquest
any referit a les dones que
dedicaven la seva vida laboral a la industria Tèxtil del
Municipi. Per això el dia 9 de
Març es va fer l’ homenatge
a 46 dones que havien treballat a les diferents fabriques
tèxtils com per exemple la de
Can Comamala on es va realitzar l’ acte.
La experiència va ser molt
emotiva segons la regidora
de Igualtat Marta Sugrañes
diu “ en un època difícil on
les dones treballaven les
mateixes hores però amb
salaris inferiors que els homes, aquestes dones varen

demostrar la seva fortalesa
canviant la mentalitat del
moment que es tenia de la
dona; formen part de l’ historia d’ aquest municipi”.
Aquet acte es va realitzar la
primera edició l’ any passat
amb l’ homenatge de les dones pageses. Esperem que
en futures edicions podem
gaudir de l’ experiència de
les dones de Sant Vicenç
dels Horts d’ altres àmbits
laborals .
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El 28 F iniciativa contra el paro
El pasado 28 de Febrero hicimos la marcha de Parados, con
inicio de la Plaza de la Vila de Sant Vicenç dels Horts finalizando
en el Parlamento.
Una iniciativa contra el paro, por un puesto de trabajo, en Sant
Vicenç dels Horts dado, que es la población que tiene más paro
de todo el Baix Llobregat, rozando el 27%, donde la gran mayoría
son jóvenes y gente de edad comprendida entre los 45 y 60 años.
Salimos a las 9:30 camino al Parlament de Catalunya, pasando
por las poblaciones de Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat,
haciendo un alto en el Consell Comarcal, siguiendo por Sant
Just Desvern, Parando en el Hospital, donde nos recibieron algunos trabajadores de la empresa de TV3, hasta Cornellà de
Llobregat. A continuación se reinició la marcha hasta el Ayuntamiento de L'Hospitalet de LLobregat, seguimos hasta la fábrica Can Batlló donde nos tenían preparado un tentempié, para
ayudarnos a seguir hasta el final. Llegamos a Sants, algunos
Políticos y colectivos se unieron a la marcha siguiendo hasta
Plaza España. Nos recibieron unos cuantos trabajadores de telefónica, rompiendo con nuestra llegada la huelga de hambre.
Durante todo el recorrido, se fue sumando gente y colectivos,
hasta la llegada de las puertas del Parlament.
Conseguimos llegar exhaustos pero contentos por haber logrado nuestro primer objetivo, que se nos empiece a oír y que de
una vez por todas que los parlamentarios sean conscientes de
la situación que estamos atravesando en el Baix Llobregat y

muy concretamente Sant Vicenç dels Horts.
Vamos a reflexionar entre todos, por la situación que estamos
viviendo, buscando un punto en común para salir de una vez

por todas de esta crisis. La unión hace la fuerza, tengamos eso
en mente, Políticos, Empresarios intentaran dividirnos para silenciarnos.
¡¡¡Basta, ya.!!!!! No podemos seguir en la espiral que genera el
desempleo y los recortes, en todas las instituciones.
Estrella Rodrigo, miembro de la Asamblea de Parados

Amb la incorporació de 4 Agents s'augmenta aproximadament un 10% la plantilla de la Policia Local.
LA DADA
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