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A Sant Vicenç dels Horts,
es viu la Festa!

Des del divendres 26 fins al dilluns 29 de juliol, podrem gaudir de la
Festa Major d’Estiu. Una Festa Major amb caràcter propi, gràcies al
treball en equip i a la feina desinteressada de les entitats.

BONA FESTA MAJOR!
LA FRASE

Els homes i pobles en decadència viuen recordant d'on vénen; els homes genials i pobles forts només necessiten saber on van.
José Ingenieros.

Viu la Festa Major de
Sant Vicenç dels Horts!
La Festa Major d’Estiu és
una de les celebracions del
poble que més ens connecten amb els costums i les
tradicions vicentines. Durant
els dies de festa, les entitats
culturals de carrer mostren les seves millors gales
d’estiu i fan moure Sant Vicenç dels Horts al ritme de
cercaviles, seguicis, diades
castelleres, concentracions
de gegants, correfocs, sardanes, flamenc, concerts,
barraques... Els carrers i les
places s’omplen de música,
soroll, gresca, diversió i vida
de poble. I és així com aprenem que entre tots construïm aquest Sant Vicenç

dels Horts que tant ens agrada: quan es mou, quan balla,
quan canta, quan fa entitat,
quan fa poble.... És la festa
l carrer que ens uneix a tots
els veïns i veïnes de Can
Ros, la Font del Llargarut, el
Serral, Can Costa, la Vinyala,
Poble nou, Can Sàbat, Sant
Roc, Sant Josep, Sant Antoni, la Guàrdia, el Turó i Vila
vella. Tots estem cridats a
fer festa i tots l’hem de viure
per fer-la real i nostra.
I quan sortim al carrer a
gaudir-la, recordem que sobretot l’han feta possible les
entitats vicentines. Les que
es reuneixen desinteressadament i voluntàriament,
sense cap ànim de lucre, per
treballar i fer realitat les seves inquietuds culturals, que
són les que dibuixen Sant Vicenç dels Horts.
Tot l’esforç de les entitats i
tot l’esforç de l’Ajuntament
només vol una cosa a canvi:
que en gaudim i ens deixem
seduir per totes les propostes del programa de Festa
Major.

Imma Prat.
Regidora de Cultura

Viu la Festa Major de Sant
Vicenç dels Horts!

Treballem, per
generar ocupació.
En el ple de juny, l’equip de
govern, va aprovar una línia
d’ajuts de la que podran
beneficiar-se les persones
desocupades de Sant Vicenç
dels Horts que inicien noves
activitats com autònoms sigui quina sigui l’activitat. Des
de la Regidoria d’Ocupació
i Empresa es pretén incentivar l’autoocupació i
l’emprenedoria, en uns moments en què les empreses
tenen dificultats per generar
ocupació. Aquesta línia d’ajut
té com objectiu subvencionar les despeses de la quota d’autònom durant els primers 6 mesos i fins el 50%
d’aquesta amb un màxim total de 750€ (125€ per mes),
per incentivar l’autoocupació
al municipi.
D’altra banda, aquesta mesura es complementa amb
el servei d’assessorament
i acompanyament en la
creació i posada en marxa
d’una activitat econòmica,
que va oferint, de manera gratuïta, des del departament
d’emprenedoria,

amb Eduardo Reyes

president de SÚMATE

Finalitza l'acte Oriol Junqueras
Dissabte 27 de juliol a les 13.30 h
Us esperem al carrer de Francesc Moragas,
sota el local de Junts x Sant Vicenç

principal objectiu és ajudar
a les nostres empreses a
generar ocupació, i des de la
regidoria ja s’ha començat a
treballar amb l’INSTITUT CATALÀ de FINANCES, perquè
diverses empreses de Sant
Vicenç trobin finançament.

Súmate a Sant Vicenç
Durant el mes de maig passat es va formalitzar a Sant
Boi de Llobregat l’associació
SÚMATE, de la gestora de la
qual formen part els companys Manolo Ortega com a
tresorer i Pilar Rosillo com a
vocal.

VERMUT DE
FESTA MAJOR D'ESTIU

gràcies a un conveni signat entre l’ajuntament i
SECOT (Voluntariat sènior
d’assessorament
empresarial). Segons el Regidor
d’Ocupació i Empresa, Paco
Rodríguez, “ aquesta és una
primera línia d’ajuts, dintre
d’un paquet de mesures que
estem posant en marxa i
que comptarà amb ajudes
a les empreses i el comerç i
un pla de formació ajustat a
les necessitats actuals”. El

El president, Eduardo Reyes,
a la presentació que es va
fer a Sant Boi va dir “Somos
herederos de emigrantes del resto de España
a Cataluña, que no dejaremos que el esfuerzo, el sacrificio, el trabajo que hicieron nuestros padres y abuelos
por darnos un futuro

mejor sea en vano. Tenemos la obligación de hacer
lo mismo con nuestros hijos
y nietos, pero esta vez ha de
ser definitivo”.
SÚMATE, amb més de 3.000
seguidors a Twiter des del
mes de maig, són els convidats a l’acte que Junts x
Sant Vicenç farà per la Festa
Major d’Estiu.

Dos anys de govern
Més exnç
Sant Vic
Participació ciutadana:

A les eleccions Municipals del 2011, JUNTS X SANT
VICENÇ, presentava un programa electoral amb la
il·lusió de millorar la qualitat de vida i els serveis a
les persones de Sant Vicenç dels Horts. Després de
2 anys de govern ens podem donar per satisfets, ja
que hem complert gairebé tots els punts que ens vam
proposar en el programa electoral del 2011.
Totes aquestes accions han anat encaminades a fer de
Sant Vicenç dels Horts un poble participatiu, amb polítiques transparents, on el bon funcionament parteix
de la col·laboració de les entitats i dels vicentins en la
construcció conjunta del model de poble que volem.
Ara toca anar endavant i proposar-se nous camins.

• Realització dels plens en horari de tarda i oberts a la ciutadania i possibilitat d’intervencions en el torn de precs i preguntes.

Esports, economia i organització:

• Creació de consells i taules (Consell d’economia, taula
d’esports i cultura.

• Rehabilitació del Camp de Futbol de La Barruana.
• Millora de les bases per les quals es regeixen les subvencions a les entitats.

• Creació del pla de participació per la ciutadania.

• Creació de beques esportives per a nens.

• Organització d’audiències públiques.

• Eliminació de L’Institut Municipal d’Esports.

• Formació a les entitats per l’auto-financiació.

• Adequació de la pista poliesportiva del carrer Sant Miquel.

Indústria Come

• Revitalització de la Federació d AAVV.

rç i Promoció econòmica:
• Promoció del comerç local amb la creació de fires.
• Signatura de convenis amb empresaris i organismes supramunicipals.
• Creació de la subvenció per a nous autònoms.
• Plans d’ocupació.
• Reunions amb l’Institut català de finances per obrir
línies de crèdits a empresaris i comerços de SVH.

• Creació de la festa de l’esport.
• Inversió per la obertura de les entrades del riu per realitzar
activitats esportives a l’aire lliure.
• Col·locació de desfibril·ladors externs a les diferents instal·lacions esportives municipals.
• Reducció de l’impost de la taxa d’escombraries.
• Modificació de les bases per a l’obtenció de la ajuda de l’IBI,
per la qual es passa d’una subvenció lineal a una de social.
• Coordinació entre àrees per la millora de l’atenció ciutadana.

Seguretat Ciutadana,

Cultura, Imatge i comunicació
Protecció Civil i Igualtat:

• Canviar la relació amb les entitats.

• Ampliació de la plantilla i renovació de la flota
de vehicles de la Policia Local.

• Recuperació de Can Comamala com a centre sociocultural del municipi.

• Creació del cos de voluntaris de protecció civil.

• Impulsar de nous usos espais culturals com el Forn Romà, amb
exposicions i conferències.

• Potenciació de l’agrupació de ADF.
• Promoció, amb el parc infantil de trànsit,
l'educació viària a les escoles.

• Recuperació de la Mostra.
• Garantir espais per les entitats mentre es crea l’hotel d’entitats.

• Triplicació de l’atenció d’ajuda psicològica i jurídica a la dona.

• Impuls a la celebració de Sant Jordi i la Diada.

• Creació d’espais mensuals per a les dones
amb “Els dimarts de les vicentines”.

• Creació de l’agenda municipal d’activitats.

• Promoció de l’esport amb la realització de la
CaCo.

• Dinamització de la Biblioteca .

• Divulgació i coordinació de les processons de Setmana Santa.
• Implicació de les entitats amb l’organització de les festes locals.

• Ampliació amb tallers, de la prevenció de la
violència a les escoles i instituts.

• Creació de les nits de cultura.

• Celebració del dia de l‘Orgull LGTB.

• Creació de la nova web municipal.

• Pla d’Igualtat intern dins l’Ajuntament.

• Gravació dels plens per TV i ràdio.

• Potenciació de la Ràdio Local.
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Un año después….
En junio del año pasado tuvimos la visita de Oriol Junqueras
y sus compañeros de Junts X Sant Vicenç al residencial los
Sauces. Con un grupo de vecinos tuvimos la oportunidad de
trasmitir nuestras quejas de todos los problemas que existían en la zona.
Semanas más tarde nos reunimos con los responsables de
los departamentos de seguridad pública, medio ambiente y
urbanismo. Tratamos todos los temas que hacían referencia
al Residencial los Sauces, y el resultado ha sido satisfactorio porque se han ido realizando nuestras peticiones, con la
sensación que se seguirá trabajando en nuestros problemas.
Lo importante en todo esto es que se escuche a los vecinos
de todos los barrios, y que se actúe dentro de las posibilidades que tenga el ayuntamiento, que no quede la sensación
que han sido visitas de puro trámite.

dar a tantas familias que se encuentran en una situación de
desespero por culpa del desempleo. Hoy en día tener un trabajo te sientes un privilegiado, pero no nos paramos a pensar
que pasaría si el día de mañana nos quedásemos sin él.
Desde mi punto de vista todas las empresas que hay
en Sant Vicenç del Horts
tendrían que dar prioridad
de contratación dentro de
sus posibilidades, a todas
las personas que son del
pueblo y que se encuentran en una situación de
desempleo.

Para mí a día de hoy el mayor problema, y que entre todos
tendríamos que darle la mayor de las urgencias es como ayu-

Julián Santiago

655 targetes blaves tramitades durant el 2012 per a la Piscina la Blava de Sant Antoni, amb preus reduïts per a jubilats, pensionistes
i aturats. Aquest any, s’amplia l’oferta als fills d’aturats i es preveu que
s’incrementarà més del 35% el nombre de persones beneficiàries de la
reducció.
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

