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Oriol Junqueras
vol tornar a
presentar-se a les
eleccions municipals
del 2015
Ho va expressar el passat 8 de
gener en una entrevista a la
ràdio La Xarxa. Properament,
l’assemblea de Junts x Sant Vicenç
serà qui esculli el candidat a
l’alcaldia per les properes eleccions.

Aprovem uns pressupostos
més socials en plena crisi

Bona Festa Major!
Bona Mostra!

Ocupació i Empresa
Educació
Serveis socials

LA FRASE

“Parla ben clar, que el mot és teu i el pensament ningú no el
mana”. Joana Raspall (1913-2013), poetessa i lexicòloga.

Un Govern que
no retalla
Dels 26,5 milions d’euros de
pressupost de l’Ajuntament,
més d’un 60 % s’ha de dedicar forçosament als serveis
públics bàsics i a la gestió
administrativa del dia a dia.
Pel que fa a la resta del
pressupost, el govern prioritza l’eix social: Serveis socials, Ocupació i Empresa, i
Educació.
Per cobrir aquests aspectes fonamentals sense que
es notin els efectes de les
retallades supramunicipals,
l’Ajuntament ha decidit no
només assumir els recursos
que abans arribaven d’altres
administracions, sinó també
incrementar-ne la quantitat.
Així doncs, de cara al 2014,

Acord social,
un acord necessari

els pressupostos de l’Ajuntament continuen la línia
que ja vam iniciar des del
nostre primer pressupost
(2012) amb increments en
aquestes àrees.
En la mateixa línia social, la
l’IBI (contribució) serà únicament d’un 0,5 % de mitjana.
També es mantindran les
ajudes, amb un caire encara més just segons les necessitats de cada família.

Dins del Consell Econòmic
i per a l'Ocupació, diverses
entitats socials, tots els
partits amb representació a
l'Ajuntament i organitzacions
empresarials i sindicals
s'han posat d'acord en uns
mínims per a fer front a la crisi, el principal problema del
nostre poble. Aquest acord
és la primera pedra i ara ens
toca, dins del Consell, vetllar
per què es vagi complint el

que s'ha acordat. L'acord per
a la reactivació econòmica
equilibrada i sostenible, està disponible al nostre web
www.juntsxsantvicenc.cat
A Sant Vicenç és la primera vegada que ens posem
d'acord tanta gent en un àmbit tan important i cal agrair
a totes les organitzacions
que l'han fet possible. Tots
junts ens en sortirem!!

En inversions, es prioritzen
les obres d’adequació dels
barris. Alhora, veurem la millora de l’entorn del riu, de
les instal·lacions esportives i
de l’espai medieval del Molí
dels Frares.

Una opinión
Todavía no tengo claro lo
que votaré en la consulta
sobre la independencia de
Cataluña del próximo 9 de
noviembre. Pero una cosa
sí que sé: Yo voy a votar. Lo
tengo claro, porque en un
momento tan difícil para
tantas familias, comercios y
empresas como el actual es
necesario apostar por más
democracia. La democracia
en nada puede perjudicarnos, las decisiones del pueblo solo pueden hacernos
ir a mejor. Por eso no tengo
miedo a una consulta sobre
la independencia. Si existe
el debate, si hay argumentos; por qué no? Des de
luego voy a aceptar el resultado que salga y lo apoyaré
en todo lo que pueda, como
tendría que hacer todo el
mundo. Por supuesto, esta consulta no es cualquier
cosa y tenía que pactarse
con mucho consenso, apartando las diferencias y las
acusaciones mutuas a las
que los políticos nos tienen

hartos. Así ha sido, me alegré mucho de ver la foto del
acuerdo por la pregunta, con
tantos partidos diferentes y
a la vez unidos. Pero faltaba
alguien. Tengo que decir que
me ha dolido profundamente que el PSC no estuviera
en el acuerdo. He votado
socialista durante muchos
años pero esta vez, lavándose las manos me han fallado. Han escogido desmarcarse de una pregunta que
deral, poniéndose al lado de
un gobierno del PP rancio y
retrógrado, ése que no quiere que votemos.

Seguim apostant
per La Mostra
Seguint el mateix criteri que
vam iniciar el 2012, aquesta
Mostra torna a exhibir tradicions, costums i maneres de
ser. Una festa que recupera
el comerç i la pagesia, dos
eixos estructurals del nostre
model de poble. Una festa
que es construeix des de
les entitats, el voluntariat,
la solidaritat i el compromís.
L’exemple més clar el tenim
en les 24 hores solidàries
corrent en cinta per recollir
aliments. La iniciativa, enca-

VERMUT
DE FESTA
MAJOR
Nuria Arriaza

Diumenge 19 de
gener a les 13.30 h

pçalada per l’atleta vicentí
Toni Vázquez, ens fa sentir
novament orgullosos de pertànyer a un poble tan viu, generós i dinàmic.
La Mostra és un espai de
trobada que ens permet
visquem i parlem com parlem. És per això que val la
pena gaudir-ne amb orgull
de poble!
Bona Mostra i bona Festa
Major!

Amb Oriol Junqueras i Qui
que representarà un fr
de la seva obra “Els P
o l’Adveniment del refe
il·legal” amb la col·labo
la gent de Junts x San

Nos ocupamos de los barrios
Uno, para hablar del compromiso de Oriol hacia su ciudad podría relatar la reunión que mantuvo con la nueva junta directiva de la AAVV Sant Antoni en la que atendió a la problemáti-

te Gobierno municipal hacia los problemas de los barrios de
nuestra ciudad es una conversación mantenida por dos vecinos de Sant Vicenç a la salida del Condis de Can Ros.
—¿Has visto este alcalde?, apenas está aquí,
siempre saliendo en la tele en la Generalitat.
—¿Ah, sí? Pues yo ya le he visto dando vueltas por San Vicente y atendiendo a la gente que le explica sus problemas. Hace unos
días sin ir más lejos iba paseando por El Trévol con una gente que me dijeron que eran
profesores universitarios a los que le enseñaba el pueblo y se le acercó un vecino con
un problema y le dijo a quién debía acudir y
dónde y a qué hora estaba. A mí la alcaldesa
cuando fui con un problema me dijo que no
me preocupase que eso lo arreglarían y todavía estoy esperando.
—Sí, pero éste sólo se preocupa de la independencia.

ca de dicho barrio. O podría comentar las continuas visitas a
diversos barrios de Sant Vicenç en las que recoge las quejas
de los vecinos e intenta darles solución. Una muestra de esta
iniciativa es la charla que mantuvo con vecinos de La Guardia
en el recinto de la petanca de ese barrio.

—A mí no me preocupa lo de la independencia, yo lo que quiero es un alcalde que salga
en cualquier momento a escuchar los problemas de la gente e intentar solucionarlos y no uno que salga
sólo en período electoral para conseguir votos y que lo único
que haga es darte una palmadita en la espalda. Y además, si
todo lo hace igual será que es lo mejor para Cataluña y te lo
dice uno que siempre ha votado al PSOE.

Sin embargo lo que mejor demuestra la preocupación de es-

Dani Gomari. Membre de l’executiva de Junts x Sant Vicenç.

im Vila,

ragment
Pastorets
erèndum
oració de
nt Vicenç

Votar és democràcia
El passat 14 de desembre el Fòrum de Barcelona es va
omplir amb més de 4000 persones que assistien a l’acte
"Votar és la via” organitzat per ERC i obert a tothom. Una
colla de vicentins i vicentines , entre els quals membres
de JuntsxSVH, vam tenir l’oportunitat de ser-hi i gaudir
d’un acte que va anar molt més enllà dels típics mítings
polítics. Ple d’humor i sorpreses
compromeses i molt aplaudides
com la presència d’ Ernest Maragall o de Fabià Mohedano, per
l’escenari van passar un ampli
ventall de personalitats i representants del món de la cultura,
juristes, escriptors entre d’altres
que van fer que l’esdeveniment
es convertís en una festa de
reivindicació del dret que tenim
els ciutadans de Catalunya a decidir el nostre futur com a país a
través de la consulta democràtica sobre la indepèndencia.
La intervenció del nostre alcalde i president d’ERC, Oriol Junqueras, emocionat , conciliador, ferm i valent davant el repte que tenim aquest

2014, va apel.lar a saber ocupar el nostre lloc davant de
les urnes en un moment en que votar serà la màxima
expressió de democràcia.
El seu parlament va concloure amb aquestes paraules:
Som l’orgull i l’esperança de la pàtria, som l’orgull perquè
en som l’esperança i som l’esperança perquè un dia se-

rem l’orgull d’aquells que han sabut donar l’oportunitat
als seus conciutadans de decidir el seu futur.

w
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“Hi ha hagut un gran canvi en les polítiques esportives,
una clara voluntat d’ajudar tant a esportistes com a entitats”
Andreu Simon, esportista de Sant Vicenç, fa un parell d'anys campió de
Catalunya sub23, podis en curses de muntanya com la de l'Alba, Cursa
Roca Negra, Burriac Atac i Montserrat Skyrace, en la Cursa de Nassos
de BCN marca personal de 10 km amb un temps de
33'08 '' i guanyador de la darrera Cursa de 10 Km de
SVH, amb la participació de més de 600 persones.
1.- A Barcelona, Olesa, Corbera... Al llarg de tot el
país atletes vicentins participen en diverses curses.
L'atletisme a Sant Vicenç està de moda?
L’atletisme a Sant Vicenç i a tot arreu. En els darrers
anys ha crescut moltíssim el nombre de persones
que surten a córrer. Sant Vicenç reuneix unes condicions que afavoreixen la pràctica d’aquest esport i
s’estan fent accions per potenciar-lo.
2.- Fins ara el teu nom va associat a grans reptes,
Dia a dia i amb il·lusió. Gaudint i aprenent de la gent que m’ha acompanyat des del primer dia que vaig sortir a córrer. Tinc la sort de que a casa
m’han ensenyat a treballar de valent per aconseguir el que vols. En part,
l’atletisme et demana això, esforç, dedicació i constància.
3.- L'atletisme fa caliu i permet un coixí social per la població de SVH o
és un esport molt selectiu i restrictiu?
Tothom pot sortir a córrer, no hi ha selecció n’hi d’edat ni sexe. L’esport
promou la lluita per la igualtat, l’augment de l’autoestima i fomenta la
cultura de l’esforç. S’ha d’animar als ciutadans a la fer esport per millorar-ne la seva qualitat de vida i la de tota una societat.

4.- 2a sant silvestres pirata per la llera del riu i 102 participants, tot un
èxit organitzatiu?
Un èxit en majúscules! Tot i així no ens em d’oblidar que és una trobada
del primer dia, una trobada amistosa per acabar l’any corrents.
5.- Et sembla que a SVH es promou que la població faci esport? Les
iniciatives populars són una bona manera de promoure l’esport?
Cada dia més. Vivim moments molt complicats, però hi ha hagut un
gran canvi en les polítiques esportives, una clara voluntat d’ajudar tant
a esportistes com a entitats. Com a esportista, motiva veure que hi ha
gent que t’escolta i que vol ajudar per tal de posar-te les coses més fàcils. La millora dels equipaments, les subvencions dedicades al foment
de l’esport, juntament amb les iniciatives populars, han estat algunes
accions recents que han ajudat a incrementar els índexs de pràctica
esportiva al municipi. Tot i així, hi ha molta feina per fer!
6.- Què és el Club atlèctic de SVH i quin paper hi tens tu? Quan i com
entreneu?
És un projecte que té l’objectiu d’agrupar a tots els corredors de Sant Vicenç i animar-los a seguir creixent fent aquest esport. Ara mateix tinc la
sort de ser-ne l’entrenador. Els entrenaments són els dimecres i dijous
i estan oberts a tots els socis.
7.- R. Parrado, T. Vazquez, X. Ramos com a sèniors, però tenim la base
preparada pel relleu?
És molt difícil trobar a nenes i nens que vulguin dedicar-se a córrer. És
un esport que crida l’atenció a un públic més gran. Tan debò en un futur,
Sant Vicenç pugui tenir una escola d’atletisme!

1.142 són les joguines que Ràdio Sant Vicenç va recollir el
21 de desembre per a portar la il·lusió dels Reis a tots els infants del
municipi. Felicitats!
LA DADA

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

facebook.com/juntsxsantvicenc
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Obert els dilluns a partir de les 21 h

