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Un any més, La Mostra!
Aquesta és la 31a Mostra i podem estar contents que després
de 4 anys des de la seva recuperació s’ha tornat a consolidar
com un aparador del que es viu i es fa al nostre poble des de
molts àmbits (pagesia, entitats i associacions, comerç...). Enguany hi participen més entitats i comerços que mai des que
es va recuperar.

Cal agrair a totes les entitats, comerços, pagesos, treballadors/
es de l’Ajuntament i ciutadania que participa activament a la
Mostra, sense la implicació de tots ells no s’hagués pogut recuperar i consolidar.

Entrevistamos al Presidente del Comité de Empresa de Rotocayfo,
Miguel Villalón.
Cuál es la situación actual de Rotocayfo?
Rotocayfo (más conocida por Printer), es en la actualidad un centro
de trabajo con una unidad productiva segregada en cuatro empresas. Desde la subrogación de Printer la situación ha sido muy negativa para el centro de trabajo de Sant Vicenç. Reducciones en condiciones laborales, trabajadores, maquinaria y trabajo. A día de hoy el
plan que la Dirección de la empresa ha entregado a los trabajadores
dice que despacio pero sin pausa va a trasladar parte de la maquinaria y trabajadores al centro de trabajo que el grupo tiene en Santa
Perpètua de Mogoda. En la actualidad el centro de trabajo cuenta
con unos 150 trabajadores.

A més de la Mostra de Comerç i la Mostra d’entitats, les principals novetats d’aquesta 31a edició són diverses però les
més interessants són la iniciativa de diversos comerciants de
muntar un Show Room al carrer Francesc Moragas i la Mostra
Degustació (un espai de productes de qualitat), on la Fundació
Alícia mostrarà plats que són el resultat d’un treball que ha fet
conjuntament amb la pagesia i els restaurants del nostre poble. Cal destacar també que a l’estand institucional es mostrarà
una exposició sobre el barris de Sant Vicenç.

Cómo se ha llegado a esta situación?
La Dirección informo dos días después de adquirir Printer a la prensa
que la cerraría y desmantelaría. Desde entonces y cada dos o tres
meses hemos tenido que afrontar la pérdida de condiciones, capacidad y trabajadores de la peor manera posible. Huelgas, manifestaciones, declaraciones a la prensa de lo que sucedía, de muy poco
nos han servido. Una de las causas de lo sucedido es la aplicación
de la reforma laboral para despedir a trabajadores con justificadas
bajas por incapacidad laboral u otras cosas.

La Festa Major d’Hivern també té alguns actes destacats com
el Concert amb l’Escolania de Montserrat, en commemoració
del centenari de l’Orfeó Vicentí i el retorn del concurs de pintura
ràpida que es farà durant el diumenge.

A prop de les
persones

A més de politòloga sóc mare d’una família nombrosa
i des d’aquí voldria aprofitar per demanar a totes les
institucions i partits polítics
més atenció a les famílies,
especialment les nombroses, que molts cops ens
trobem no només sense cap

tipus d’ajut sinó a vegades
simplement ignorades o injustament tractades. És per
això que m’agradaria demanar a Junts x Sant Vicenç
que no oblidi les famílies en
les seves polítiques públiques, sino que les valori com
la cèl·lula principal vertebradora de la nostra societat,
com a principal transmissora dels nostres valors i tradicions, amb especial atenció
als fills, ajudant a que la societat no els tracti com una
càrrega econòmica sinó com
una inversió de futur. Felicitats i endavant!!!
Magalí Potrony

Sóc llicenciada en Ciències
Polítiques i de l’Administració
i sempre m’ha agradat la
política local, perquè crec
que la millor manera de governar és ser a prop de les
persones, poder “tocar” els
seus problemes, escoltar
allò que més els preocupa.
És per això que vull felicitar
a Junts x Sant Vicenç, perquè crec que està duent a
terme aquesta tasca tan difícil d’apropar la política a la
gent a través dels seus debats i d’altres innovadores
iniciatives que permeten als
vicentins participar i estar
informats de les polítiques
públiques que es fan al seu
municipi.

Junts x Mejorar
La primera vez que escuché
hablar de Junts x Sant Vicenç, pensé que se trataba
de una agrupación política
más como cualquier otra de
las que veía en mi población.
Mi experiencia con otros
partidos cuando nos habíamos dirigido a ellos con
algún problema buscando
ayuda no era demasiado
buena. Al producirse un conflicto en la empresa Fercable
de la cual yo era trabajador y
presidente del comité, Junts
se preocupó desde el primer
día demostrándome que se
trataba de gente comprometida con los ciudadanos, capaces de dejar a un lado intereses políticos y escuchar
y ayudar en todo lo que estuviera al alcance de su mano.
Hoy formo parte de este gran
proyecto para Sant Vicenç
dels Horts y confío plenamente en él. Veo la forma en
la que se hacen las cosas,
con un modelo participativo,
creando comisiones de trabajo compuestas por gente

Qué acciones se han llevado a cabo y qué acciones pensáis realizar?

de todos los ámbitos, tan
diferentes entre nosotros, y
sin embargo capaces de colaborar todos para lograr un
objetivo común que es mejorar día a día nuestro pueblo.
Este sistema de trabajo nos
permite llegar a los ciudadanos y conocer los problemas
desde otro punto de vista y
con una visión más amplia
de la situación.

Como indicaba anteriormente, huelgas parciales y de jornadas com-

pletas, manifestaciones, etc. Hemos acudido al Parlament de Catalunya en dos ocasiones pero lamentablemente nuestro caso no se
resuelve y nos encontramos totalmente desprotegidos y desamparados con la nueva reforma laboral que permite a los empresarios
realizar atrocidades de manera muy rápida y nuestra defensa o protección como trabajadores es muy lenta.
Habéis recibido ayuda de las administraciones públicas?
Principalmente siempre hemos sentido el apoyo incondicional del
equipo de gobierno del Ayuntamiento y de la oposición. Con respecto
a la autoridad laboral, hemos puesto muchas denuncias y la verdad
es que la respuesta es muy lenta. Soy consciente de que los recortes
no ayudan a que las cosas vayan muy rápido. Pero a Inspección de
Trabajo hemos acudido ante lo que sucede desde septiembre y aún
esperamos respuesta. También hemos estado en el Departament
de Empresa i Ocupació y, la verdad, no hemos conseguido crear una
Mesa de negociación ante este cierre.
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Os pedimos que en la medida de lo posible habléis de lo que esta sucediendo aquí. Ningún gobierno debería permitir operaciones como
la de este cierre. Que el empleo estable pueda convertirse en temporal y precario. Que unas instalaciones con la preparación, capacidad
y eficiencia como las que hay en nuestro centro de trabajo no se
puedan cerrar con las ayudas económicas que conceda la Generalitat de Catalunya, las cuales podrían servir para pagar las indemnizaciones de los trabajadores que serán o están siendo despedidos
ahora mismo.

Iniciem el camí per enfortir un model
de poble de la gent i per a la gent

Bona Festa Major!
Bona Mostra!
Vermut de
Festa Major
Diumenge 25 a les 13.30h

Carrer Francesc Moragas
amb

Gabriel Rufián
El passat 10 de gener Junts x Sant Vicenç vam finalitzar un cicle de
quatre debats ciutadans com a primera pedra d’un procés per redactar
el programa electoral de les eleccions municipals del mes de maig.

membre de Súmate
i Oriol Junqueras
alcalde

Estenent la participació
ciutadana als barris
Nou pla integral del barri de Sant
Josep, que comptarà amb un procés participatiu perquè les veïnes i
els veïns decideixin a què es destinen les inversions.
LA FRASE

2.377.140 € es dedicaran a Serveis Socials a Sant Vicenç
aquest 2015, un increment del 13,8% respecte l’any passat. Es manté
la despesa en Ocupació amb 1.051.580 €.
LA DADA

w

Junts x Sant Vicenç hem obert un local nou
Ens trobaràs al C/ Rafael Casanova, 24
Vine a visitar-nos els dilluns a partir de les 21h!
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PUBLICACIÓ D’INFORMACIÓ LOCAL

De qué manera pensáis que se os puede ayudar?

Sé que el futuro no será fácil,
pero estoy más que convencido de que manteniendo
esta línea de trabajo seremos capaces de hacer frente a los retos que vendrán y
lograr que Sant Vicenç sea
mejor de lo que hoy ya es.

Fran Infante
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Els

Peligro de desindustrialización

Junts x Sant Vicenç
C/ Rafael Casanova, 24
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

“La participació ciutadana no és un fi en si mateix, sinó que
ha de servir per donar veu als dèbils i protegir els seus interessos”.
Conclusió del 4t debat #construïmSVH

A Junts x Sant Vicenç fa uns mesos que hem iniciat
un camí per revisar i enfortir el model de poble que
ens va portar, ja fa 4 anys, a sumar esforços per
crear aquest projecte. Avui, seguim creient que Junts
és la millor eina que tenim per superar les nostres
diferències i construir un poble del qual totes i tots
ens en sentim orgullosos.

La nostra intenció sempre ha estat fer un projecte
de poble ampli i profundament transformador, de la
gent i per a la gent. És per això que aquest camí que
hem començat té diverses parades i en totes elles
volem comptar amb l’ajuda de quants més vicentins
millor. Us ho expliquem aquí.
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Debats
ciutadans

• Educació, cultura i lleure
• Territori, energia i medi ambient
• Nova economia
• Participació i Govern obert
- Hem fet debats per grans
temàtiques amb l’ajuda d’experts
en cada matèria
- Hem debatut propostes pel
Sant Vicenç del 2020
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Fem xarxa

Implica’t per Sant Josep
Bajo el lema Implica’t per Sant Josep, el último trimestre del
año pasado el Ayuntamiento ha puesto en marcha el plan del
barrio Sant Josep. Para hacerlo posible y por primera vez en
Sant Vicenç se inicia un proceso participativo para decidir, conjuntamente con vecinos y vecinas del barrio, las inversiones
que se harán durante el 2015. Concretamente se destinarán
200.000€ a sacar adelante los proyectos que se decidan en
este proceso.
Después de alguna reunión informativa se abrió un periodo de
participación telemática para responder una encuesta y posteriormente se realizó una jornada ciudadana en el Molí dels

- Plantejarem diversos reptes estratègics i els vicentins podran fer les seves propostes i discutir-les
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Consell cívic
- A partir del debat amb
la ciutadania i de les millors propostes i també de
l’experiència de govern
acumulada, les comissions
de treball de Junts x Sant
Vicenç redactaran un esborrany de programa electoral per les municipals del
maig.
- L’esborrany serà presentat al Consell cívic, un grup
de persones destacades
en diversos àmbits que el
valoraran i tindran la possibilitat de millorar-lo.

Presentació
pública del
programa
electoral

Acció de govern
2015-2019

Millorem les instal·lacions esportives, fem esport
Dos grans projectes i promeses electorals de Junts x Sant Vicenç que s’han pogut finalitzar abans de finalitzarà l’any.
2a fase del Camp de La Barruana
El passat 31 d’octubre es va presentar la segona fase de les
obres de remodelació del Camp de Futbol Municipal de La Barruana, unes instal·lacions que utilitzen per als entrenaments i
partits la U.E. Sant Vicenç – Atlètic Vicentí, la Penya Barcelonista Sant Vicenç i el Club Deportivo Sant Vicenç dels Horts
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A pesar del mal estado de las calles y la sensación de ser un barrio abandonado durante mucho tiempo por otros gobiernos, en
el debate surgieron más cuestiones sociales y de espacios para
desarrollar actividades, especialmente pensando en formación
y espacios para la juventud y en las personas mayores: El barrio
de Sant Josep por su orografía hace que salir de casa no sea
un gesto sencillo.

Todo ello una forma nueva de hacer política en el sentido más
antiguo. La política como todo lo que tiene que ver con que el
modo de pensar de los propios implicados influya en la toma
de decisiones políticas y que estas respondan a la voluntad colectiva de los vecinos y vecinas de una comunidad. No es necesario que los gobernantes nos convenzan, no es necesario
que el alcalde decida todo lo que se hace; es la ciudadanía que
empoderada toma decisiones.

FET
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Los asistentes pudieron expresar y compartir cuáles eran las
necesidades que más le preocupan y hacer propuestas de posibles soluciones.

Del conjunto de propuestas que elaboraron los diferentes grupos de trabajo se tiene que hacer una selección en próximos
encuentros y una valoración tanto técnica como en asamblea
de barrio.

- Crearem una plataforma a internet perquè tothom
pugui seguir participant dels debats de la manera
més còmoda
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Frares con la asistencia de representantes del barrio que se
habían inscrito previamente: asociaciones de vecinos, casals y
vecinos a título personal.

En aquesta segona fase de les obres, s’han construït sis vestidors, tres despatxos i un magatzem per a ús de les entitats
esportives del municipi. A més, s’ha construït una recepció i un
vestíbul pel camp i s’ha habilitat un bar públic. Per últim, s’han
construït les noves graderies amb un aforament per a més de
300 persones. En la primera fase, es va instal·lar gespa d’última
generació amb microfibres que simulen la gespa natural i que
faciliten la pràctica esportiva.
Remodelació del CEM Sant Vicenç dels Horts – Piscina Montserrat Canals
El 13 de desembre es va presentar la remodelació del Complex
Esportiu Municipal Sant Vicenç dels Horts – Piscina Montserrat Canals i després de mesos de treballs es va poder gaudir
d’una jornada de portes obertes per mostrar els nous vestidors
de grups, el bar i el condicionament de les zones exteriors, la
remodelació dels vestidors d’abonats i les zones aquàtiques, la
creació de nous espais de wellness, la construcció de les noves

sales a la primera planta i la remodelació de la sala de fitness.
Així com la construcció de pistes de pàdel les quals es presentaran a la segona quinzena de gener.
En marxa la reforma del pavelló poliesportiu de Sant Josep
A més, aquest estiu s’han renovat les superfícies de joc del pavelló poliesportiu de Sant Josep, amb el parquet al pavelló i cautxú a la pista annexa. Igualment, ja s’han iniciat els tràmits de
la reforma i ampliació del pavelló amb la construcció d’un edifici
amb despatxos, una sala de reunions, la renovació de l’ACS i la
instal·lació d’un sistema de calefacció.

Eleccions, procés
constituent,
independència, Justícia
És un fet que el 9N va ser
un èxit de participació en el
qual les catalanes i els catalans van desobeir amb tota
normalitat un marc polític i
institucional que no permet
allò bàsic: exercir la ciutadania per decidir el nostre
futur col·lectiu. En el cas de
Sant Vicenç n’estem especialment orgullosos. Els qui
estàvem a peu d’urna comprovàvem sense parar com
arribava gent de llengües
diferents, contextos socials
distints i arrels diferents.
Això per si mateix és una
victòria de la democràcia
i volem donar les gràcies a
tothom qui ho va fer possible.
És clar que no vam tenir un
referèndum com l’escocès i
que aquell 9N va esdevenir
la primera volta d’un mandat democràtic que s’ha de
concretar en el futur més
proper. Ha quedat repetidament demostrat que el
poder polític espanyol mai
permetrà un referèndum a
Catalunya, i molt menys la
independència. Celebrarem
els moviments de regeneració que es donin a l’Estat
però en cap cas seurem a
esperar que això comporti
una millora pels ciutadans
de Catalunya. Dins l’estat
espanyol, els catalans sempre serem la minoria que,

per bé i per mal, patirà les
decisions que es prenguin a
Madrid. Mai podrem fer justícia al nostre país si abans
no tenim sobirania plena per
decidir en tots els àmbits i
per ser nosaltres els amos
del nostre futur com a poble.
Com ja fa unes setmanes
que explica Oriol Junqueras,
la independència arribarà
per la via dels fets consumats. Fem unes eleccions
constituents per obtenir
el mandat per la independència, construïm totes les
estructures que un estat
necessita per funcionar, endeguem un procés constituent amb la ciutadania per
redactar la Constitució catalana i sotmetem-la a un referèndum que, en el marc de
la nova República catalana,
ja serà perfectament legal.
No podem esperar més.
La crisi colpeja els nostres
conciutadans amb força i
ens trobem sense eines per
fer-hi front. Després d’una
negociació on tothom ha cedit, ara ja tenim acord i data
per les eleccions, el 27 de
setembre d’enguany. Més
important encara és l’acord
sobre el que farem després
de les eleccions i estem segurs que arribarà ben aviat.
Cap independentista hi renunciaria! Som-hi!

Maite Aymerich,
secretària
d’Organització
d’ERC-SVH

L’ocupació,
una prioritat
Acabem el 2014 amb millors
notícies per a l’atur. Durant
aquest any, 257 persones
han trobat feina i hem passat de 3.142 aturats al gener (21%) a 2.855 aturats a
finals d’any (19,2%). Encara
són moltes les famílies que
estan patint una difícil situació i per això hem de continuar treballant per millorar
encara més aquestes xifres.

Durant el 2014 hem ajudat a les nostres empreses
i comerços amb ajuts per
contractar aturats del municipi, oferint nous serveis
d’assessorament en diferents àmbits i amb convenis
per facilitar el finançament,
com els formalitzats amb
l’ICF i el Banc de Sabadell. També als autònoms,
amb ajuts sobre les quotes

Foto: Molí dels Frarres, seu dels serveis d’Ocupació
i Empresa de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

Però la tendència d’aquest
any i, especialment dels últims mesos, ens fa ser optimistes de cara a aquest
2015.
Hi ha dos elements claus
que hem de continuar potenciant: la formació i la aposta
per el nostre teixit industrial
i comercial. Per això a finals
de l’any passat iniciàvem els
nous itineraris de formació
ocupacional amb més de
1.500 hores de formació
repartides entre 4 itineraris:
logística, administració, reformes i agropecuari. Formació que surt del diàleg amb
les empreses per conèixer
les seves necessitats i facilitar així la inserció laboral
dels aturats.

d’autònoms durant el primer any o la bonificació del
100% de la taxa d’alta i canvi de titular.
Totes aquestes ajudes continuaran durant el 2015 i
tindrem, durant els propers
mesos, noves eines a disposició dels aturats, empreses,
comerços i emprenedors. La
nova web d’Ocupació i Empresa que permetrà accedir
a tots els serveis del departament de forma on-line, la
tramitació de les llicències,
la dinamització dels locals
buits i una plataforma de
promoció del comerç local
on podrem conèixer les ofertes de les botigues a través
d’una nova app... Un nou any
amb molts reptes que encarem amb força!

