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LA FRASE

No s’inventa res sobre el fum que es desfà, sinó sobre l’arrel
profunda”. Agustí Bartra (1908-1982), poeta.

"Estem molt orgullosos de ser vicentins i volem
compartir-ho amb tothom"
Entrevistem l’alcalde i candidat de Junts x Sant Vicenç, Oriol
Junqueras.
A dos mesos per les eleccions municipals, quin balanç fas
dels quatre anys de Govern de Consens?
Molt positiu. Partíem d’una situació en la qual es governava
d’esquenes a la gent, actuant sense tenir en compte l’opinió
dels afectats en cada decisió. Crec que molta gent ha notat un
canvi important. Amb els companys d’ICV-EUiA i CiU, ens hem
basat en tres pilars fonamentals -l’educació, el benestar social
i el foment de l’ocupació-, augmentant any rere any el pressupost en aquestes àrees i rebaixant les despeses inútils. A més,
fem audiències públiques sobre els pressupostos i endeguem
processos participatius, com el que s’ha fet per decidir quins
nous equipaments es faran a l’antic Juncadella o el que s’ha
fet per decidir en què s’invertiran 200.000€ de l’Ajuntament
al barri de Sant Josep. Escoltar la gent és aprendre i és tenir la
certesa que prenem les millors decisions.
Per què vols tornar a ser alcalde?
Perquè queden moltes coses per fer. Seguim compromesos
amb un Sant Vicenç dinàmic i inclusiu que generi oportunitats
de futur. Malgrat les dificultats que tenen els ajuntaments,
podem ajudar a disminuir les desigualtats, tan presents en
el nostre municipi, mitjançant l’educació, la cultura, la reactivació dels barris i l’estímul a l’economia local; transformant el
nostre poble en un referent econòmic, social i de convivència.
Estem molt orgullosos de ser vicentins i volem compartir-ho
amb tothom.
Sant Vicenç té un alcalde que alhora és diputat al Parlament i
president d’ERC. Com creus que ho valoren això els ciutadans?
Jo espero que ho valorin com un avantatge. Hi ha molts diputats al Parlament que som alcaldes del nostre municipi i estic
segur que això ens dota de més eines per defensar-lo. Jo sóc
alcalde les 24h del dia i sempre tinc Sant Vicenç al cap. A més,
com sempre dic, per sort hi ha molta gent que en sap més que
jo en molts àmbits i estic encantat de tenir-la al meu equip. He
de dir també que no per tenir diverses responsabilitats acumulo sous. Com a alcalde, cobro 0€ de sou i 0€ en dietes o en
qualsevol altre tipus de retribució.

El gran repte de Sant Vicenç dels Horts és l’atur. Què fem per
combatre’l?
Des de fa molts anys, el nostre municipi ha tingut un atur molt
elevat i les causes són múltiples. Per exemple, Sant Vicenç té
la taxa d’estudis superiors més baixa de la comarca. El problema de l’atur el resoldrem reforçant l’educació i donant totes
les oportunitats que puguem als nostres joves. Ho fem amb
els convenis que tenim amb els instituts vicentins i la UPC. Ho
fem oferint als alumnes que deixen els estudis nous itineraris formatius. Ho fem adaptant la formació a les necessitats
de les empreses vicentines, com amb el nou grau de FP dual
d’Informàtica Logística que garantirà una inserció laboral altíssima. També cal ajudar a curt termini moltes famílies que pateixen l’atur de fa més temps. Mai s’han destinat tants diners
com ara als Plans d’Ocupació.
I de Junts x Sant Vicenç, què en diries?
Que val la pena. Junts x Sant Vicenç és la suma de gent
d’orígens diferents, de llengües diferents i, en certa mesura,
de creences diferents. I al contrari del que pugui semblar, ens
entenem. Sabem que si som molts ens equivocarem menys i
per això obrim la nostra candidatura a tothom que podem. Tenim molt present que la tasca que fem no és una feina, sinó un
servei que hem de realitzar entre tots. L’equip que presentarem aviat és la combinació de l’experiència i de l’energia nova
per encarar el futur.

Junts, por el trabajo digno
Junts x Sant Vicenç organizó el pasado viernes 13 de
marzo el acto "Sindicalismo
y derechos laborales en un
nuevo contrato social para
SVH", con la participación de
Oriol Junqueras, alcalde, Toni
Mora y Carlos de Pablo, secretarios generales en el Baix
Llobregat de CCOO y UGT, respectivamente.
El debate definió el nuevo
pacto social como un diálogo, sumando esfuerzos y

superando distancias, entre
todas las partes implicadas:
Ayuntamientos, sindicatos,
empresas y ciudadanía, para
hacer frente a los retos comunes. También como un compromiso con las políticas de
empleo y estímulo empresarial, la mejora de los servicios
sociales o la integración de
la educación post-obligatoria
con el trabajo y la Universidad, desde la proximidad que
permiten los entes de gobier-

no local. Evidenció también el
entendimiento entre los participantes por la unidad de las
izquierdas y por un ideal de
sindicalismo alemán, donde

los trabajadores tienen presencia en los órganos decisores de las empresas para
superar entre todos los retos
económicos.

Els teus veïns són de Junts
Guille Mora
Des que era ben petit,
sempre he estat molt involucrat a les entitats de
Sant Vicenç dels Horts,
sobretot a l’AEiG Roc
d’Oró. La joventut és inherent a qualsevol poble,
i segons el meu parer, és
el motor de les societats
venidores. És per això que,
veient el gran esforç que
fa l’equip de govern (ja sigui ampliant horaris de la
biblioteca, augmentant recursos per a entitats, etc)
estic molt motivat per seguir construint un poble millor per a
tots i cadascun dels vicentins i vicentines.

Maria Carme Martí
En aquests últims quatre
anys hem vist una gran
participació ciutadana
en moltes de les activitats realitzades. La recuperació i transformació
de la Mostra de la Festa
Major ens permet seguir
gaudint d’una de les nostres tradicions, ens apropa als productes que
tenim als nostres horts,
promou el comerç local,
permet la interrelació entre les diferents cultures de Sant Vicenç. No la deixem perdre!

Paula Herenas
Treballant al comerç durant tants anys, he estat
assabentada de les iniciatives que es fan al poble i aquests últims anys
n’han nascut de molt positives: Tapes i canyes,
Showroom, la Fira de
Nadal i les renovades Firaestoc i Firatapes. Hem
d’incentivar el comerç a
Sant Vicenç. Ajuntament,
Unió de Botiguers i comerciants, entre tots ho
estem aconseguint. Si no hi ha comerç no hi ha vida, i és
més, ens dóna feina a molts vicentins.

Juan Carlos Ávila
Me involucré en Junts x
Sant Vicenç porque creo
que escuchan a las personas y se esfuerzan por
mejorar la vida de los vicentinos y las vicentinas.
Me gusta que hayan renovado el campo de futbol de la Barruana con
césped artificial y nuevas
instalaciones. Hacía falta. Que hayan reformado
el skatepark y que estén
arreglando el pabellón de
Sant Josep. Sin olvidar tampoco la gran reforma de la Piscina
Montserrat Canals y la ampliación de sus servicios.

Ángel León

Soy vecino de La Guardia desde hace 35 años. Estoy jubilado y satisfecho con el barrio.
Es tranquilo y agradezco al
Ayuntamiento que asumiera
el 100% del coste de la Ley de
Barrios. Se han hecho mejoras en Av. Madrid y en las calles Málaga, Lanzarote, Osca y
Lleó. Suelo pasear con mi nieta y paramos siempre en el Parc
del Che Guevara, grande, bien acondicionado, renovado hace
2 años y que los vecinos de Can Costa y La Guardia deberían
disfrutar más.

Carme Galobardes
M’agrada escoltar als
alumnes explicar el què
han fet en el cap de setmana, com participen en
activitats culturals, esportives, què viuen amb
intensitat la Festa Major
o la Mostra, què juguen
a les places i els parcs,
que han gaudit d’un passeig pel riu o han collit
tomàquets a l’hort de
l’avi. M’agrada sentir que
viuen en un poble participatiu i dinàmic que creix dia a dia i
creu en el seu futur.
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Junts, farem que el camí sigui més fàcil
Després de set anys d’una profunda i greu crisi el nostre teixit de petites i mitjanes empreses s’ha vist greument perjudicat. L’any 2007
a Catalunya teníem 535.000 pimes que donaven feina a 2.000.000
de persones. L’any 2014 a Catalunya quedaven 470.000 pimes donant feina a 1.650.000 persones. Per tant, HEM PERDUT 65.000
empreses, 80.000 antònoms i 350.000 llocs de treball. Les nostres
Pimes, que sempre havien estat motor del País, corren el perill de
deixar de ser-ho. Com els números demostren, hem vist com han
estat moltes les Pimes que no han tingut capacitat per fer front a la
davallada de comandes i s’han vist obligades a tancar o disminuir
dràsticament les seves plantilles de treballadors. El tancament i/o
la reducció de personal del nostre teixit de Pimes ha derivat en unes
llistes d’aturats molt més gran del que qualsevol municipi voldria.
És per això que tota mesura per part dels nostres ajuntaments que
s’encamini a ajudar les nostres Pimes és més que benvinguda, ja
que també repercuteix en la població. Són molts els ajuntaments
que han engegat plans d’ajuda a la contractació i que estan estudiant reduccions de taxes o impostos municipals, però amb això
no n’hi ha prou. És per això que celebrem que el nostre ajuntament hagi anat una mica mes enllà i ens hagi encoratjat a crear
la Unió d’Empreses de Sant Vicenç. Tenir la UESVH és clau per fer
d’interlocutors a l’hora d’adaptar els plans d’ajuda, de vehicular les

nostres queixes i de fer arribar les nostres propostes o idees.
També és imprescindible poder enfocar
la formació dels aturats a allò que realment necessiten les empreses del nostre
municipi. D’aquesta manera, si hem de
contractar ho podrem fer amb aturats del
nostre municipi.
No menys important són la resta de motius com, per exemple, que és molt bo i
necessari que les empreses del municipi ens coneguem entre nosaltres i que tinguem la possibilitat de saber què fa l’empresa que
està ubicada a pocs metres de la nostra o en un altre polígon del
municipi. Si ens coneixem, podem oferir-nos i demanar-nos serveis
i segur que per proximitat serem més competitius que una empresa
localitzada a un altre municipi.
A banda, des de la UESVH ja estem fent i preparant jornades de
networking, de seguretat, de formació, de finançament... Apropar
Ajuntament i Pimes és imprescindible perquè segur que junts, farem que el camí sigui mes fàcil.
Miquel Camps, president de la UESVH i de PIMEC Joves

6 milions d’euros a llarg termini i en millors condicions. És el
deute que queda després que l’actual equip de govern hagi reduït els 24
milions que el govern municipal PSC-PP va deixar.
LA DADA
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