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MAITE AYMERICH

Nova alcaldessa de Sant Vicenç!

"Treballarem per la
justícia social. Hem de
reduïr la taxa d’atur i
donar resposta a la greu
situació que travessem.
Educació, serveis socials
i promoció de l’ocupació
són els pilars bàsics."
(Maite Aymerich)
LA FRASE

> Miquel Àngel Camacho
El fins ara Cap d'Estudis de l'Escola El Rocío
s'ocuparà de les regidories d'Educació, Cultura, Solidaritat, Cooperació i Voluntariat.
Entra com a regidor en substitució d’Oriol
Junqueras. Enhorabona i molts encerts!

“Actuar és fàcil, pensar és difícil, posar en acció allò que pensem és la cosa
més difícil del món". Goethe

La bonificació de la plusvàlua:
un incentiu per atreure empreses

Aplicar la bonificació de la plusvàlua a una operació que portarà una empresa a Sant Vicenç"

MAITE AYMERICH

El ple de febrer ha aprovat aplicar un
incentiu fiscal perquè vingui al poble TaTung, una empresa que factura 8 milions
d'euros i que contractarà 35 persones
els propers mesos. Vol crèixer fins a 120
persones en 2 anys i mig. Sense aplicar
l'incentiu, l'operació no s'hagués tancat,
el poble no percebria 400.000€ del 50%
de la plusvàlua, ni percebria impostos
per IAE que cobriran en pocs anys el
50% restant, ni crearia treball. Siguem
honestos: L'objectiu és reduïr l'atur.
Perquè alguns partits de l'oposició no
expliquen tot això?

Nascuda a Sant Vicenç.
Directora de l'EAP, Equip
d'Assessorament Pedagògic
d'Educació (Generalitat)
per Sant Vicenç i rodalies.
Educadora social.
Mediadora familiar.
Va liderar la plataforma
contra la urbanització
de la façana agrícola
de Sant Vicenç.

Volem conèixer la Maite. Què has fet tots
aquests anys?
Una pregunta gens fàcil. Sóc mare de dos fills, ja emancipats.
He estat vinculada a nivell local amb diferents projectes i entitats (Esplai Flor de Neu, Centre d’Estudis Locals, Col.lectiu No
ARE...) i altres fora del poble (Intermón, Fundació Pere Tarrés,
Col.legi de Pedagogs, Col.legi d’Educadors Socials, Ateneu Barcelonès...). Sóc la directora de l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic del municipi, que depèn del Departament d’Educació.

Què has après de l'Oriol Junqueras?
Moltes coses però la més important és la d’intentar exercir
l’alcaldia amb senzillesa, bondat i vocació de servei. I això vol
dir estar a prop de la gent, escoltar amb interès i fer sentir l’altre
prou rellevant per aportar coses. També que la política no és un
destí sinó una ocupació temporal. L’Oriol sempre diu: cuideu la
feina i la família. No hem d’esperar res de la tasca com a polítics,
només algun maldecap i la sort de contribuir a millorar la vida
dels nostres conciutadans.

Per això tinc la intenció de compaginar la meva professió amb
la tasca d’alcaldia. Crec que és possible per la meva situació
personal i familiar, per la proximitat del meu lloc de treball, per
la possibilitat de dedicar el meu temps personal, per l’equip
que m’acompanya i per l’important nombre de treballadors/es
d’aquest Ajuntament que fan de la seva feina un servei.

Com preveus que sigui el poble amb la teva
alcaldia?
Veig un poble que bull d’idees i projectes, ple d’energies i d’il.
lusions, un poble dinàmic que compta amb moltes persones
implicades en el teixit associatiu. També veig l’altra cara de la
moneda. És un poble amb rendes baixes, amb molt atur, amb
moltes persones que tenen dificultats per satisfer les seves
necessitats. Per això estem treballant i estem donant prioritat als nostres pressupostos a l’educació, els serveis socials i
l’ocupació. Aviat aquesta aposta donarà els seus fruits i podrem
constatar millores importants en la gestació d’oportunitats, que
ajudaran a paliar les mancances existents.

Votació de la bonificació al Ple municipal de febrer
A favor

En contra

SVHSP
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Veïns de
Sant Vicenç
Els Casals i Esplais de Sant Vicenç
dels Horts ens podem sentir molt
orgullosos del suport que rebem
de la Regidoria de Gent Gran, tan
a nivell d'atenció personal com
en el tema econòmic. Des de les
subvencions que rebem, fins a la
quantitat d'activitats de qualitat
que generen durant l'any.
L'Esplai Sant Antoni té característiques diferents a altres centres,
respecte a l’assistència del soci. És per aquest motiu que ens
esforcem en captar-ne de nous,
oferint activitats atractives
per a tothom,
amb l'ànim
d'aconseguir
la unió intergeneracional.
Elena Acullo

LA DADA

548 persones menys a l'atur entre octubre del 2014 i desembre del 2015
a Sant Vicenç dels Horts. Dades de l'Observatori del Baix Llobregat.

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 del Grup Municipal 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

