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Canvis per impulsar la segona meitat del mandat
A partir d’aquest mes de setembre
l’Alcaldessa Maite Aymerich, que fins ara
compaginava l’alcaldia amb la seva feina
com a directora de l’EAP de Sant Vicenç
dels Horts, ha passat a dedicar-se plenament a l’Ajuntament. Ara, la Maite disposa de més temps per atendre la ciutadania i les entitats, enfortir el diàleg amb
altres administracions i coordinar tots els
projectes que tenim en marxa.

Reorganització del govern
Aquest canvi en la dedicació de
l’Alcaldessa va acompanyat de la reorganització d’algunes responsabilitats dins
l’equip de govern i, en concret, de les regidories de Junts x Sant Vicenç. La Maite
assumirà la regidoria d’Organització, el 1r
tinent d’alcaldia Manuel Ortega entomarà
les regidories d’Urbanisme i Activitats, i la
regidora Yolanda Artigas les de Joventut

Ser zona 1 no depende de
ningún partido político

Tanto es así, que en los últimos meses el gobierno del
Área Metropolitana (AMB)
ha iniciado conversaciones
con los gobiernos locales de
la zona 2 para acordar la integración y las condiciones
en las que se hace. La integración, que supondría igualación tarifaria respecto a la
zona 1 y varias mejoras en
el transporte, requiere una
inversión económica impor-

tante que ha de salir de los
impuestos y de los presupuestos públicos.
Tienen que conjugarse muchos elementos, como también las diferentes situaciones de los 18 municipios
que formamos la zona 2. El
gobierno de Sant Vicenç
dels Horts ha participado
en varias reuniones en las
que está siendo muy complicado llegar a acuerdos. La
cuestión no es sencilla y en
ningún caso la podemos dar
por conseguida. Pero si se
consigue, habrá sido gracias
al esfuerzo de los diferentes
gobiernos implicados en la
negociación, no gracias a
ningún partido político, por
mucho que digan.
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Els

i Esports.
Varien els salaris dels regidors
Per tal que la partida destinada a sous de
l’equip de govern no augmenti amb la nova dedicació de l’Alcaldessa, els regidors
i regidores de l’equip de govern contribueixen amb ajustos en els seus salaris.
Així, la despesa global no augmentarà.

Sentim-nos lliures
L’1 d’octubre, que cadascú se
senti lliure. Lliure per anar
a votar i fer-ho pel Sí. Lliure
per anar a votar pel No. Fins
i tot lliure per no anar a votar. Amb aquesta màxima
hem actuat des de l’equip de
govern per fer possible que
aquell dia transcorri amb la
màxima normalitat possible.
Amb els col·legis i les meses
de sempre, amb les garanties
de sempre.

Integrar las dos zonas del
transporte público metropolitano para que quienes vivimos en la zona 2 podamos
disfrutar de las mismas ventajas que quienes viven en la
zona 1. Ésta es desde hace
tiempo una demanda de mucha gente y de varias organizaciones sociales y políticas.

Els joves no només som el futur, també som el present

Som conscients que comptem amb l’amenaça i la
bel·ligerància de l’Estat. Però
no tenim por. Primer, perquè
és legal: Per això es van aprovar les lleis del Parlament i,
encara que no hagués estat
així, fer un referèndum no

autoritzat no està penat per
les lleis espanyoles. I segon,
perquè és legítim: Els ciutadans de Catalunya tenim
dret a decidir sobre qualsevol aspecte de la nostra vida
col·lectiva.

Fa uns mesos, la Regidoria de Joventut i Infància i l’Espai
Jove La Capella van començar a buscar joves que es comprometessin amb un projecte apassionant: l’Assemblea
Jove. Vam ser uns quants els qui, en
aquell moment i sense conèixer ben
bé en què consistiria, ens vam incorporar al grup motor que la faria possible.
Després de moltes reunions i una feina incansable dels tècnics de joventut,
vam acabar constituint un pressupost
participatiu de 5.000€ gràcies al qual
els joves de Sant Vicenç dels Horts podríem escollir en quines activitats destinar aquests diners. I així va començar
un procés de transparència exemplar:
vam rebre centenars de propostes, les

vam classificar en àmbits, vam analitzar la seva viabilitat
i, el divendres 10 de març, vam decidir democràticament
quines eren les propostes que més ens agradaven i que,
per tant, volíem veure fetes realitat.
És ara, amb les vacances d’estiu al seu
punt àlgid, quan comencem a veure els
primers fruits del projecte: el Festival
d’Art Urbà, el concert Arrels Sound, el
cinema a la fresca… Però la clau de volta de l’Assemblea va molt més enllà: a
més de tenir en compte la veu del jovent, se’ns ha donat la possibilitat - i
els recursos - de demostrar que no només som el futur, sinó que també som
el present.
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Construïm un Sant Vicenç
encara millor

Després de 2 anys més de govern al servei dels vicentins i
les vicentines, t’expliquem els
principals projectes que hem
fet realitat. Queda molt per fer,
però junts estem construïnt un
poble amb futur! 

Robert López Moyés

Que no
dec1dan
p0r ti

Decidir si volem una República catalana no és un tema menor. Hi ha infinitat de
coses que ens afecten en la
nostra vida quotidiana que
depenen d’aquesta qüestió.
Aquest referèndum, doncs,
és l’oportunitat que no hem
tingut en molt de temps.
T’animem a participar-hi i a
fer sentir la teva veu. Guanyi
qui guanyi, guanyarà la democràcia.

VOTA
103 €/habitant és el deute de l’Ajuntament actualment. El 2011 era de 650
€/habitant, una reducció del 84%.
LA DADA

Junts x Sant Vicenç
C/ Barcelona, 20
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 20 h

L’Alcaldessa Maite Aymerich ja te
plena dedicació a l’Ajuntament
LA FRASE

“No canvia més la realitat qui més crida sinó qui fa els passos
per canviar-la”. Oriol Junqueras.

El Sant Vicenç que construïm
En dos anys de govern hem fet tantes coses que no hi cabrien en una revista.
T’expliquem els principals projectes impulsats des de l’equip de govern, però aquesta
vegada no parlarem nosaltres, sinó veïns i veïnes que han viscut aquestes iniciatives
de primera mà.
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Iván Matillas
Purificación Romo
Després de tants anys
menjant pols als nostres
carrers, això ja s’acaba.
Per fi, veurem l’urbanització
dels carrers Fundadors, de
Walt Disney, Pio Baroja i
Bruc.

Mariano Cruz
Desde que el Parque de
Bomberos fue inaugurado
el verano del 2016, hemos
hecho más de 853 salidas.
Es el resultado de tener
un buen equipo humano
que ha hecho posible una
instalación que nos facilita
nuestro trabajo diario.

Joan Pastor

Cristina Quadra
La sensibilitat de Junts x
Sant Vicenç respecte als
animals és una prova evident.
La reforma de l’ordenança
de tinença d’animals i la
creació d’espais com els
correcans són algunes
iniciatives de les quals
ens hem beneficiat.

Gertrudis Pérez
Este proyecto participativo
ha sido muy positivo. Ha
conseguido que todos los
vecinos del barrio de diferentes edades se unan para
crear varias propuestas solidarias y culturales.
La idea es mantener el vecindario activo y colaborando en actividades de
todo tipo. Sin duda lo conseguiremos!

Eva Cardeñosa
El Parque del Mamut Venux es uno de los parques
más completos en Sant Vicenç dels Horts; el uso de
patines, bicicletas es posible.
Gracias a la participación
ciudadana podemos disponer de un pulmón verde
en medio del barrio donde
nuestros hijos y personas
mayores pueden disfrutar.

Les nits de l’Estiu de Cultura al Parc del Mamut Venux
i a la Plaça de la Vila han
estat grans iniciatives on
es pot gaudir de bona música variada i per a tothom.
S’està fent una bona aposta per la cultura al poble.

Marcel Prats
L’enllumenat dels carrers
al barri del Turó era deficient. Hi havia punts que
fins i tot la gent anava amb
llanternes. Els veïns vam
comentar-ho amb el regidor de barri i l’Ajuntament
va corregir-ho.
Les trobades dels veïns
amb el regidor són molt
positives.

L’augment de freqüències
a FGC a Quatre Camins
(major intercanviador de
l’Ordal); la implementació
de les línies exclusives d’ús
escolar; la integració de busos híbrids a la xarxa Municipal... tot això converteix
la xarxa de transport públic
de Sant Vicenç dels Horts,
en una de les més dignes
del Baix Llobregat.
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Emilia Domingo
El vecindario de Sant Josep
padecíamos repetidas averías a causa de una red de
agua obsoleta.
El Ayuntamiento ha hecho
obras para que el sistema
regule mejor la presión del
agua. ¡La mejora se ha notado!

