GENER 2019

PUBLICACIÓ D’INFORMACIÓ LOCAL

80

SANT
VICENÇ,

CIUTAT
SALUDABLE
Fem salut amb l’esport,
la mobilitat sostenible,
la millora de l’entorn natural
i l’alimentació de proximitat

L’alcaldessa Maite Aymerich
ha estat escollida candidata de
Junts x Sant Vicenç a les properes
eleccions municipals.

Un dels eixos destacats de la nostra proposta política és la voluntat
de convertir Sant Vicenç en una ciutat on les persones gaudeixin del
lloc on viuen de forma saludable i en equilibri amb l’entorn natural i
tot el que ens ofereix.

BONA FESTA MAJOR!
GAUDEIX DE LA MOSTRA!
LA FRASE

“No tindrem una societat si destruïm el medi ambient”
Margaret Mead, antropòloga nord-americana

Sant Vicenç dels Horts, ciutat saludable

Fem salut
amb l’entorn

Fem salut
amb l’esport

Estem aconseguint canviar la dinàmica
d’una ciutat que vivia d’esquenes al riu
per una ciutat que se’l fa seu, que el viu.

Els dos mandats de Junts x Sant
Vicenç al govern municipal han estat
caracteritzats per una forta aposta
en la millora de les instal·lacions
esportives de Sant Vicenç dels Horts.

Tenim un tram de passeig al riu
fantàstic, dels millors de la comarca.
Hem sol·licitat la incorporació dels
terrenys afectats per l’antiga ARE al
Parc Agrari. Els Horts de Sant Vicenç
ara estaran protegits i valorats.
Molt aviat la Generalitat cedirà a
l’Ajuntament als terrenys més propers
al riu. Tenim un projecte per endreçarlos generant espais d’horts socials i
d’esbarjo i recuperant el bosc de ribera.
El govern de Junts x Sant Vicenç ha
estat l’únic en interposar un recurs al
contenciós contra la crema de neumàtics.
Amb la qualitat de l’aire no s’hi juga.

Vam ampliar les instal·lacions i els serveis de
l’antiga piscina Montserrat Canals, convertida
ara en el Complex Esportiu Municipal.
Hem remodelat el pavelló poliesportiu
de Sant Josep, que ara compta
amb totes les garanties i mesures
de seguretat que exigeix la llei.
Al barri de Sant Josep, hem col·laborat amb
la fundació Johan Cruyff per remodelar
la pista del carrer Cadis amb un projecte
educatiu per a joves a través del futbol.
Som a punt de renovar la gespa
artificial del camp de La Guàrdia.

"Nosaltres no abandonarem mai Sant Vicenç
de tenir un Sant Vicenç dels Horts just,
Maite Aymerich

Fem salut
amb el transport
públic

Fem salut
amb alimentació
de proximitat

En els darrers anys hem fet accions
per millorar l’oferta de transport públic
pels vicentins i vicentines i reduir la
dependència del vehicle privat.

L’agricultura no només és una forma de
preservar el paisatge i l’equilibri territorial, sinó
sobretot ha de ser un motor econòmic de Sant
Vicenç. Tenim l’hort al costat de casa i cal que
realitzem accions perquè l’hort arribi a taula.

Vam fer una reforma total de la xarxa del
bus urbà. Ara tenim unes línies urbanes
adaptades a les necessitats de la gent
que han guanyat en freqüències de pas
i puntualitat. La compra de bitllets no ha
deixat d’augmentar des que vam fer el canvi.
Hem aconseguit la primera línia de
bus exprés que enllaça Sant Vicenç
amb Barcelona en només 20 minuts.
Des de l’1 de gener, ja podem fer
desplaçaments a Barcelona i altres ciutats
de la primera corona pagant només
una zona. Això suposarà un estalvi de
fins a un 49% per a moltes famílies i que
més gent se sumi al transport públic.

Hem recuperat la Mostra Comercial i
Agrícola, que ara també és Gastronòmica.
La pastisseria també és protagonista, amb
la 2a Mostra Internacional de Pastisseria
que celebrarem enguany, amb la presència
de pastissers de prestigi mundial.
Hem acollit el fons documental i material
del prestigiós xef Josep Lladonosa. Gràcies
a això, la biblioteca municipal Les Voltes
s’ha especialitzat en cuina catalana.
Estem en procés de convertir Ca
l’Aragall en un centre d’interpretació
de la cuina catalana de referència.

dels Horts, no abandonarem la possibilitat
igualitari, sostenible, atractiu i alegre!"
Alcaldessa de Sant Vicenç dels Horts
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VISCA SANT VICENÇ
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Sentir orgullo vicentino es sentir
orgullo por nuestros antepasados y
por todos los que han contribuido
a la construcción del Sant Vicenç
dels Horts que conocemos. Y este
orgullo lo queremos también para
nosotros, para nuestros hijos y
nuestros nietos. Y lo queremos para
todo el que elija Sant Vicenç dels
Horts como el mejor lugar donde
vivir. Este orgullo es generador de
fuerza, gestor del deseo, aglutinador
de identidad y defensor de la gente
que lo habita. Lo que mueve el
mundo es el deseo, lo que consigue
éxitos es el esfuerzo común.

Este es mi anhelo, esta es mi
visión de Sant Vicenç dels Horts.
Gobernar para una ciudad de
las personas, por una ciudad
abierta, llena de oportunidades
e integradora. Os pido vuestra
ayuda, compartir con vosotros las
razones, animaros a hacer juntos
este trabajo en nuestro pueblo.
Luchemos juntos por este Sant
Vicenç dels Horts que amamos.
¡Solo así seguiremos adelante!
Fragmento extraído de la
conferencia de Maite Aymerich
del pasado 12 de Julio

EL MÉS VIST
A LES XARXES
SOCIALS
en els últims 2 mesos

LA DADA

L’Ajuntament ha adjudicat un nou contracte de telefonia que suposa un estalvi del 14%
i incorpora un servei d’internet gratuït per als estudiants de famílies vulnerables.

Junts x Sant Vicenç
C/ Barcelona, 20
08620 Sant Vicenç dels Horts
610 448 351
www.juntsxsantvicenç.cat
junts@juntsxsantvicenc.cat

facebook.com/juntsxsvh

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

