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Un futur
per a tothom
En els darrers anys, hem fet avançar Sant
Vicenç com mai. Hem resolt dèficits històrics
i hem canviat a una manera de governar
oberta, transparent i participativa.
Només Junts x Sant Vicenç és capaç de fer
que la nostra ciutat faci el salt endavant que
mereix. Tenim un projecte sòlid,
transformador i viable per seguir construint
un futur per a tothom, i el volem compartir
amb tu!

Divendres 24 de MAIG
A les 20h
Poliesportiu Sant Josep
Tiquets a 5€. Contacta’ns!*

L’equip de la Maite:
GENT COM TU!
MAITE
AYMERICH

1

Alcaldessa de Sant Vicenç dels
Horts. És psicopedagoga i
educadora social.
“Farem de Sant Vicenç una
ciutat de primera, que deixi
enrere complexos del passat”

ARNAU
MATA

MIGUEL ÁNGEL
CAMACHO

2

Regidor d’Educació, Cultura i
Solidaritat, Cooperació i
Voluntariat. És mestre.
“Garantirem les mateixes
oportunitats a tots els infants i
joves per assolir l’èxit escolar”

MAITE
JIMÉNEZ

MEI
CERDÀ

AGUSTÍN
CERA

4

5

Treballadora d’una empresa de
components metàl·lics i
membre del comitè d’empresa
per UGT.
“Romperemos los roles que
encasillan a las mujeres y les
impiden avanzar”
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YOLANDA
ARTIGAS

JUAN CARLOS
ÁVILA

8

Autònom de la construcció i
president de la UE Sant
Vicenç.
“Facilitaremos la práctica de
todos los deportes y trabajaremos por y para el pueblo”
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Regidor de Serveis Municipals,
Salut i Consum. És treballador
metal·lúrgic
“Continuaremos adaptando
los servicios públicos
heredados a las necesidades
actuales de la ciudadanía”

AMINA
TIHAMI

7

Regidora de Joventut i
Infància, Esports i Igualtat.
Administradora de finques.
“Generarem les condicions
perquè la gent gran pugui
seguir vivint amb dignitat”

QUIM
SIMON

9 10

Administrativa al sector públic
i estudiant d’Administració i
Finances. Nascuda al Marroc.
“Farem una ciutat amable i
oberta a tothom, vingui d’on
vingui, parli la llengua que
parli”

DAVID
RUIZ

ELENA
FERREIRO

Veïna del barri de Can
Costa. Tècnica esportiva i
monitora de lleure. Va ser
membre del Bàsquet
Joventut Sant Vicenç.

És jubilat i ex-militant del
PSUC. També és membre
de l’Associació de veïns El
Trèvol.

Veïna del barri de La
Vinyala, és estudiant de
Ciències Polítiques i
Gestió Pública. Membre
d’AEiG Roc d’Oró.

És geògraf i meteoròleg.
Veí de Can Ros, s’ha
implicat en el pressupost
participat “Can Ros i el
Serral, endavant”.

Psicopedagoga
del
Departament d’Educació
de la Generalitat i
presidenta del Club
Excursionista Sant Vicenç

ROBERT
LÓPEZ

PILI
GARCÍA

JOAN
FERRÉS

MARISOL
CANO

MARTA
SUGRAÑES

16 17 18 19 20

Veí de Can Ros,
periodista. També
responsable general
Centre d’Esplai Flor
Neu.
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ORIOL
JUNQUERAS

Regidor de Participació
Ciutadana, Comunicació i
Sistemes i Tecnologies. És
estudiant de Ciències Polítiques.
“Seguirem governant escoltant
totes les veus i col·laborant
amb tothom”

VICTORIA
ESCOBAR

11 12 13 14 15

Treballadora social jubilada,
agent de Càrites i
expresidenta del Col·legi Sant
Vicenç.
“Construirem un nou model de
benestar social per a tothom”

FRAN
INFANTE

FINA
REINA

Tècnic superior en energies
renovables i director de lleure.
“Crearem una programació
musical continuada i variada
per als joves de Sant Vicenç”

Nascuda a Jerez de la
Frontera, ha fet de treballadora domèstica durant
molts anys. Col·labora
amb Free Junqueras.

Veí de Can Sàbat, és
programador
d’aplicacions web i feligrès de la
parròquia de La Vinyala.

Porta tota la vida dedicada al comerç. Membre de
la Junta Directiva de la
Colla Castellera Carallots.

Regidora de Seguretat,
Protecció Civil i Mobilitat.
Va fer-se càrrec d’un grup
d’ajuda a dones víctimes
de violència masclista.

LOLO
CALERO

ANTONIA
MARTÍNEZ

JOAN
CARBONÉS

SÍLVIA
CASASAMPERE

21 22 23 24 25

Ex-alcalde de Sant Vicenç
dels Horts i president
d’ERC. Actualment, pres
polític. Doctor en Història
del Pensament Ecònomic.

Vicentí nascut a Malcocinado, Badajoz. Ha estat
entrenador del CD La
Guàrdia. És activista del
col·lectiu Free Junqueras.

Nascuda a Córdova, viu a
Catalunya des dels 8
anys. Tota la vida s’ha
implicat en la lluita social
des de diferents àmbits.

Nascut a Vic, fa més de 35
anys que viu i exerceix de
metge de familia a Sant
Vicenç.

És administrativa, néta de
pagesos i veïna del barri
de Vila Vella. També
col·labora des de fa anys
amb la Cavalcada de Reis.

JUAN CARLOS
SÁNCHEZ

LAIA
PÉREZ

EVARIST
ORIOL

NÚRIA
LLORENS

DANI
JIMÉNEZ

26 27 28 29 30

Veí de Sant Antoni, és
treballador públic.
Col·labora amb el Centre
Excursionista i amb la
Colla de Diables.

Estudiant
d’Educació
Primària a la UAB. Forma
part de la Comissió de
Festes de Sant Roc i
col·labora al Carnestoltes

Veí del barri de Sant
Josep, actualment jubilat.
Col·labora en diferents
associacions sense ànim
de lucre de Sant Vicenç.

Filla de Sant Vicenç. És
administrativa i recentment a treballat com a
comercial i dependenta.
També és ex-nadadora.

És
físic,
divulgador
científic i director de
CreaCiència. Se’l coneix
pel programa “Dinàmiks”
del canal Super 3.
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1. Construcció de dos pisos compartits d’emergència
per donar resposta temporal a persones que de cop i
volta es troben sense llar.
2. Adquisició d’habitatge social. En aquest mandat,
haurem passat de zero a vuit habitatges d’aquest
tipus.
3. Creació dels ajuts al pagament del lloguer i a la
rehabilitació d’habitatges.
4. Construcció del Parc del Mamut Venux, seguint el
procés participatiu. També hem iniciat la construcció
del Parc del carrer Claverol.

Les 25 accions més destacades, les 25 propostes de futur més rellevants
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1. Construcció d’un pas inundable al riu Llobregat per ampliar els
recorreguts per fer esport.

1. Inici del tràmits per consturir la nova llar d’infants “El Petit Mamut”.
2. Creació de quatre Unitats de Suport a l’Educació Especial a
Primària.

3. Creació d’una antena del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil
de Sant Boi al CAP del Serral, amb pràcticament els mateixos recursos.
4. Implementació de la tarifació social a les escoles bressol
municipals.

1. Construcció del Centre Cívic i Cultural del parc del Mamut Venux.

2. Substitució de la gespa artificial del Camp de la Guàrdia.

2. Creació del Pla de desenvolupament comunitari “Implica’t per Sant
Josep”.

3. Reforma del pavelló de Sant Josep per adaptar-lo a la normativa.
4. Imposició d’un recurs contenciós administratiu contra la crema de
pneumàtics.

3. Preparació de la propera construcció de la residència de gent gran
municipal amb centre de dia al barri de Sant Josep.
4. Reforma de Can Comamala i adquisició de Can Costa per
convertir-lo en un equipament cultural.

5. Elaboració d’un pla supramunicipal per la millora de la qualitat de l’aire.

5. Creació d’una línia d’ajuts per a l’etapa postobligatòria (batxillerat,
FP i universitat).

5. Nova nau dels bombers voluntaris i adquisició d’un vehicle de
salvament.

5. Urbanització de carrers de Sant Antoni,
reurbanització del c/. Jaca, asfaltatge en la majoria de
barris i substitució del clavagueram del c/. Albacete.
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1. Inici dels tràmits perquè les 40 hectàrees
hortícoles destinades anteriorment a construir
pisos (ARE), s’incorporin al Parc Agrari.
2. Diversificació dels ajuts a empreses i
autònoms per crear ocupació de qualitat. S’han
ajudat a crear 305 llocs de treballs.
3. Elaboració d’un pla estratègic amb municipis
de l’entorn per promoure l’economia i el
turisme.
4. Creació d’un programa de millora de
l’atractiu comercial de Vila Vella i de
dinamització de locals buits.
5. Creació de la Mostra Internacional de
Pastisseria i altres iniciatives per situar Sant
Vicenç com a referent gastronòmic.

NOVES PROPOSTES

NOVES PROPOSTES

NOVES PROPOSTES

1. Construirem per primera vegada un parc d’habitatge públic de lloguer
repartit per diferents barris i incardinat en la trama urbana.

1. Implementarem un nou model de recollida selectiva domiciliària i
comercial i un nou servei de neteja per assolir els objectius
metropolitans cap al residu zero i adaptar-lo a les necessitats actuals del
municipi.

1. Modificarem el planejament urbanístic de Quatre Camins per
convertir l’espai en una zona generadora d’activitat econòmica i
transferència de coneixement d’àmbit metropolità.

2. Construirem un nou pas soterrat per connectar el barri de Can Ros i el
barri de Sant Josep.

NOVES PROPOSTES

3. Reurbanització integral dels carrers Jacint Verdaguer i Barcelona des
de la rambla de Can Ros fins a la plaça de la Vila per ampliar voreres i
fer-lo més amable per als vianants.

1. Construirem la nova llar d’infants “El Petit Mamut” i la dotarem d’una aula
multisensorial amb professionals especialistes.

4. Generarem nous parcs verds: Molí dels Frares, Can Pujador, Can
Reverter, carrer Canigó, Antics Salesians. I remodelarem el parc de la
Vinyala, plaça Narcís Lunes i plaça Vila Vella.
5. Treballarem amb la Diputació en una proposta per convertir la
carretera BV-2002 en un eix ciutadà que cohesioni el municipi.

2. Reformarem de manera integral l’escola Sant Jordi.
3. Desenvoluparem el Pacte Municipal per l’Educació i acompanyarem el
programa pilot del Pla Educatiu d’Entorn 0-20 anys, per tal de seguir
incrementant l’èxit escolar.
4. Universalitzarem l’accés a totes les activitats extraescolars a través de
beques i ajuts.
5. Impulsarem l’ensenyament de les llengües més parlades a Sant Vicenç,
entre la població infantil i adulta.

2. Vetllarem per la qualitat de l’aire, aplicant els diferents Plans
d’actuació contra la Contaminació Atmosfèrica, delimitant una zona de
baixes emissions i desplegant el Pla de Mobilitat Sostenible.
3. Desenvoluparem el Parc Fluvial del Llobregat com a espai social dins
l’entorn natural.
4. Ampliarem la freqüència del Bus Exprés E-20 que connecta SVH amb
la plaça Francesc Macià de Barcelona i posarem en funcionament un nou
servei Bus Directe que connecti SVH amb la UAB.
5. Habilitarem una zona esportiva per la pràctica de l’atletisme al carrer
Salvador Allende, ampliarem equipaments esportius a la plaça de la Pau
(gimnàstica i tennis taula) i habilitarem gimnasos escolars per a acollir
l’entrenament de diferents modalitats esportives.

NOVES PROPOSTES
1. Construirem i posarem en marxa, definitivament, la primera Residència
Municipal de la Gent Gran amb centre de dia al barri de Sant Josep.
2. Posarem en marxa tres Centres Cívics i Socioeducatius al municipi: el del
parc del Mamut Venux (on hi traslladarem l’espai jove La Capella), el de la
plaça de la Pau i el del Rocío.
3. Construirem la nova comissaria de la policia local a la masia de Can Coll.
4. Ampliarem les subvencions a entitats que realitzen activitats de lleure
infantil i juvenil, ubicarem el Cau en un espai municipal i treballarem per la
construcció de la II Nau d’entitats.
5. Crearem una taula de joves per decidir la programació musical
d’esdeveniments anuals i de la futura sala de concerts.

I això no és tot. Consulta la resta de propostes a bit.ly/programajunts2019

2. Promourem iniciatives orientades a generar places hoteleres a la
ciutat, així com de residència d’estudiants.
3. Urbanitzarem definitivament sòl industrial de diferents polígons
per disposar de 250.000m2 nous i atraure la instal·lació de més
empreses a Sant Vicenç.
4. Millorarem els carrers dels eixos comercials de Can Ros, La Vinyala
i Vila Vella per augmentar l’atractiu comercial.
5. Implementarem amb la Diputació un sistema de sincronització dels
semàfors de la carretera de Sant Boi (BV-2002) i seguirem pressionant
perquè es reformi la rotonda de les “ovelletes” per tal d’evitar
congestions.

Cada dia som més, però ens faltes tu!

Estimadíssims vicentins i vicentines,
Us agraeixo molt el vostre suport durant tot aquest
temps a la presó. Com us podeu imaginar, per a mi és
molt important saber que esteu bé, que us ajudeu els
uns als altres i que tingueu cura de la meva família.
Us prego que sigueu conscients que, en el context de
repressió que viu el país, Sant Vicenç dels Horts és un
símbol de convivencia i d’esforç conjunt per a un
futur millor per a tothom. Us prego que continueu
ajudant la nostra alcaldessa i el nostre equip de
Junts x Sant Vicenç.
Ara és l’hora d’estar més junts que mai per Sant
Vicenç dels Horts. Els vicentins i les vicentines ens
mereixem el millor projecte de futur i aquest és, sens
dubte, el que representa Junts x Sant Vicenç. Ara és
l’hora de sumar tots els vots a aquest projecte, que
tant ha fet pel nostre poble.
Ara és l’hora de guanyar!

Oriol Junqueras
Soto del Real, 8 de maig del 2019

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

twitter @JuntsxSVH
instagram @JuntsxSVH
facebook.com/juntsxsantvicenc

Els Pebrots de Junts x Sant Vicenç
és una publicació de Junts x Sant Vicenç

Si voleu participar en la redacció o confecció d’Els Pebrots de
Junts x Sant Vicenç, poseu-vos en contacte amb nosaltres.
Obert els dilluns a partir de les 20:30 h

