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NOU PLA ECONÒMIC I SOCIAL
DOTAT AMB 210.000 EUROS
L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet
ha aprovat per unanimitat aquest mes de
juny el Pla de Reactivació Econòmica i
Social dotat amb 210.000 euros per donar
resposta a la situació d'emergència social
provocada per la pandèmia de la Covid-19.
El consistori situa les persones al centre
de les polítiques i preveu ajuts en tots els
àmbits.
Activitat econòmica
S'estableix una partida de 60.000 euros
amb ajuts d'un mínim de 200 euros per a
professionals autònoms i comerciants que
hagin tancat o bé reduït la seva activitat. A
més, també es disposa de 40.000 euros
per a microcrèdits amb interès zero
d'entre 3.000 i 5.000 euros. Es reforçarà el
pla d'ocupació amb 15.000 euros, es
potenciarà la borsa de treball i el coworking de l'Espai Impuls SVC serà gratuït fins
a final d'any.

Vals de 60 euros per al comerç local
El pla també preveu vals de compra de 60
euros per a les famílies en situació de
vulnerabilitat que es podran gastar als
comerços de proximitat del municipi.

les beques perquè més infants puguin
beneficiar-se de les beques per a llibres i
material escolar. En paral·lel es potenciaran les activitats de lleure amb una
partida conjunta de 26.500 euros.

Persones grans i infància
L'Ajuntament reforçarà els serveis
d'atenció domiciliària, àpats a domicili i
teleassistència amb una dotació econòmica de 15.000 euros. Alhora, s'augmentaran

Entitats i artistes local
Finalment, es donarà suport a les entitats
que hagin d'adaptar les seves instal·lacions
a les mesures de prevenció i s'ajudarà els
artistes locals que més han patit l'aturada.

municipi ha respost i el comportament, en
línies generals, ha estat exemplar. El pla
aprovat vol ser una ajuda a totes les persones que ho han passat malament i que
ara s'esforcen per recuperar la normalitat.
Estem convençuts que plantegem una nova

eina que serà útil i que arriba a pràcticament tothom. Segurament caldrà més i i
per això continuarem exigint a les administracions un major finançament per als
ajuntaments perquè som qui parem el cop
i tenim la nostra gent més a prop.
Equip de Govern

EDITORIAL
Durant els darrers mesos hem concentrat
tots els nostres esforços a fer costat a les
persones que més han patit la crisi del
coronavirus. Com a Ajuntament hem vist
en primera línia les conseqüències d'una
pandèmia que ens ha capgirat la vida. El

QUATRE TORNS PER
ACCEDIR A LA PISCINA
Coincidint amb l'inici de la temporada
d'estiu de les piscines municipals,
s'estableixen quatre torns per als abonaments amb la voluntat d’evitar aglomeracions. El consistori es mantindrà en tot
moment atent a les directrius de les
autoritats sanitàries i estableix l’aforament
a un màxim de 525 persones. Les piscines
obren cada dia de 9 a 14h i de 15 a 20h i
cada migdia es desinfecten.
Quatre torns i rebaixa de preu
Els abonaments tenen un descompte del
35% respecte als preus anunciats a principis de maig i s'estableixen quatre torns,
dos en horari de matí i dos en horari de
tarda. En horari de matí es pot optar per
l’abonament dels dilluns, dimecres i divendres o bé per l’opció d’utilitzar les
instal·lacions els dimarts, dijous i dissabtes.
S’estableix el mateix sistema per als
abonaments de tarda amb les dues
opcions idèntiques pel que fa als dies d’ús.
L’accés dels diumenges és lliure per a tots
els carnets de temporada, però es limita

DETALL PER ALS
JOVES QUE FAN
ELS 18 ANYS
El consistori ha felicitat els aniversaris de tots els joves del poble que
han arribat a la majoria d’edat
durant el confinament. La iniciativa
de Joventut ha comptat amb el
suport del grup de voluntaris de
Protecció Civil. En paral·lel, també
s'han felicitat tots els infants que ho
han demanat.

l’entrada a un màxim de 525 persones.
En paral·lel, cada dia també es posen a
disposició del públic un màxim de 25
entrades individuals, el preu de les quals
també s’ha reduït un 35%. Pel que fa als
abonaments, el preu de temporada és el
següent: de 0 a 2 anys, gratuït; de 3 a 17
anys, 15 euros; de 18 a 59 anys, 25 euros;
i els majors de 60 anys només han de
pagar 8,50 euros.

EL MANTENIMENT
DE SOLARS, AL DIA

L'Ajuntament ha iniciat una campanya informativa adreçada a les persones propietàries de solars al
municipi perquè mantinguin aquests
espais nets i en condicions. El consistori ho fa a través de l’enviament
d’un centenar de cartes adreçades a
totes les propietats en què
s’identifica el codi del solar, la seva
adreça i la referència cadastral.

DISTRIBUCIÓ
D'UNA SEIXANTENA
D'ORDINADORS
A principis de maig el consistori va
repartir una seixantena d’ordinadors
amb què comptaven les escoles
Puigsoler, FEDAC i Institut Castellet
amb l’ajuda del personal de la
Brigada Municipal. La regidoria
d'Educació es va coordinar amb el
departament per fer arribar els dispositius a les famílies. Els alumnes
van poder seguir el tram final de
curs des de casa i es va promoure
també una campanya per compartir
la xarxa wifi i facilitar l'accés a internet. Es va comptar amb la
col·laboració d'ADAMO per fer
arribar la fibra a les famílies sense
connexió a la xarxa.

REHABILITACIÓ
DE CASTELLET
En el marc del ple de juny s'ha aprovat la llicència d’obres de les fases 3
i 6 de la rehabilitació de Castellet.
Són les actuacions que es corresponen a la casa de l’ermità i a la torre,
finançades pels Fons FEDER i gestionades a través del Consell
Comarcal del Bages en el marc de
les actuacions del Geoparc de la
Catalunya Central. El cost total de
les dues actuacions és de 573.000
euros. La intenció és que els espais
es puguin visitar i fer-los accessibles
per al públic i també es treballa en
un projecte de museïtzació. El primer espai visitable serà la torre que
comptarà amb un mirador per
poder contemplar tot l'entorn natural de Castellet.

DIÀLEG AMB EL VEÏNAT AFECTAT
PER LES OCUPACIONS CONFLICTIVES
etat per fer la tramitació adequada i/o
que puguin transformar-la en lloguer
social. El consistori estudia el projecte
per convertir l'antiga caserna de la
Guardia Civil en pisos de lloguer social.

Representants de l'Ajuntament, Policia
Local i Mossos d'Esquadra han mantingut
una reunió informativa amb veïns i veïnes
de diverses zones afectades per ocupacions conflictives, moltes des de fa anys,
en què ha escoltat les seves inquietuds.
Seguiment
En el marc de la trobada, s'han tractat les
competències municipals i policials, les

UNA MASCARETA
A CADA CASA
Durant les darreres setmanes ha
continuat el repartiment de mascaretes a totes les llars del municipi.
Els veïns i veïnes que en el moment
del repartiment no hagin estat a casa
poden passar a recollir la seva mascareta a l'oficina de la Policia Local, a
la plaça de l'Ajuntament,

diferents accions que s’han portat a terme
i d’altres que es preveuen, com el reforç
de la pressió policial, talls de serveis de
llum i aigua en ocupacions de caràcter
delinqüencial o bé el protocol de contacte amb propietaris per denunciar les
ocupacions. També s’ha parlat de la possibilitat de posar els pisos a lloguer i
d’assessorament a persones que pateixin
l’ocupació d’un habitatge de la seva propi-

PAGAMENT IMPOSTOS
L’Ajuntament de Sant Vicenç de
Castellet ha ampliat els terminis de
pagament dels tributs municipals per
ajudar el conjunt de famílies del municipi davant l’actual situació de crisi
provocada per la Covid-19. El consistori retarda el pagament de l’impost
sobre béns immobles (IBI) per als
rebuts no domiciliats de maig a setembre. Pel que fa als rebut domiciliats, el
primer pagament passa de juliol a
setembre i el segon, d’octubre a
desembre.
Més facilitats
El consistori també ha flexibilitzat el
pagament de l’impost sobre vehicles
de tracció mecànica de maig a juny i
també ha ampliat el termini per presentar les butlletes segellades de l'ús
de la Deixalleria Municipal i optar a la
bonificació de la taxa d’escombraries.

Denunciar és clau
L’Ajuntament recorda la importància
que es denunciïn les ocupacions per
poder iniciar els tràmits de desnonament i frenar les ocupacions conflictives, però ha explicat la dificultat amb
què es troba Sant Vicenç de Castellet
en què la majoria de blocs de pisos
buits són propietat de bancs i grans
propietaris que no fan un seguiment de
les ocupacions. Amb la voluntat de millorar la seguretat en les zones més
conflictives del poble es planteja la
rehabilitació de l’estació de la RENFE,
el tancament i l’accés automatitzat a
l’estació dels Catalans o el reforç de la
il·luminació (petició d’ajut fet en el
marc del Pla Únic d’Obres i Serveis de
la Generalitat).

REOBERTURA DELS
PARCS INFANTILS

Durant els darrers dies s'han reobert els parcs infantils i espais
públics de Sant Vicenç de Castellet.
El consistori realitzarà tasques de
desinfecció de manera periòdica.
Malgrat tot, es demana a la ciutadania màxima precaució, una actitud
cívica i que es respectin les mesures
d'higiene i prevenció per evitar la
propagació de la Covid-19.

LA FIRA DEL VAPOR ES
TRASLLADA A INTERNET

La Fira del Vapor ha tingut protagonisme
a través d'internet aquest any. La festa de
recreació històrica ha recordat la inauguració de les primeres fonts públiques del
poble 100 anys enrere. La Fira del Vapor
ha programat tot d'actes que s'han pogut

BALLADA POPULAR
DE GITANES VIRTUAL
Més de 2.000 persones van seguir el
primer diumenge de juny a través de la
xarxa la Ballada Popular de Gitanes de
Sant Vicenç de Castellet. La festa s'ha
viscut a internet aquest any a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19.
Malgrat tot, ha comptat amb la participació de 200 balladors i balladores que
van participar des de casa seva completant tots els balls previstos. Els balls es
poden recuperar a través de la pàgina
web gitanes.svc.cat. L'any vinent es confia
a recuperar la festa al carrer.

seguir a la xarxa entre els quals han destacat el vermut col·lectiu i la recuperació
dels espectacles L'esquellotada i L'envelat.
Veïns i comerciants també han estat protagonistes engalanant balcons, terrasses i
aparadors per a un any virtual.

PROACTIUS EN
HABITATGE

ENCARA NO HEM
VENÇUT LA COVID-19

AL COSTAT DE LA
CIUTADANIA

COM ENS EN
SORTIM

El problema de l’accés a
l’habitatge i l’ocupació és
global, i s’ha de tractar transversalment. Defensem la feina
feta a l’Ajuntament, que no
s’havia fet fins ara, amb la creació d’una regidoria i accions
proactives, i l’abordatge de
les ocupacions conflictives
amb més pressió policial,
petició de denúncies als
propietaris i contacte amb
bancs i grans tenidors perquè
assumeixin responsabilitats i
posin els pisos al mercat de
lloguer. No tenim prou competències,
necessitem
col·laboració entre administracions
i
polítiques
d’habitatge
valentes.
Treballem-hi junts i aparquem
la demagògia i el populisme.

La situació que hem viscut i
estem vivint ens continua sacsejant de dalt a baix i ens
manté encara avui en una situació d’incertesa. Famílies trencades per la mort inesperada
d’algun familiar, situacions
econòmiques complicades i
distanciament social només
són algunes de les conseqüències que estem patint.
Malauradament la covid-19 ha
vingut per quedar-se i, per tant,
cal ser curosos, escoltar les
autoritats sanitàries i fer-ne cas
perquè més d’hora que tard el
que hem passat sigui motiu
només de previsió i precaució
i no de neguit o de preocupació. No ens relaxem, però
gaudim de l’estiu tant com es
pugui i es necessiti. Cuideu-vos
i cuidem-nos molt, junts vencerem, sens dubte!

La covid-19 va arribar a les
nostres vides i va capgirar la
nostra forma de viure i ens va
portar a un confinament total
de tota la població.Ara ens toca
viure amb prudència i responsabilitat per afrontar el dia a dia.
Es l’hora de polítiques socials i
econòmiques, que junt amb les
del govern espanyol i català,
ajudin els nostres veïns i veïnes.
El pla de reactivació econòmica
i social aprovat des del consistori de 210.000 euros és la
resposta que des d'aquesta
administracio local hem elaborat per posar ràpidament els
recursos municipals al servei de
la ciutadania. Però sabem que
això no és suficient. El partit
socialista de Sant Vicenç de
Castellet continuarà treballant
cada dia per poder donar respostes a les necessitats.

Fa quatre mesos que tot va
canviar. Ningú havia previst allò
que s’ha esdevingut. Des de les
diferents administracions s’ha
anat a cavall de posar-se al servei de les necessitats de la gent
que estava patint i posant les
bases del després. La pandèmia
ha potenciat els problemes
socials preexistents. Les solituds de la nostra gent gran; la
nostra gent més jove foragitada del mercat laboral;
l’agreujament dels problemes
mèdics... Ara toca afrontar una
normalitat que serà diferent. Al
nostre Ajuntament tots els
grups municipals vam consensuar i signar un Pla de
Reactivació. Com a poble
també cal buscar un gran acord
per avançar plegats.
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