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EDITORIAL

Aquest mes d’octubre Viladecans ha donat un pas de gegant com 
a ‘ciutat de saldo’ gràcies a l’esforç de l’equip de govern (PSC+ICV), 
que ha posat totes les facilitats a Neinver pel desembarcament del 
Viladecans The Style Outlets. Ja ho diu l’interventor anticorrupció 
Fernando Urruticoechea: els ajuntaments estan al servei de les 
grans companyies i no dels ciutadans. L’outlet ja és aquí i ha vingut 
per quedar-se. Malgrat l’oposició de bona part dels municipis 
veïns, malgrat les crítiques i el malestar lògic entre els comerciants 
de Viladecans i malgrat el rebuig d’ERC que sempre hem defensat 
un model més proper i arrelat al municipi.

Fa 10 anys la Generalitat va planificar un clúster aeroespacial 
al polígon de Ca n’Alemany. Avui aquell projecte és paper mullat 
mentre a l’Andalusia de Susana Díaz el municipi de la Rinconada 
ha consolidat l’Aerópolis, un parc tecnològic i empresarial d’alt 
valor afegit finançat amb fons europeus i el beneplàcit de l’Estat. 
Mentrestant, Viladecans estrena l’enèsim centre comercial al Baix 
Llobregat. L’Ajuntament posa en valor la creació d’ocupació, sense 
reparar en la qualitat o la temporalitat d’aquests llocs de treball. 
Sense reparar en la destrucció de negocis i els perjudicis pel petit 
comerç o la restauració. 

És allò tan antic del pa per avui i gana per demà. El que sembla 
tindrem segur seran més retencions als principals accessos de la 
ciutat (les cues per arribar a l’outlet de la Roca del Vallès són prou 
conegudes). Carreguem-nos de paciència. |

PÀG. 2

LA DENÚNCIA
Sabies que les antigues piscines Joan Masgrau eren el triple de 
grans que les piscines exteriors del Podium? Les actuals sumen 345 
m2 mentre que les anteriors feien 1.110 m2. Normal que hi hagi tanta 
gent que es queixi per la manca d’espai... Viladecans, amb 66.000 ha-
bitants, només compta amb dues piscines descobertes que semblen 
més pròpies d’una comunitat privada!

Fes la comparativa amb aquestes dues imatges aèries. A l’esquerra 
les antigues piscines Joan Masgrau (2009) i a la dreta les piscines 
actuals amb la resta del complex esportiu Podium (2016). Fixa’t 
també en la pèrdua d’espai verd: de la gespa natural i els arbres al 
costat de l’aigua hem passat a una cantonada de gespa artifi cial on 
costa trobar lloc per estirar la tovallola. Tot això per la “mòdica” 
quantitat de 35 M€ que haurem de tornar amb suor i llàgrimes a 
Urbaser, l’empresa de Florentino Pérez que ha venut a una multi-
nacional xinesa. |

Bàrbara Lligadas @blligadas
Si no haguéssim insistit, encara hi hauria jou i 
fl etxes. Sembla que teníem raó i no era tan difícil... 
#Viladecans 14 jul. 2016

El Far @ElFarInformatiu
L’Hospital de #Viladecans estrena la nova àrea 
d’endoscòpia i cirurgia menor 20 jul. 2016

ERC Viladecans @ERCViladecans
Avui els veïns del bloc de 7 plantes al carrer Pa-
llach han dit prou a la maneres de fer de l’Ajunta-
ment #Viladecans 21 jul. 2016

Myr #ConstitucióCAT @myriammoysset 
Així mostra l'Ajuntament de #Viladecans 
l'#Edifi cidelaVergonya a la revista municipal però 
la realitat és una altra. 6 set. 2016

Xavi Martín @08840v
Impossible arribar al nostre tram de la genta-
da que hi ha... Un cop més, #pelldegallina #11S 
#Apunt       11 set. 2016

Txus @loTxus
L’outlet de #Viladecans ja té el rètol de #StyleOutlets, 
sort q el president va dir q l’outlet duria el nom de 
la ciutat per promocionar-la 28 set. 2016

IMATGE 2009 IMATGE 2016 
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A Viladecans tractem la depressió 
postvacances amb aigua i foc, amb 
mamuts i cadefocs. Acomiadem l’estiu 
amb la Festa Major, que ens permet 
encarar el curs amb energies renovades. 

Cal dir, però, que d’uns anys ençà els 
dies que envolten el 8 de setembre han 
pres un caire especial, perquè la nostra 
Festa Major s’ha vestit personalitat 
pròpia, d’orgull de ciutat. Gràcies a tota 

Bàrbara Lligadas
Portaveu del grup municipal d’ERC-AM
@blligadas

una colla de gent que fa uns anys es van 
reunir i van arribar a la conclusió que calia 
fer alguna cosa amb les nostres festes 
majors (tant la d’estiu, com la d’hivern), 
avui en dia celebrem la Despertada i la 
Mamullada. 

El Mamut de Viladecans va néixer com 
un experiment de tot un seguit de perso-
nes que va anar donant-li forma, va anar 
escrivint un relat que enllaça les nostres 
festes locals. Va aconseguir que a la mai-
nada de la nostra ciutat li brilli els ulls 
quan veu el mamut i vagi boja per fotogra-
fi ar-se al seu costat. I ara, a més a més, 
enguany la família mamutaire ha crescut. 
El passat 7 de setembre vàrem conèixer 
la Mamuteta, que serà -ja ho avanço- la 
nineta dels ulls dels nostres infants.

Aquesta transformació de les nostres 
festes només té una explicació: la gent 
que va agafar el timó i va donar regnes 
soltes al seu potencial. Potencial. Paraula 
clau per al futur de la nostra ciutat. 
Com qualsevol col•lectiu de persones, 
els viladecanencs disposem d’un gran 
potencial, però no només comptem amb 

POTENCIAL

els recursos humans. Som una ciutat 
amb una riquesa patrimonial majúscula. 
Entorn natural, arquitectura i agricultura 
en són tres exemples.

Si som capaços de despertar i 
explotar tot el nostre potencial serem 
una ciutat desperta, deixarem de tenir 
penjada l’etiqueta de ciutat dormitori 
i tots estarem orgullosos d’aquest 
raconet de món. Passarem de ser 
tot un seguit de gent que comparteix 
espais a ser un col•lectiu de gent 
orgullosa de formar part d’un projecte 
compartit. Només cal que seguim les 
gegants passes del Mamut, que recull 
l’estela d’altres símptomes de ciutat 
desperta i amb història pròpia, i així 
el potencial es convertirà en quelcom 
tangible.

VILADECANS DISPOSA D’UN GRAN 
POTENCIAL HUMÀ I D’UNA RIQUESA
PATRIMONIAL MAJÚSCULA QUE 
CAL SABER EXPLOTAR

ELS ÚLTIMS ANYS LA FESTA MAJOR S’HA 
VESTIT D’ORGULL DE CIUTAT GRÀCIES 
A L’EMPENTA DE LA GENT

LA VINYETA
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La regidora d’ERC, Myriam Moysset, 
ha fet arribar al govern local nombrosos 
exemples de senyals viàries, passos de via-

nants amb pintura vermella i reductors 
de velocitat sense homologació o perillo-
sos en diferents carrers de la ciutat. És 
el cas d’uns suports (IPN) prohibits des 
dels anys 90 instal•lats a Alba-rosa que 
en cas d’accident poden provocar am-
putacions molt greus o decapitacions a 
ciclistes i motoristes. 

Els republicans exigeixen a l’Ajunta-
ment que faci un inventari exhaustiu de 
tota la senyalització viària, que revisi 
l’etiquetatge de les senyals i la garantia, 
i emprengui un pla de substitució i

SUSPENS EN LA SENYALITZACIÓ VIÀRIA

Redacció

ERC DENUNCIA LES MÚLTIPLES 
DEFICIÈNCIES EN LA SENYALITZACIÓ VIÀRIA 
A VILADECANS: ALÇADES INCORRECTES, 
INCOMPLIMENT DE NORMATIVES, MAL 
ESTAT DE CONSERVACIÓ, MANCA DE 
VISIBILITAT, POCA TRANSPARÈNCIA EN 
LES COMPRES... RECLAMA UN INVENTARI 
EXHAUSTIU I UN PLA DE SUBSTITUCIÓ.

Redacció

EL DEPARTAMENT DE TREBALL, 
AFERS SOCIALS I FAMÍLIES 
SUBVENCIONA L’AJUNTAMENT DE 
VILADECANS AQUEST 2016 AMB 1,6 M€ 
PER REFORÇAR ELS SERVEIS SOCIALS I 
LES POLÍTIQUES D’IGUALTAT. UNA XIFRA 
QUE HA ANAT EN AUGMENT DES DE 2012 
TOT I ELS ACTUALS PRESSUPOSTOS 
PRORROGATS.

La col•laboració econòmica (1,3 M€ el 
2012 i el 2013; 1,4 M€ el 2014 i 1,5 M€ el 2015) 
s’emmarca en els acords plurianuals entre 
el món local i la Generalitat per fi nançar 
serveis socials bàsics, serveis per a infants i 
adolescents en risc de vulnerabilitat, sistema

Plànol de Viladecans amb les diverses tipologies de defi ciències detectades.

REFORÇ DELS SERVEIS SOCIALS 

reclamació per manca de qualitat a curt 
termini. Moysset també ha lamentat els 
passos de vianants pintats de vermell 
fora de normativa, els passos de zebra i 
els reductors sense senyalitzar o en mal 
estat, tot i el compromís del consistori 
d’anar-los substituint per coixins ber-
linesos.

ERC GEOLOCALITZA ELS NYAPS
VIARIS A TRAVÉS D’UN MAPA A
INTERNET AMB EL SUPORT
DE MOTORISTES I PARTICULARS

Moysset també reclama més trans-
parència i la realització de concursos 
públics oberts exigint uns mínims de 
qualitat. Actualment la contractació es 
realitza per negociat o adjudicació directa 
a empreses no fabricants, enlloc d’optar 
per companyies productores. ERC està 
georeferenciant algunes de les defi ciènci-
es detectades a través d’un mapa interac-
tiu, que està viu, amb la col•laboració 
d’associacions de motoristes, particulars, 
experts i professionals d’autoescola. Si 
vols col•laborar envia a @myriammoys-
set una foto amb la defi ciència i la incor-
porarem. |

de la dependència, lluita contra drogodepen-
dències o atenció a les dones i als joves, entre 
altres mesures.

Aquesta línia de treball del Departament 
liderat per la consellera Dolors Bassa (ERC) 
amb els ajuntaments i consells comarcals 
permet fi nançar a Viladecans ajuts d’urgèn-
cia social per pagar -per exemple- subminis-
traments bàsics a la llar. També contribueix 
a fi nançar les nòmines de les treballadores 
socials i educadores socials de l’Ajuntament, 
garanteix l’atenció a la dependència, el servei 
d’ajuda a domicili, els tres centres oberts per 
a infants i adolescents en situació de risc, el 
servei de centre obert durant les vacances 
d’estiu, l’atenció a les dones víctimes de vio-
lència de gènere i un llarg etcètera. |

Senyals instal·lades fora 
norma, massa baixes
Senyals instal·lades fora 
norma, massa altes
Passos de vianants pintats 
de vermell
Reductors de velocitat no 
senyalitzats
Senyals instal·lades fora 
norma, a <60cm de la 
vorera
IPN prohibits

LA VINYETA



L’OUTLET AMENAÇA EL COMERÇ LOCAL I 
POSA A PROVA ELS ACCESSOS A LA CIUTAT 

PÀG. 5A FONS

negava qualsevol veracitat als primers 
rumors que van sorgir o compromisos que 
han quedat amb paper mullat com quan el 
govern local assegurava que no hi hauria 
oferta de restauració, quelcom que s’ha 
demostrat completament fals. 

L’Ajuntament ha justificat la inversió 
amb estudis molt poc independents 
(finançats pel mateix consistori) on 
s’intentava vendre a l’opinió pública les 
excel•lències de l’outlet, minimitzant els 
efectes negatius que tindria sobre la ja 
debilitada economia local. Uns arguments 
poc sòlids que, malgrat tot, van ser molt 
útils al PSC durant la precampanya de les 
últimes eleccions municipals. 

Per la seva banda, l’informe sobre 
l’impacte de l’outlet en el període 2016-
2018 redactat per la Generalitat assenyalava 
una escassa atracció de turistes i com la 
prioritat de Neinver és captar clients de les 
poblacions més properes. Això desmunta 
precisament un dels principals arguments 
de l’equip de govern, que sempre ha 

Col•locació de la primera pedra del centre comercial el 3 de juliol de 2015.

L’aposta cega de l’equip de govern 
per desindustrialitzar Viladecans i 
optar pel sector serveis fa un pas de 
gegant aquesta tardor amb l’arribada 
de l’outlet. El primer centre de la 
multinacional Neinver a Catalunya 
compta amb un fons nordamericà com 
a soci principal i ha despertat molts 
interrogants i maldecaps entre els 
botiguers i comerciants de la ciutat i 
poblacions veïnes. 

La gestació de l’outlet s’ha portat 
amb una opacitat marca de la casa, amb 
declaracions de l’alcalde Carles Ruiz on 

defensat la poca afectació de l’outlet sobre 
el teixit comercial.

La portaveu d’ERC, Bàrbara Lligadas, 
considera que “l’outlet arriba per menjar-
se un bon tros del pastís dels comerciants 
i botiguers de Viladecans i rodalies. 
Malgrat que es creïn nous llocs de treball, 
en pot destruir molts més, posant en risc 
un model de comerç de proximitat que 
és molt apreciat al nostre país, que dóna 
vida als carrers i que passa per moltes 
dificultats”. 

MUNICIPI TURÍSTIC? 
El grup d’ERC-AM a l’Ajuntament 

presentarà una moció al Ple municipal 
d’octubre per blindar la ciutat i evitar la 
seva més que hipotètica declaració com 
a municipi turístic, una categoria que 
permetria a Viladecans The Style Outlets 
obrir tots els diumenges i festius de l’any, 
així com esquivar les restriccions de la llei 
catalana d’horaris comercials.

Tot i que tant l’alcalde Ruiz (PSC) 
com Neinver han assegurat públicament 
que no s’han plantejat aquesta opció 
a curt termini, el cert és que no l’han 
descartat en absolut de cara al futur i la 
multinacional ha reconegut que ho veuria 
amb bons ulls, ja que podria obrir el 
centre comercial tots els dies de l’any.

Lligadas acusa a l’equip de govern 
de prioritzar els interessos de les grans 
multinacionals per damunt dels de la 
ciutadania i s’ha preguntat “què té de 
socialista i progressista respondre a la 
fam inesgotable de grans empreses sense 
vinculació amb el territori, que amenacen 
el petit comerç local, sense deparar en 
les conseqüències pels treballadors ni 
en el model de ciutat i societat que està 
fomentant el PSC amb el beneplàcit 
d’ICV?”. |

Redacció

JA EL TENIM AQUÍ. DESPRÉS DE LA 
INAUGURACIÓ DE VILAMARINA EL 2009, 
VILADECANS ESTRENA NOU CENTRE 
COMERCIAL AQUEST 27 D’OCTUBRE 
AMB THE STYLE OUTLETS: 75.000 
METRES QUADRATS I 130 BOTIGUES 
QUE AMENACEN EL COMERÇ DE 
PROXIMITAT, TENSIONARAN MÉS EL 
TRÀNSIT I CONSOLIDEN UN MODEL DE 
CIUTAT DE BAIX COST. 

L’EQUIP DE GOVERN PRIORITZA
ELS INTERESSOS DE LES GRANS
MULTINACIONALS PER DAMUNT
DELS DE LA CIUTADANIA

L’OUTLET ARRIBA PER 
MENJAR-SE UN BON TROS
DEL PASTÍS DELS BOTIGUERS
DE VILADECANS I RODALIES

LA GESTACIÓ DE L’OUTLET S’HA 
PORTAT AMB FALSEDATS I UNA 
OPACITAT MARCA DE LA CASA 
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EL 2017 
ESTRENAREM 
CARRIL BICI A
LA PLATJA

Fins ara per anar a la platja cal passar per la riera.

El Govern ha adjudicat aquest setembre 
les obres de millora de la B-204 al seu pas 
pel terme municipal de Viladecans. Des-
prés d’anys de retard, l’actuació comen-
çarà abans de fi nals d’any i tindrà una 
durada de quatre mesos. No caldrà tallar 
el trànsit.

Amb una inversió de 792.000 euros, les 
obres també inclouen la millora de la 
B-204 fi ns a l’alçada del Mercafl or. És un
dels compromisos adquirits pel Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat gràcies
a la pressió que hem exercit des d’ERC a
l’Ajuntament de Viladecans i al Parla-
ment, amb diverses iniciatives i reunions.

Ha calgut esperar massa, és cert, però 
al fi nal els resultats arriben: per fi  po-
drem anar a la platja des del nucli urbà 
sense passar per la riera de Sant Climent, 
en un trajecte adequat per ciclistes i via-
nants que travessa el Parc Agrari del Baix 
Llobregat. |

Redacció

PAS DETERMINANT DE LA GENERA-
LITAT PER ENLLESTIR EL TRAM DE 
CARRIL BICI QUE FALTA ENTRE EL 
NOU PONT DE L’OUTLET I LA RO-
TONDA DE L’ANTIGA CARRETERA DE 
VALÈNCIA. 

NOTÍCIES
NOVES SALES D’ENDOSCÒPIA I 
CIRURGIA MENOR A L'HOSPITAL

tercera planta de l’Hospital, amb un total 
de 417m2. Aquí es concentrarà tota l’ac-
tivitat d’endoscòpia i cirurgia menor del 
centre.

La posada en funcionament d’aquesta 
nova àrea té un pressupost d’1,5 milions 
d’euros, que s’invertiran entre l’equipa-
ment i la dotació dels recursos humans ne-
cessaris, i signifi ca una important millora 
tant pels pacients com pels professionals 
que hi treballen. |

L’obertura d’aquestes sales és la pri-
mera fase del que serà la nova àrea de ga-
binets i cirurgia menor, ubicada a la 

Redacció

TAL I COM ES VA COMPROMETRE EL 
CONSELLER COMÍN (ERC), EL DEPARTA-
MENT DE SALUT HA POSAT EN MARXA 
RECENTMENT DUES SALES D’ENDOSCÒ-
PIA PER A EXPLORACIONS DIGESTIVES 
I RESPIRATÒRIES A L’HOSPITAL DE 
VILADECANS. 
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Amb el títol “Un any sacsejant l’Ajun-
tament. Un any repensant Viladecans”, 
els republicans van aplegar més d’un cen-
tenar de persones per valorar els primers 

365 dies d’activitat al consistori, des de 
l’oposició i com a tercera força després de 
les municipals de 2015.

En primer lloc va intervenir la regidora 
Myriam Moysset, número 2 de la llista 
d’ERC, qui va centrar el discurs en els 
projectes urbanístics de l’equip de govern 
(PSC+ICV) que han aixecat més polse-
guera: el Pla Director Urbanístic del Del-
ta del Llobregat, la reforma del Polígon 
Industrial Centre i l’edifi ci de la vergonya 
del carrer Josep Pallach.

ERC FA BALANÇ DEL PRIMER ANY DE 
MANDAT “SACSEJANT” L’AJUNTAMENT

Redacció

EL GRUP D’ERC A L’AJUNTAMENT DE 
VILADECANS VA ORGANITZAR EL 16 DE 
SETEMBRE UN ACTE DE BALANÇ DEL 
PRIMER ANY DE MANDAT MUNICIPAL 
A LA PLAÇA DE L’ESGLÉSIA AMB 
ENTITATS, AMICS I SIMPATITZANTS. 

Més d’un centenar de persones es van aplegar a l’acte de balanç d’ERC

EL POLIESPORTIU CENTRE, EL BLOC
DEL CARRER PALLACH I EL POLÍGON 
INDUSTRIAL DEL CENTRE, PRINCIPALS 
CABALLS DE BATALLA 

 A continuació va prendre la paraula el 
número 3 a la llista dels republicans, el re-
gidor Xavier Martín i president de la secció 
local. Martín va centrar les seves paraules en 
l’àmbit més econòmic: pressupostos muni-
cipals, deute i romanent de l’Ajuntament, 
l’IBI, el cadastre o les ordenances municipals 
van servir d’exemple per demostrar com una 
altra Viladecans és possible.

Finalment, la portaveu del grup i cap de llis-
ta, Bàrbara Lligadas, va repassar la tasca duta 
a terme per ERC a l’Ajuntament en sinto-
nia amb veïns, entitats i agents diversos que 
comparteixen la necessitat de repensar la ciu-
tat. Lligadas va posar èmfasi en la polèmica 
per l’enderroc del Poliesportiu Municipal del 
Centre, que deixarà pas a més pisos per po-
der pagar el complex esportiu Podium. 

Només la pressió ciutadana i la tasca d’Es-
querra a l’oposició semblen haver evitat que 
s’hi construeixi un nou bloc de vuit plantes. 
En aquest sentit, la portaveu va reiterar als 
assistents l’oferiment d’ERC a tothom que 
defensi els interessos generals davant actua-
cions que només benefi cien a uns pocs. |

MÉS TRANSPARÈNCIA I CONTROL DEL GOVERN
preguntes que planteja l’oposició a cada 
sessió plenària, sovint en nom de parti-
culars que traslladen les seves queixes, 
propostes o inquietuds als representants 
polítics. Serà a través de la futura pàgina 
web de l’Ajuntament.

L’objectiu és difondre i donar visibili-
tat a la informació que genera la tasca fi s-
calitzadora dels grups que no formen part 
del govern municipal. Fins ara les respos-
tes només les rebien els regidors que

Tots els grups municipals es van posar 
d’acord en donar publicitat a les respostes 
de l’equip de govern fruit dels precs i

Redacció

EL PLE  MUNICIPAL DE SETEMBRE VA 
APROVAR PER UNANIMITAT UNA MOCIÓ 
D’ERC PER LA TRANSPARÈNCIA I EL 
BON GOVERN. L’AJUNTAMENT DIFON-
DRÀ AL SEU WEB LES RESPOSTES ALS 
PRECS I PREGUNTES DE L’OPOSICIÓ EN 
EL TERMINI D’UN MES

havien formulat les preguntes sense un 
termini concret, fet que obstaculitzava 
l’exercici de control, supervisió i trans-
parència que requereix qualsevol gestió 
pública.

La ciutadania disposarà així d’una font d’in-
formació molt útil per a conèixer més a fons 
tot allò que té lloc a la nostra ciutat. Ani-
meu-vos a enviar totes aquelles preguntes 
o precs que vulgueu al correu viladecans@
esquerra.cat o al telèfon 671 63 41 04. |
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ENTREVISTA
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BY RUNNERING

ENTREVISTA

“AMB L’OUTLET HI HAURÀ UNA REDUCCIÓ
DE VENDES D’UN 30% DE MITJANA”.

-El proper 27 d’octubre obrirà les por-
tes Viladecans The Style Outlets. Com 
creus que afectarà al comerç de proximi-
tat de la ciutat?

De la mateixa manera que ha passat amb 
altres poblacions de l’Estat, és a dir, moltíssim. 
Hi haurà una reducció de vendes i facturació 
d’un 30 % de mitjana, així com una reducció 
del valor dels locals comercials. Qui voldrà 
posar una botiga a Viladecans o als voltants 
amb una competència tan forta i deslleial? 
Ens convertirem en un poble fantasma.

-L’Ajuntament i l’empresa promoto-
ra asseguren que l’outlet tindrà efectes 
positius sobre l’economia de la zona, 

amb més afluència de visitants. Ho 
comparteixes?

I tant que vindrà molta afluència de 
visitants a l’outllet, però a la ciutat no vin-
drà ningú. Viladecans no té cap atrac-
ció turística de res i la gent no perdrà el 
temps passant-hi. A altres poblacions 
ja ha passat el mateix. Segur que tindrà 
efectes econòmics positius. Per Neinver i 
per les multinacionals que s’hi instal·len. 
Però cap pel comerç de proximitat de tots 
els voltants. 

La previsió és que un 32 % del comerç 
tanqui les portes i que el que quedi no sigui 
de qualitat. Per què s’han queixat totes les

àrees comercials, comerços i ajuntaments 
dels voltants menys el de Viladecans?

-A les xarxes socials fa temps que 
t’has significat com un dels botiguers 
més contraris al nou centre comercial. 
El peix gros es menjarà el peix petit?

A tots ens afectarà. El problema és que 
alguns d’aquests comerciants estan espe-
rant a l’obertura per veure quina repercus-
sió tindrà i no estan informats del que ha 
passat a altres poblacions que han viscut 
el mateix problema. Per part de l’Ajunta-
ment han venut un missatge molt enga-
nyós, dels beneficis que tindrà per tots i 
no és cert. Només pels més grans!

Tampoc hem trobat poc o cap recol-
zament ni compromís per la instal·lació 
d’aquest centre outlet per cap dels par-
tits polítics de Viladecans. L’Ajuntament 
i els seus col·laboradors diuen tantes 
falsedats per les xarxes socials que em 
reprimeixo molt, però de tant en tant 
saben que tenim la guerra perduda, que 
em costa molt estar callat. Si Viladecans 
estava considerada com una ciutat dor-
mitori, ben aviat els seus carrers estaran 
morts i buits.

-Un grup de comerciants esteu or-
ganitzant un acte lúdic i de protesta el 
mateix dia de la inauguració de l’outlet, 
el dijous 26 al vespre. Què perseguiu?

No està del tot confirmat. L’objectiu és 
que els polítics triïn. Si volen anar a un 
acte de les multinacionals o a un acte dels 
botiguers de la ciutat. Demostrar als veïns 
qui de debò vol treballar per la ciutat i qui 
ho fa sols pels seus interessos, passant 
per sobre de tot i de tots. 
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