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Destaquem el drama dels passos de vianants a Viladecans sense 
visió ni pels que van a peu ni pels conductors. Un perill potencial que 
demostra com (no) es pensa la ciutat, es prioritza el trànsit de vehicles 
i es col·loquen molt sovint contenidors sense cap mena de mirament, 
impedint veure si algú vol creuar. Per això vam dur la qüestió al Ple 
municipal d’abril: des d’ERC volem una ciutat per a les persones, una 
ciutat dels petits detalls i amiga dels que ens movem a peu. Tenim lo-
calitzats desenes de casos com el de la imatge (a l’avinguda Francesc 
Macià) a diversos punts del nucli urbà gràcies a la col·laboració ciu-
tadana després d’una crida a través de les xarxes socials. Alguns dels 
més flagrants s’encadenen a l’avinguda de la Roureda. Per això hem 
exigit a l’equip de govern que posi fil a l’agulla, perquè és una qües-
tió de seguretat vial, d’evitar atropellaments i accidents. De prevenir 
abans de lamentar. |

LES PIULADES
twitter.com/ERCviladecans

Viladecans té en l'esport un dels seus majors potencials. Pel que fa a la 
pràctica i també per l'ampli seguici d'esportistes i clubs que han escrit 
i escriuen algunes de les pàgines més brillants de la nostra història 
local. L'esport és un magnífic ambaixador de la ciutat, poques activitats 
ens han ubicat al món com el beisbol o la marxa atlètica per citar dos 
exemples emblemàtics. Tal com vam poder veure a l'exposició “100 anys 
d'esports a Viladecans”, aquesta història d'amor ve de lluny i sens dubte 
la celebració dels Jocs de Barcelona 92   -vam ser subseu olímpica- va 
marcar un punt d'inflexió. El nostre municipi compta actualment amb 
més de trenta entitats esportives, som una ciutat especialment activa 
en aquest camp, amb múltiples disciplines i cada vegada hi ha més gent 
fent esport, de totes les edats. Un estudi recent de la Universitat de 
Barcelona assenyala com la pràctica habitual d'exercici i esport s'associa 
amb un destacat grau de satisfacció amb l'estatus econòmic i el perfil 
laboral. Al mateix temps els autors adverteixen que, en general, el 
sedentarisme i la manca d'activitat física té cada vegada més incidència 
en la salut pública dels països occidentals. De manera que, sense caure 
en triomfalismes, tenim motius per ser optimistes. No obstant això, 
no tot són bones notícies: en aquest número publiquem en portada 
les desigualtats i el descontrol que hem detectat en les ajudes de 
l'Ajuntament als clubs esportius, amb grans diferències i molt marge 
de millora. Sense oblidar la pista d'atletisme, promesa durant dècades 
i encara sense concreció malgrat les queixes reiterades dels nostres 
atletes, obligats a entrenar fora de la ciutat o al parc de la Torre Roja. 
Costa entendre que tinguem un planter tan potent de medallistes 
olímpics i una manca tan important d'instal·lacions esportives. Des 
d'ERC ens comprometem plantejant solucions. |

PÀG. 2

LA DENÚNCIA

Marta Salvadó @una_traductora
@ViladecansTweet @Adif_es És una vergonya. No 
es pot permetre que l’estació no sigui accessible 
per a tothom. Diumenge farà un mes que l’ascensor 
està fora de servei. UN MES. 2 mai. 2018

Eva Piquer @EvaPiquer
Poques coses et fan sentir tan desemparat com 
viure en un lloc on els qui haurien de fer justícia fan 
por. #LaManada 26 abr. 2018

EDITORIAL

La Premsa del Baix @lapremsadelbaix
ERC-Viladecans proposa millores a la reordenació 
del sector industrial Roca #Viladecans 
16 mar. 2018

Bàrbara Lligadas @blligadas
Que haguem d’estar feliços perquè a una persona 
pacífica no se li imputi terrorisme ja té nassos! 
Però quanta felicitat!!! A #Viladecans t’estem 
esperant, @TamaraVila83!!!! 12 abr. 2018

Carme Forcadell @ForcadellCarme
Missatge de la presidenta Forcadell: 
 
“Enguany és un #SantJordi diferent, estrany, que 
passaré injustament lluny de casa. Us animo a 
gaudir d’un dels dies més especials de l’any i a 
estimar a tota aquella gent que us importa. L’amor, 
la cultura i la llibertat sempre guanyen!” 
23 abr. 2018

Pas de vianants a l’avinguda Francesc Macià amb visió 0.

llobregatdigital.cat @Llobregatdigital
ERC Viladecans denuncia “tracte desigual en les 
ajudes de l’Ajuntament a les entitats esportives 
locals” 14 mar. 2018

Jovent Republicà de Viladecans  
@joventviladecns
Ahir el Jovent Republicà de Viladecans vam gaudir 
de la Diada de #SantJordi a la paradeta
d’@ERCViladecans i donar suport als nostres 
presos polítics!   23 abr. 2018 
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LA VINYETA

Vivim temps convulsos on ja no només 
es pretén fer política a cop de titular, sinó 
a cop de piulada. On sembla que cal ser el 
més demagog o histriònic per aconseguir 
uns quants vots. On sembla que només és 
necessari apel·lar a les emocions més pri-
màries per reclamar l’atenció de la ciuta-
dania. I tot això té com a conseqüències 
l’acceleració, la manca de reflexió, la cer-
ca del resultat immediat, la incapacitat de 
presentar projectes sòlids que vagin més 
enllà de l’endemà.

Em presento a les eleccions munici-
pals encapçalant un projecte que fuig de 
tot això. El 2015 ja vàrem dir que mai en-
ganyaríem a la gent, que seríem honestos 
malgrat el que haguéssim de plantejar fos 
desagradable o impopular. Perquè sem-

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

pre, sempre, preferirem dir una veritat in-
còmoda a enganyar als nostres veïns. I en 
aquest camí em mantinc, ens mantenim.

Les xarxes socials són per a nosaltres 
una via de comunicació bidireccional, una 
manera de fer arribar al màxim de gent les 
nostres propostes, així com de rebre les crí-
tiques i idees que la ciutadania consideri 
oportunes. La demagògia i l’histrionis-
me no és el nostre estil, perquè no fem un 

programa d’entreteniment, sinó política, i 
això requereix d’una gran responsabilitat. 
I les emocions les transmetrem sempre 
que calgui, i pararem atenció al patiment, 
a la il·lusió, al desig dels nostres conciuta-
dans. Perquè empatitzant és l’única mane-
ra d’entendre quines decisions cal prendre.

Aquest és el nostre com. Però, per fer 
què? Per avançar cap a un nou Viladecans. 

AVANCEM CAP A UN NOU 
VILADECANS

Portem anys, entre tots els que heu volgut 
participar, repensant quina ciutat volem. 
Quin model de ciutat és necessari. Quins 
canvis calen en l’urbanisme, en la gestió de 
l’Ajuntament, en el patrimoni, en l’esport, 
en el medi ambient... Què cal fer per tal 
que tothom se senti partícip d’aquesta ciu-
tat, que ningú se senti exclòs: joves, gent 
gran, parelles amb infants, famílies diver-
ses, nouvinguts, persones amb diversitat 
funcional...

I gràcies al treball dels tres regidors 
d’ERC que estem al consistori des de 2015, 
i amb l’herència dels que ens van prece-
dir, hem començat a caminar en aquest 
sentit. Des de l’oposició hem provocat 
canvis importants per al nostre munici-
pi, però, sobretot, per a tota la ciutadania. 
Hem acabat amb el monopoli al tanatori, 
hem ampliat la informació ciutadana en 
els plans urbanístics i hem dotat de més 
accent social les polítiques municipals 
amb mesures com el suport a les perso-
nes refugiades, entre bastants altres ob-
jectius assolits. Imagineu-vos quan tin-
guem encara més capacitat d’incidència. 
Imagineu-vos quan siguem nosaltres els 
que governem. |

SOM AQUÍ PER REDUIR
L’EXCLUSIÓ SOCIAL I PER
PROMOURE ELS CANVIS
QUE NECESSITA LA CIUTAT



però difícilment assolibles a curt i mitjà ter-
mini. Els republicans assenyalen com “aquest 
pla gira entorn a les necessitats de la multina-
cional Roca, per damunt de les prioritats més 
immediates de la ciutat, ja que preveu com a 
primera fase la construcció de la nova seu de 
la companyia i del tram ubicat a Gavà. Només 
en última instància i d’aquí a 25 anys es culmi-
naria el parc empresarial i d’innovació que ha 
d’acollir Viladecans”.

 
Al·legacions
Les al·legacions d’ERC Viladecans en mo-

bilitat plantegen desdoblar la sortida 50 de 
la C32 repercutint almenys part del cost a la 
citada reordenació urbanística. L’objectiu és 
evitar futurs problemes de trànsit tenint en 
compte l’augment d’activitats econòmiques 
i de densitat poblacional (1.600 habitatges a 
l’àmbit Roca i 1.200 al Polígon Centre). També 
posen èmfasi en la necessitat de mantenir dos 
carrils per banda i amplades similars en les 
ampliacions de l’avinguda Segle XXI i l’avin-
guda Riera de Sant Llorenç.

 
Pel que fa a l’habitatge els republicans pro-

posen augmentar el percentatge de protecció 
pública per sobre del 50%, un 25% del qual hau-
ria de ser de protecció oficial amb facilitats es-
pecials per a joves i gent gran, per exemple, a 
través d’iniciatives d’habitatge compartit. Pel 
que fa a les alçades de les edificacions, ERC 
marca un màxim de planta baixa més quatre 
en sintonia amb la tònica habitual de Vilade-
cans i excepcions puntuals fins a sis plantes (la 
memòria preveu alçades de 4 a 12 plantes).

 
Pel que fa als equipaments, ERC aposta per 

construir en el futur àmbit un nou poliespor-
tiu municipal tenint en compte la manca d’ins-
tal·lacions esportives a la ciutat. Finalment, en 
l’apartat d’espai públic els republicans propo-
sen ampliar zones verdes i reconfigurar les tres 
places previstes amb una reubicació més pro-
pera als habitatges actuals, un monument en 
memòria dels treballadors de la Roca víctimes 
de malalties laborals, zones de pícnic, un parc 
infantil o un “pipican”, entre d’altres. |

PÀG. 4

NOTÍCIES

LA LLETRA PETITA DEL NOU ESPAI ROCA

La memòria del projecte és una declaració 
d’intencions que s’acabarà materialitzant en 
una modificació puntual del Pla General Me-
tropolità, donant resposta als convenis subs-
crits per la multinacional amb els ajuntaments 
de Gavà i Viladecans. ERC fa d’entrada una 
valoració positiva del pla urbanístic perquè 
conserva els 650 llocs de treball actuals i comp-
ta amb el vistiplau dels sindicats majoritaris.

 
La portaveu republicana, Bàrbara Lligadas 

ha puntualitzat que “tenim molt present la 
polèmica reforma del Polígon Industrial Cen-
tre, adjacent als terrenys de Roca, i per això 
mantenim el benefici del dubte, perquè sa-
bem que darrere alguns eufemismes i paraules 
grandiloqüents la realitat amaga sovint alguns 
gripaus que amenacen la qualitat de vida de la 
ciutat i el futur de vàries generacions”.

ERC adverteix del risc de generar grans ex-
pectatives, efectistes en càlculs electoralistes 

Redacció

ERC HA PRESENTAT AL·LEGACIONS 
A L’AVANÇ DE PLANEJAMENT 
URBANÍSTIC PREVIST ALS TERRENYS 
DE LA FACTORIA ROCA. ESQUERRA 
PROPOSA MILLORES EN MOBILITAT, 
HABITATGE SOCIAL O EQUIPAMENTS 
I ADVERTEIX QUE LA HIPOTÈTICA 
PLUJA DE LLOCS DE TREBALL VA 
PER LLARG.

Plànol amb la futura reordenació de la factoria Roca.

DARRERE ALGUNS EUFEMISMES
I GRANS TITULARS LA REALITAT
ÉS TOSSUDA I AMAGA SOVINT 
AMENACES POTENCIALS



DESIGUALTATS I DESORDRE EN LES AJUDES
ALS CLUBS ESPORTIUS LOCALS

tres demandes, perquè són les demandes  dels 
clubs que es veuen perjudicats i de pas descar-
tarem qualsevol ombra de dubte en la gestió 
de les ajudes”.

Incrementar els espais per a la pràctica es-
portiva federada és un objectiu prioritari en 

una ciutat de més de 65.000 habitants espe-
cialment activa en aquest àmbit i que no ha 
parat de créixer sense comptar amb els serveis 
adaptats. “Tenim un dèficit d’instal·lacions 

esportives crònic que fa, per exemple, que els 
dos poliesportius estiguin sobreocupats, amb 
uns repartiments d’ús entre clubs que no sa-
tisfà ningú. Per això cal una bona planificació, 
no pot ser que la pràctica esportiva depengui 
dels plans urbanístics que permetin encabir 
instal·lacions esportives”, segons Lligadas.     

Amb les dades de la temporada 2016-2017 a 
les mans, Viladecans compta amb més de 30 
entitats esportives: cinc clubs apareixen clara-
ment beneficiats respecte la resta pel que fa a les 
subvencions que reben de l’Ajuntament. Són 
els mateixos que gaudeixen de més hores en l’ús 
d’instal·lacions esportives municipals (camp de 
beisbol, camp de futbol d’Atrium, camp d’es-
ports de la Torre Roja, Atrium i Podium), al-
guns d’ells en règim d’exclusivitat o gairebé.

Sonada absència a la Nit de l’Esport
La Nit de l’Esport del passat 16 de març a 

Atrium va tenir una sonada absència en l’at-
leta olímpic Carles Castillejo, qui va renunci-
ar a participar en la gala com a protesta per 
la manca de concreció de l’Ajuntament amb 
la pista d’atletisme municipal. Així ho va ex-
plicar al seu perfil a Facebook: “creo que es el 
momento de decir basta (...) niños y jóvenes 
son educados en los valores del deporte, en la 
calle sorteando peatones, en la Torre Roja es-
quivando gente que pasea a sus perros o en el 
anexo del Campo de Béisbol ya que no tienen 
una instalación adecuada para ello”. I acom-
panyava el text d’un vídeo on es veuen joves 
atletes entrenant al carrer. |

Arran de les queixes de diverses entitats, 
la portaveu d’ERC Bàrbara Lligadas assegura 
que “hi ha marge de millora per un tracte més 
igualitari entre els clubs esportius de la ciutat, 
sense perjudicar aquells que actualment te-
nen més beneficis per nombre de socis o per 
la seva implantació. No qüestionem que els 
clubs més grans rebin també més suport mu-
nicipal. Demanem que s’estudiï la possibilitat 
d’establir contractes programa amb les enti-
tats esportives”. “Una opció”, ha afegit, “que 
permetria endreçar les relacions entre l’Ajun-
tament i els clubs esportius, evitant qualsevol 
indici de possible discrecionalitat en les sub-
vencions i donant més estabilitat pressupos-
tària als beneficiaris”.

Els republicans demanen millores per als 
clubs que han de finançar de la seva butxaca 
el cost del lloguer d’instal·lacions davant la 
manca d’oferta d’espais, ja que això representa 
un greuge comparatiu respecte altres entitats 
que gaudeixen d’instal·lacions municipals, 
sense costos afegits i en alguns casos gairebé 
en règim d’exclusivitat. “Estem convençuts 
que l’equip de govern serà receptiu a les nos-

Redacció

DE LES MÉS DE TRENTA ENTITATS 
ESPORTIVES DE VILADECANS CINC 
REBEN LES SUBVENCIONS MÉS 
QUANTIOSES I UTILITZEN MÉS HORES 
ELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS, 
GAIREBÉ EN RÈGIM D’EXCLUSIVITAT. 
ERC RECLAMA MÉS EQUITAT AL 
GOVERN LOCAL, DE MANERA QUE ELS 
CLUBS REBIN EL SUPORT NECESSARI EN 
FUNCIÓ DE LA SEVA ACTIVITAT.

La pista del Podium durant un cap de setmana de competició.

NOTÍCIES

PÀG. 5

ERC APOSTA PER ESTABLIR
CONTRACTES PROGRAMA QUE
ESBORRIN L’OMBRA DE DUBTES
EN LA GESTIÓ DE SUBVENCIONS
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NOTÍCIES

La portaveu republicana va afegir que “ens 
sorprèn una certa política de desídia amb al-
gunes instal·lacions que deixem morir per 
després tirar-les a terra i construir des de 
zero. Un cas són les antigues piscines Joan 
Masgrau, un altre el Poliesportiu del Centre 
o la Bòbila de Sales”. A més, va insistir, “en 
instal·lacions esportives sempre hem tingut 
carències perquè sempre anem a cop de pro-
jecte urbanístic.

Lligadas també va assegurar que “hem 
constatat que actuen cada quatre anys, pro-
meten moltíssimes coses, només se’n com-
pleixen una part i aquesta part casualment 
sempre acostuma a explicitar-se cap a final 
de mandat quan venen les municipals. Un 
exemple d’això és que el 2017 hi ha 2,5 mili-
ons d’inversió que encara no s’han executat”.

“En aquest mandat”, va concloure, “des 
d’Esquerra hem aconseguit, entre d’altres, sal-
var les cases històriques de l’avinguda Genera-
litat, reconduir la reforma del Polígon Centre, 
esborrar la simbologia franquista dels carrers, 
acabar amb el monopoli dels serveis funeraris, 
aprovar una moció per eliminar l’amiant de la 
ciutat o promoure un salari mínim de 1.000 
euros entre els treballadors de l’Ajuntament.” |

EL COST DE PLANIFICAR LA CIUTAT 
A COP DE PROJECTE URBANÍSTIC

La sessió el 5 d’abril al Casal Montser-
ratina va servir per fer balanç dels primers 
tres anys de mandat. La portaveu d’ERC, 
Bàrbara Lligadas, va assegurar que “el pro-
blema de l’equip de govern és creure’s que 
aquest Ajuntament és seu i planificar la 
ciutat sense una visió de conjunt, a cop de 
projecte urbanístic i d’iniciativa privada”. 
Després del discurs triomfalista de l’alcal-
de Ruiz, Lligadas va fer especial èmfasi en 
les diferències que separen els republicans 
de l’equip de govern en matèria d’urbanis-
me, tal com s’ha posat de manifest amb la 
polèmica reforma del Polígon Industrial 
Centre, les cases de l’avinguda Generalitat 
o, més recentment, amb el Pla de Llevant. 

Lligadas també va recordar les diferènci-
es en model de gestió, reiterant la proposta 
d’ERC per remunicipalitzar el servei de ne-
teja i recollida d’escombraries actualment en 
mans de la multinacional Urbaser. També va 
citar el cas Inipro, pendent encara de decisió 
judicial, i va criticar la opacitat de les empre-
ses municipals: “se’ns diu que els comptes de 
l’Ajuntament estan molt sanejats però l’em-
presa municipal Vimed té 48 milions d’euros 
de deute, 28 a curt termini dels quals 24 cor-
responen només al Pla de Llevant, per tant 
entenem que hi hagi pressa a urbanitzar”.

Redacció
ERC POSA DE MANIFEST LA MANCA 
D’UN MODEL CLAR PER PART DE 
L’EQUIP DE GOVERN DURANT EL PLE 
EXTRAORDINARI SOBRE L’ESTAT DE 
LA CIUTAT.

Ple extraordinari sobre l’estat de la ciutat el passat 5 d’abril. 

ERC VILADECANS
RENOVA L'EXECUTIVA
LOCAL AMB ACCENT 
MÉS FEMENÍ

ES DIU QUE ELS COMPTES DE
L’AJUNTAMENT ESTAN MOLT
SANEJATS PERÒ VIMED TÉ UN
DEUTE DE 48 MILIONS D’EUROS

La joventut és un altre dels trets caracterís-
tics amb una mitjana d’edat de 37 anys. Els 
càrrecs que repeteixen són Bàrbara Lligadas 
com a portaveu del grup municipal, Joan 
Bausa com a portaveu de les JERC Vilade-
cans, Andrea Artero com a secretària d’Imat-
ge i Comunicació, i Xavier Flores com a se-
cretari de Política Municipal. S’incorporen 
Montse Pacheco com a secretària de Dina-
mització Interna, Míriam Limón com a se-
cretària d’Organització, Conxita Zaragoza 
com a secretària de la Dona, i Jordi Flores 
com a nou secretari de Finances.

Durant la seva intervenció, el president 
Xavier Martín va apostar per posar en valor 
la militància i per arribar fins a l’últim racó 
de Viladecans amb l’objectiu posat en les 
properes eleccions municipals de 2019. En 
aquest sentit, Martín va destacar els princi-
pals eixos de treball que impulsarà a la sec-
ció local: comunicació, organització d’actes, 
equips de treball estables i temporals, i apo-
derament de militants i simpatitzants. Si tu 
també et vols sumar al projecte més engres-
cador per Viladecans contacta’ns al correu 
viladecans@esquerra.cat. |

Redacció

L'ASSEMBLEA GENERAL D'ERC 
VILADECANS VA APROVAR PER 
UNANIMITAT EL MES DE MARÇ 
LA NOVA EXECUTIVA LOCAL AMB 
DIRECCIÓ DE XAVIER MARTÍN I 
L’APOSTA DECIDIDA PEL TALENT 
FEMENÍ: MÉS DE LA MEITAT DELS 
MEMBRES SÓN DONES.

Els integrants de la nova executiva d’ERC Viladecans.



local haurà d’incentivar la retirada de fibrociment 
en propietats privades, impulsant totes les mesu-
res possibles per facilitar als titulars l’eliminació 
del material en immobles i terrenys, seguint totes 
les mesures de prevenció. 

La moció vol donar suport a les demandes dels 
col·lectius de treballadors i familiars de Vilade-
cans que hagin patit l’exposició activa a l’amiant 
i a altres substàncies perilloses per la salut en el 
seu lloc de treball, com la pols de sílice causant de 
la silicosi, una malaltia del pulmó provocada per 
la inhalació de pols i que va afectar durant anys 
molts empleats de la factoria Roca a Gavà i Vila-
decans. De fet, una sentència recent del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya ha admès que 
la multinacional Roca és responsable de la mort 
el 2015 d’un extreballador com a conseqüència 
d’un mesotelioma pleural, un tumor causat per 
la inhalació d’amiant durant els més de 50 anys 
que l’home va treballar a la fàbrica. |

NOTÍCIES

PÀG. 7

ESQUERRA ARRENCA EL COMPROMÍS DEL
GOVERN LOCAL PER RETIRAR L'AMIANT

La proposta dels republicans també preveu 
sensibilitzar als propietaris i posar facilitats 
per promoure l’eliminació d’aquest material 
cancerigen en terrenys privats. En concret, es 
farà un mapatge per identificar la presència de 
fibrociment, s’elaborarà un cens d’instal·laci-
ons amb amiant i s’establirà un pla d’acció pro-
gressiu per retirar aquest material prohibit des 
del 2001 pels seus efectes nocius per la salut. 

L’acord preveu una campanya d’informació i 
sensibilització sobre els riscos de l’amiant, es-
pecialment adreçada a les comunitats, indús-
tries i propietaris particulars. Alhora el govern 

Redacció
EL PLE DE FEBRER VA APROVAR PER 
UNANIMITAT UNA MOCIÓ D’ERC QUE 
PREVEU LA DETECCIÓ I RETIRADA 
DE FIBROCIMENT A TOTES LES 
INSTAL·LACIONS PÚBLIQUES DE LA 
CIUTAT A PARTIR DE 2019. 

El fibrociment i les uralites amb amiant són presents a la ciutat.

Anna Besora
Vídua d’un treballador
de Roca que va morir
per silicosi

LA HISTÒRIA 
NO ES POT OBLIDAR

El meu marit, Josep Pérez, va treballar de 
paleta a Roca i va morir de silicosi als 68 anys, deu 
després d’haver estat prejubilat per l’empresa per 
altres problemes de salut. Fins a la seva mort va 
estar lluitant per aconseguir el reconeixement legal 

tan sols sabem xifres oficials sobre quanta gent va 
patir -i encara ho fa- aquesta terrible malaltia. Molts 
van optar per no denunciar res per no tenir problemes. 

No hem tingut, a més, gaire reconeixement, tant 
per part de l’empresa com a nivell mèdic, legal i de 
l’administració local. És per això que veig encertada 
la iniciativa d’ERC Gavà de dedicar als treballadors 
afectats per la silicosi un memorial i proposo 
inscriure al monument els noms de tots aquells que 
acreditin la condició de víctimes. La història no es 
pot oblidar. És part de nosaltres, ens fa créixer com 
a persones i com a poble. |

que la malaltia l’havia patit per treballar a la fàbrica 
i els forns de Gavà i Viladecans. 

A l’Hospital de Sant Llorenç no el van ajudar gens 
i tampoc els sindicats, però gràcies a altres metges 
-sobretot de l’Hospital de Bellvitge- i, després de dos 
judicis, va aconseguir una paga que, dissortadament, 
només va poder gaudir el darrer mes de la seva vida. 
Hi ha molts més treballadors afectats, dels quals 
bona part ja ens han deixat. Els conec com a veïns 
i companys de feina del Josep, però sempre m’ha 
sorprès el silenci que envolta aquest tema als dos 
municipis. Als familiars ens han faltat informació, ni 

ALARMA PER MANCA
DE SEGURETAT 
LABORAL

Al Ple municipal d’abril ERC va reclamar 
al govern local una revisió exhaustiva dels 
protocols de prevenció i salut laboral davant 
les mancances detectades a les obres de des-
guàs al Polígon Centre (foto de l’esquerra) i 
a la Plaça de les Palmeres (foto de la dreta), 
especialment després de l’explosió de gas 
que va deixar tres ferits a l’hospital. En el 
primer cas, la fotografia piulada per l’alcal-
de Ruiz demostra una perimetració vulgar 
del forat, l’absència d’arnesos per evitar cai-
gudes al buit, la paret està sense assegurar, 
alguns operaris van sense casc i el conduc-
tor de la grua té visió 0 dels treballadors a 
dins del sot. En el segon cas i malgrat ha-
ver-ho advertit al Ple, una setmana després 
dos operaris tornaven a serrar rajoles sense 
màscares, guants, ulleres ni taps de protec-
ció... Cal recordar que respirar aquesta pols 
a la llarga és causant de malalties laborals 
com la silicosi. Per això els republicans exi-
geixen mesures de control i prevenció a totes 
les obres de la ciutat i que es compleixin els 
plans de seguretat. |
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ENTREVISTA

BÀRBARA LLIGADAS
PORTAVEU D’ERC A L’AJUNTAMENT I
CANDIDATA A LES MUNICIPALS 2019

ENTREVISTA

“PER UN NOU VILADECANS QUE MIRI ELS 
PETITS DETALLS I CUIDI ELS VALORS” 

L’assemblea local d’ERC ha aprovat la candi-
datura de Bàrbara Lligadas a l’alcaldia de Vi-
ladecans per les eleccions municipals de 2019. 
Ens explica en primera persona com afronta 
el repte a un any de la cita amb les urnes.

- Per què et tornes a presentar com a 
candidata d’ERC a l’alcaldia?

Perquè sento que no hem acabat el cicle, 
perquè estem en meitat d’un projecte que 
cerca un canvi complet a la nostra ciutat i 
tinc tota la força i la il·lusió intactes per se-
guir empenyent fins assolir-ho.

- Quin balanç fas dels tres anys que 
portem de mandat?

Molt positiu, però no negaré que hi ha 
hagut moments durs. Costa aprendre a ges-
tionar la frustració de no assolir les propos-
tes que fas i creus millor per als teus veïns. 
Però a través de la feina i la perseverança, 
hem aconseguit molts canvis.

- Pots posar exemples dels canvis as-
solits?

Cap treballador que depengui de l’Ajun-
tament pot cobrar menys de 1.000€, hem 
eliminat el monopoli al tanatori, es va re-
formular el projecte urbanístic del Polígon 
Centre d’una forma radical, s’ha creat un 
Carnet Jove Local, hi ha més transparència 
pel que fa al compliment de les mocions i 
les respostes que fem al govern municipal, 
tot i que encara hi ha molt camí per córrer. 
Els plans urbanístics han de ser comunicats 
als afectats amb moltes més garanties que 
abans, etc.

- Després de dècades sense alternança 
veus opcions reals de trencar les majories 
que sustenten l’actual govern local?

Estem en una nova etapa de la política. 
Les majories absolutes s’han acabat. Les 
majories tan generoses que sempre han 

acompanyat el PSC a Viladecans tampoc 
seran una excepció en desaparèixer. I una 
cosa és evident, ERC és el partit d’esquerres 
més fort del país, amb una manera diferent 
d’entendre el municipalisme.

- A un any de les eleccions municipals, 
quina serà la carta de presentació d’ERC?

Un nou Viladecans. Un municipi on es 
mirin els petits detalls i es cuidin els valors. 
On deixem de ser una ciutat dormitori amb 
grans macroprojectes i un creixement de 
barris constant, que crea noves necessitats 
de futur, per passar a fixar-nos en tot allò 
que els viladecanencs i viladecanenques del 
present ja necessiten.

- Una cosa que t’agradi de Viladecans.

M’agrada la seva diversitat. La riquesa 
que la forma tant a nivell de persones 
com de la seva composició més física. Som 
l’exemple de com un sol poble pot estar for-
mat per tants orígens, llengües, cultures... I, 
alhora, tenim una platja verge, un Sant Ra-
mon des d’on es contempla tota la ciutat, 
un patrimoni (tot i que n’estan deixant poc) 
que permet resseguir la nostra història, un 
Parc Agrari que és el nostre tresor...

La Bàrbara Lligadas Muñoz té 35 anys, és mare de dos fills i treballa d’assessora al Parlament.

EL 25/5 VINE A
L'ACTE DE PRESENTACIÓ
DE LA CANDIDATA D'ERC
AMB ERNEST MARAGALL

(ATRIUM, 19.30h)


