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L’equip de govern (PSC+ICV) continua endavant amb la venta del 
solar del Poliesportiu Municipal del Centre malgrat que el principal 
motiu esgrimit en el seu dia -finançar el Podium- ja no té raó de ser 
després d’haver liquidat el deute bancari aquest 2018. Intercanviar 
l’ús del terreny del pavelló cap al Podium i fer creure als veïns que 
era una imperiosa necessitat vendre aquesta illa per pagar el centre 
esportiu de la Torre Roja és de traca. Hem perdut un recinte històric 
i estimat al casc antic, un barri mancat de serveis públics, per dei-
xar pas a l’enèsima promoció immobiliària. Ara s’aixecarà un bloc de 
sis plantes sense habitatge dotacional, cap pis de protecció oficial 
ni cap metre quadrat d’equipaments. El govern segueix optant per 
vendre patrimoni al millor postor i construir més pisos. Però si l’Ajun-
tament està tan sanejat econòmicament com diuen, cal seguir ve-
nent patrimoni? És un consistori o bé una promotora immobiliària? |

LES PIULADES
twitter.com/ERCviladecans

PÀG. 2

Torna el curs polític i a Viladecans seguim distrets amb els moviments 
de l’Ajuntament i la pluja de milions que va caient a pocs mesos 
de les eleccions municipals. No ens cansarem de dir-ho, el PSC 
governa sempre amb una subestimació deliberada dels ingressos 
en el pressupost municipal per concentrar les inversions al final del 
mandat i així treure’n més rèdit electoral. De tant fer-ho i tant temps 
al poder ens hem acostumat a esperar cada quatre anys per veure 
resultats en la millora de la ciutat, per puntuals que siguin. Que si la 
Plaça de les Palmeres, que si l’enllaç del Doctor Reig amb la Plaça de 
la Constitució, que si la nova gespa artificial als camps de futbol, que 
si els carrers aixecats al barri de Sales... Però si una notícia ha brillat 
per damunt de les altres aquest estiu ha estat l’inici de les obres 
d’ampliació de l’Hospital. Un gran pas endavant gràcies a la inversió 
de la Generalitat que convida a l’optimisme i demostra el compromís 
d’ERC amb la salut pública i el Baix Llobregat. La calorada també ha 
deixat titulars menys agradables com la saturació de la (mini)piscina 
descoberta del Podium o la instal·lació de nous radars municipals 
amb més ànim recaptatori que voluntat de pacificar el trànsit. En 
aquest número 12 de la revista també us expliquem la presentació 
de la candidata d’ERC a l’alcaldia, Bàrbara Lligadas, i l’acte que vam 
fer el 21 de setembre per fer balanç de la feina feta a l’Ajuntament 
des de l’oposició durant els últims tres anys. Perquè, pas a pas i amb 
vosaltres, avancem cap a nou Viladecans. |

LA DENÚNCIA

EDITORIAL

Solar de l’antic Poliesportiu del Centre des del carrer de les Sitges.

Enric @ribera_casals
Gran inici de temporada i la grada fins la bandera, 
l’afició no falla a #Viladecans, lamentem no dir el 
mateix @ViladecansTweet on la promesa del canvi 
de una gespa en estat deplorable de més 14 anys 
no arriba. 17 set. 2018

La Premsa del Baix @lapremsadelbaix
ERC-Viladecans critica la venda de patrimoni per 
construir més pisos #Viladecans http://tinyurl.com/
y94v5l49 15 jun. 2018

Xavi Martín   @xmartinalba
Anys amb el pressupost aprovat i hem d’esperar 
per fer les obres ara. Per què? Per fer la 
inauguració a principis de març, just abans que 
comenci la precampanya electoral, durant la 
qual no es poden fer. #Electoralisme #AixíNO 
#NouViladecans 29 ago. 2018

TamaraVila @TamaraVila83
Adrià, per fi has pogut fer pública la teva situació 
com a exiliat polític.
Ens volien callats i amb por, i ens hem empoderat 
tots dos, cadascú a la seva manera.
N’estic totalment convençuda que faras una 
excel·lent feina a Brusel·les com exil·liat civil.
@EtVolemACasa 8 set. 2018

Bàrbara Lligadas @blligadas
#Viladecans no té la bandera blava que atorga anu-
alment la fundació europea d’Educació Ambiental 
a les platges i ports que compleixen una sèrie de 
condicions ambientals, a diferència de les nostres 
ciutats veïnes. 4 set. 2018

Daniel_Fabero 
@DanielFabero
Hoy ha venido a cenar a casa @blligadas Portavoz 
del grupo municipal de @ERCViladecans para 
conversar sobre Viladecans, ha escuchado en todo 
momento mis opiniones como vecino del Barrio 
Salas / Gupo Sant Jordi. Muchas gracias Bàrbara 
#FemBarri #Viladecans #Avancem #NouViladecans 
14 set. 2018 

Myr #DI  @myriammoysset
Avui alcaldes i regidors d’@ERC_BaixLlobreg 
ens hem reunit amb el #ConsellerEducació. 
Hem parlat del mapa escolar de #Viladecans 
@ERCViladecans. A la foto amb algunes de les 
dones del #BaixLlobregat #HaEstatUnPlaer
7 jul. 2018
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Tal com recullen les Nacions Unides, les 
persones que vivim en entorns urbans com 
Viladecans tenim dret a la ciutat. És un 
concepte encara absent a les lleis del nos-
tre marc jurídic però cada vegada més pre-
sent. Aquí i allà proliferen accions col•lec-
tives orientades a la construcció del dret al 
barri i a la ciutat com el Sindicat de Lloga-
ters a Barcelona que lluita per un lloguer 
just.

Des d’ERC compartim l’ideal d’una ciu-
tat per tothom, amb igualtat en l’ús i el 
gaudiment, amb inclusió i garanties per-
què tots els habitants, tant de generacions 
presents com futures i sense discriminaci-
ons de cap tipus, puguin crear ciutats jus-
tes, segures, sanes, accessibles, assequibles 
i sostenibles, amb prosperitat i qualitat de 
vida. L’últim exemple el tenim amb la mo-
ció sobre habitatge que vam pactar amb els 

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

partits a govern durant el Ple municipal de 
setembre: preveu, entre d’altres, convertir 
locals buits a peu de carrer en sòl residen-
cial protegit, exceptuant els trams més co-
mercials.

Ens cal dotar les polítiques públiques 
urbanes, doncs, d’un enfocament més 
centrat en els drets humans. Hem d’en-
tendre la ciutat com un sistema i inter-
pretar els drets de la població d’una ma-
nera integrada. Perquè els drets en la 
ciutat estan interconnectats i cal prote-
gir-los des d’aquesta premissa. Per exem-
ple, quan prenem decisions en urbanis-
me o habitatge (Pla de Llevant), sobre 
il•luminació de carrers, sobre aparca-
ment o equipaments escolars, d’una for-
ma o altra, estem afectant el dret a l’habi-
tatge digne, al medi ambient, al paisatge, 
a la llibertat de moviments, a la seguretat 

DRET A LA CIUTAT

personal, a la salut o a l’educació en con-
dicions d’igualtat. Cal ser-ne conscients.

Per això és necessari repensar de dalt 
a baix l’organització administrativa de 
l’Ajuntament. Perquè el dret a una bona 
administració -obligació de tot decisor 
públic- significa també garantir el dret a 
la ciutat. Cal una visió més plural i inter-
connectada, deixar d’enfocar les diverses 
àrees de gestió al consistori com a com-
partiments estanc, aïllades unes de les 
altres. Hem d’assumir la ciutat com un 
bé comú, sobre el qual existeix un dret 
(també deures) per part de tots els seus 
usuaris. Per això apel•lem a l’apodera-
ment de la població, una població des-
perta i involucrada en fer un Viladecans 
millor per tots. Ho vàrem viure amb la 
reacció dels veïns de les cases històriques 
de l’avinguda de la Generalitat i amb els 
petits i mitjans empresaris quan la polè-
mica reforma del Polígon Industrial del 
Centre. També amb l’actitud cívica i pa-
cífica dels milers de veïns que van votar 
al referèndum de l’1 d’octubre de 2017 
malgrat la violència i intimidació de l’Es-
tat. Avui, com llavors, seguim conven-
çuts de la força de la gent. |

HEM PACTAT CONVERTIR 
LOCALS BUITS A PEU DE 
CARRER EN HABITATGE 
DE LLOGUER PROTEGIT

1 d’octubre, llavor de totes les victòries
1 d’octubre, llavor de la República

/ERCviladecans @NouViladecans@ERCviladecans esquerra.cat/viladecans

#LlibertatPresesPolítiques
#LlibertatPresosPolítics

#UsVolemLliures
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es posaran en marxa els nous radars i a tra-
vés de quin concurs públic s’han adquirit els 
últims aparells i les carcasses.

Senyalització viària
ERC també planteja al govern local que 

destini un import equivalent als ingres-
sos obtinguts a través de les multes -gairebé 
1.120.000 euros el 2017- a millorar la senyalit-
zació viària de Viladecans per tal d’augmen-
tar la seguretat de vianants, ciclistes i con-
ductors, especialment tenint en compte les 
grans mancances detectades.

La regidora republicana Myriam Moysset 
considera que “amb la instal·lació de radars es 
prioritza l’ànim recaptatori a la seguretat vial 
ja que són una font important d’ingressos per 
a l’Ajuntament. Tots volem reduir l’accidenta-
litat als nostres carrers però hi ha alternatives 
tant o més eficaces com els radars pedagògics, 
esponjar els passos de vianants o instal·lar 
reductors de la velocitat. El problema és que 
aquests sistemes no generen ingressos i els ra-
dars van recaptar molts euros durant el 2017”. |

NOUS RADARS MUNICIPALS
AMB AFANY RECAPTATORI

El grup d’ERC a l’Ajuntament considera 
que la proliferació de radars de control de 
la velocitat respon a la voluntat de fer calaix 
de l’actual equip de govern (PSC+ICV). Es 
fa ressò així del malestar entre molts con-
ductors després de comprovar com s’han 
instal·lat un mínim de quatre noves carcas-
ses de radar (pont de la C32 al carrer Agri-
cultura, Can Guardiola, avinguda Segle 
XXI direcció Gavà i carril bici del Camí de 
les Filipines) que se sumen a les quatre ja en 
funcionament (Can Batllori, carretera de la 
Vila, camp de beisbol i avinguda Segle XXI 
direcció Sant Boi).

ERC va presentar una bateria de pregun-
tes al Ple per conèixer quants aparells de ra-
dar i cabines disposarà a partir d’ara l’Ajun-
tament, quina rotació en farà i amb quins 
criteris s’aniran alternant els aparells. Tam-
bé va preguntar sobre la localització dels 
punts negres de la ciutat pel que fa a sinis-
tralitat, quants diners calcula recaptar, quan 

Redacció

LES XARXES SOCIALS BULLIEN 
AQUEST JULIOL ARRAN DE LA 
INSTAL·LACIÓ DE NOVES CARCASSES 
DE RADAR QUE SE SUMEN A LES 
QUATRE PREEXISTENTS. ERC VEU 
ÀNIM RECAPTATORI PER PART DE 
L’AJUNTAMENT.

ERC PLANTEJA DESTINAR UN
IMPORT SIMILAR ALS INGRESSOS
PER MULTES A SEGURETAT VIAL

Noves carcasses de radar a l’av. Segle XXI i al viaducte de la C32.

Alba Sánchez
Jovent Republicà
de Viladecans
@albaaas96

SALUD SEXUAL JUVENIL
El Institut Català de la Salut ha alertado 
que las enfermedades de transmisión sexual 
han aumentado un 56% en los últimos dos 
años, muchas veces por desconocimiento 
entre los más jóvenes. Uno de los servicios 
desarrollados por el Departament de Salut 
con éxito para luchar contra esta realidad son 
las Tardes Joves que incluyen la asistencia 
individualizada de una matrona a jóvenes de 
entre 14 y 25 años.

La asistencia individualizada y el secreto 
profesional son la clave del éxito de las Tardes 
Joves ya que, aunque nuestra sociedad sea 
cada vez más tolerante y abierta, muchos 
jóvenes no tienen la oportunidad ni el espacio 
para expresar sus dudas sobre su sexualidad y 
afectividad por motivos muy diversos, véase la 
falta de confianza en el ámbito familiar o por 
vergüenza en el ámbito escolar.

Teniendo en cuenta que el inicio de las 
relaciones sexuales es cada vez más temprano 
-en torno a los 15 años- es imprescindible 
ofrecer este espacio para que chicas y chicos 
puedan manifestar sus inquietudes. En 
Viladecans disponemos de este servicio en Can 
Xic todos los lunes por la tarde. Es un entorno 
para jóvenes, de confianza y confidencial que 
permite la discreción, sin necesidad de cita 
previa. Uno puede ir solo o acompañado, sin los 
padres. La media de edad de las usuarias es 
de 17-18 años. Las consultas van dirigidas, por 
ejemplo, a la prescripción de anticonceptivos 
orales y, cada vez más, a manifestar abusos 
y conductas de riesgo mezcladas con drogas, 
sobre todo con el alcohol.

Como enfermera y usuaria de las Tardes 
Joves, creo que todos los jóvenes de Viladecans 
deberían conocer este servicio para lograr 
información y así contribuir a una mejor salud 
sexual juvenil. Desde el Jovent Republicà de 
Viladecans creemos necesario otorgar mayor 
y mejor difusión de este servicio. Queremos 
animar a nuestra juventud a expresar libremente 
sus dudas, olvidando los prejuicios que pueda 
llevar consigo, puesto que la salud es en primer 
término una responsabilidad individual. |
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COMENCEN LES ESPERADES OBRES
D’AMPLIACIÓ DE L’HOSPITAL

lut, demostrant que Esquerra aposta per la sa-
lut pública i el Baix Llobregat. 

Vergés va comunicar l’inici de les obres el 
passat 13 de juliol durant una visita al centre 
on es va reunir amb la direcció i els alcaldes 
dels municipis als que dona servei: Vilade-
cans, Gavà, Castelldefels, Begues i Sant Cli-
ment de Llobregat, que en total sumen més de 
185.000 habitants. 

Les obres haurien d’haver començat el 2017 
però l’aplicació de l’article 155 i un litigi plan-
tejat per una de les empreses constructores 
que va perdre el concurs públic han endarrerit 
fins l’estiu la posada en marxa de la trans-
formació. El primer que es duu a terme és el 
trasllat de dependències en espais que hauran 
de ser enderrocats per poder construir el nou 
edifici de l’hospital. Aquesta primera fase del 
projecte està previst que estigui enllestida a fi-
nals d’any i suposarà la reubicació temporal 
de les dependències afectades a d’altres àrees 
de l’hospital o mòduls.

L’Hospital de Viladecans és un centre gesti-
onat per l’Institut Català de la Salut, que des 
de l’any 1987 realitza activitat com a hospital 
general bàsic d’aguts. En els darrers anys, l’ac-
tivitat del centre ha anat augmentant a con-
seqüència del creixement poblacional. Aquest 
increment ha comportat una insuficiència de 
l’estructura per fer l’activitat, tot i l’esforç re-
alitzat en potenciar les alternatives a l’hospi-
talització convencional. Els orígens de l’antic 
Hospital de Sant Llorenç es remunten a inicis 
dels anys 50 gràcies a l’altruisme de la família 
Roca, propietària de la factoria de radiadors. 

L’obra dona resposta a les necessitats d’aten-
ció hospitalària de la població, tenint en comp-
te els principis d’accessibilitat, equitat i eficièn-
cia que estableix el Pla de salut de Catalunya. 
S’afegeix al tercer Centre d’Atenció Primària de 
Viladecans, el CAP Montbaig, que va entrar en 
funcionament al parc de la Torre Roja a finals de 
l’any passat, també gràcies a l’aposta del Govern 
de Catalunya per la salut pública al territori.  

El desmemoriament de l’alcalde
Davant el desmemoriament de l’alcalde 

Ruiz que insisteix en lamentar el retard d’anys 
en la concreció de les obres, els republicans li 
recorden que va ser el PSC qui, una dècada 
enrere al capdavant del Departament de Sa-
lut, va prioritzar la construcció de l’Hospital 
Moisès Broggi de Sant Joan Despí al de Vila-
decans. |

Amb la inversió del Govern català passarem 
de 117 a 154 llits, de 5 a 7 quiròfans, de 45 a 66 
sales de consultes, de 24 a 38 boxs d’urgències 
i de 8 a 21 places d’hospital de dia. Deixarem a 
més de ser l’únic centre hospitalari amb qua-
tre llits per habitació. 

Després de reivindicacions veïnals i dels 
professionals sanitaris, la Generalitat ha po-
sat fil a l’agulla gràcies al lideratge d’Esquer-
ra Republicana al capdavant del Departament 
de Salut. Les obres es concretaran amb un 
nou edifici assistencial al solar de l’Avinguda 
del Mil·lenari, triplicant la superfície actual. 
L’edifici històric mantindrà les consultes ex-
ternes i es dedicarà a usos administratius.

La página web de l’Hospital ha habilitat 
una secció on va actualitzant tota la infor-
mació relacionada amb les obres d’ampliació 
i reforma del centre. Des d’ERC Viladecans 
s’agraeix la tasca que ha encapçalat el conse-
ller exiliat Toni Comín i l’actual consellera 
Alba Vergés al capdavant de la cartera de Sa-

Redacció

AQUEST JULIOL HA COMENÇAT LA 
REFORMA DE L’HOSPITAL GRÀCIES 
AL COMPROMÍS D’ERC AMB LA SALUT 
PÚBLICA, DESPRÉS DE MOLTS ANYS 
D’ESPERA I REIVINDICACIONS. SERAN 
MÉS DE 60 M€ EN QUATRE ANYS I MIG.

La consellera de Salut, Alba Vergés, va visitar el 13 de juliol el centre hospitalari.

DEIXAREM DE SER L’ÚNIC
CENTRE HOSPITALARI AMB
QUATRE LLITS PER HABITACIÓ

EL PSC VA PRIORITZAR FA 10
ANYS UN NOU HOSPITAL A SANT 
JOAN DESPÍ AL DE VILADECANS

Imatge virtual de la futura connexió entre el nou i l’antic edifici.



petita que qualsevol piscina comunitària. 
Molta gent encara es pregunta com és pos-
sible que l’Ajuntament deixés perdre les 
antigues piscines municipals Joan Masgrau. 
Viladecans es mereix una piscina pública 
adequada als nostres temps per fer menys 
feixuga la temporada de calor i és una evi-
dència que l’actual és del tot insuficient”.  

Bus gratuït a la platja
Esquerra Republicana també reclama a 

l’Ajuntament que prengui nota de l’exem-
ple de Gavà i faciliti el transport gratuït a 
la platja de la Murtra en autobús des del 
nucli urbà. La línia VB4 que ha estat ope-
rativa del 15 de juny al 31 d’agost hauria de 
ser d’ús gratuït pels usuaris com a fórmula 
per incentivar els trajectes en transport pú-
blic i reduir l’ús de vehicles privats. Durant 
el Ple de juny els republicans van convidar 
l’equip de govern a deixar de llançar pilo-
tes fora i a buscar la complicitat de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona per fer factible 
a Viladecans el que ja s’està oferint al mu-
nicipi veí.|
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tats d’un municipi com Viladecans, amb 
66.000 habitants. I recorden com l’antiga 
piscina de Can Sellarés -el recinte lúdic i 
esportiu mancomunat amb l’Ajuntament 
de Gavà- està abandonada i desaprofitada.

La portaveu d’ERC i candidata a l’alcal-
dia el 2019, Bàrbara Lligadas, assegura que 
“la piscina descoberta del Podium és més 

MALESTAR PER LA MANCA D’ESPAI A 
LA PISICINA DESCOBERTA DEL PODIUM

El passat diumenge 8 de juliol en plena 
onada de calor es va haver de restringir l’ac-
cés per excés d’aforament. El complex es-
portiu Podium va néixer el 2015 amb po-
lèmica pel seu alt cost (21 M€), pel deute 
astronòmic amb Urbaser (5,5 M€) i perquè 
va representar la desaparició de les anti-
gues piscines Joan Masgrau, més grans i 
amb una àmplia zona verda.

L’equip de govern (PSC+ICV) ha vin-
culat la construcció d’una nova piscina al 
desenvolupament urbanístic del Pla de 
Llevant, una opció que Esquerra no com-
parteix perquè l’operació es podria allar-
gar durant anys i perquè es torna a vincu-
lar la construcció d’equipaments públics al 
desenvolupament de grans projectes urba-
nístics.

Els republicans estudien ubicacions al-
ternatives per construir una nova pisci-
na descoberta que respongui a les necessi-

Redacció

ERC S’HA FET RESSÒ DE LES QUEIXES 
DE MOLTS VEÏNS I USUARIS AQUEST 
ESTIU PER LA MANCA D’ESPAI I 
ELS ALTS PREUS PER ACCEDIR 
A LA PISCINA EXTERIOR DEL 
PODIUM, L’ÚNICA DESCOBERTA I DE 
TITULARITAT MUNICIPAL.

Vestíbul del Podium el passat 8 de juliol, en plena onada de calor.

MENTRESTANT L’ANTIGA PISCINA
DE CAN SELLARÉS CONTINUA 
ABANDONADA I DESAPROFITADA

El bus gratuït a la platja que ja té Gavà és una entelèquia a Viladecans.
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nuar construint barris, sinó a millorar els bar-
ris que ja tenim”.

Per la seva banda, Ernest Maragall va 
reflexionar sobre Viladecans i la relació amb el 
conjunt del país: “aquest espai no està acabat, no 
hem sabut donar-li tota la qualitat, la capacitat, 

la riquesa, la justícia, la dignitat que es mereix i 
que pot tenir. Catalunya i Viladecans no són dues 
realitats que vagin en paral•lel, aquesta és una de 
les claus per discutir d’ara i fins a les eleccions 
municipals. Estic convençut que el destí de 
Catalunya i Viladecans estan lligats”.

 
L’acte de presentació de la cap de llista d’ERC 

va servir per iniciar la campanya ‘Avancem cap a 
un nou Viladecans’ amb la qual els republicans 
volen difondre les propostes per transformar la 
ciutat a curt i mitjà termini. |

ERC PRESENTA LLIGADAS COM A 
CANDIDATA A L’AJUNTAMENT

L’actual portaveu d’ERC a l’Ajuntament repe-
teix com a cap de llista després d’haver estat 
reelegida per l’assemblea local el 16 d’abril. 
Durant el seu discurs Lligadas va assegurar 
que “ara és l’hora de demostrar que les coses 
es poden fer diferents a l’Ajuntament i hi ha 
una cosa que tots tenim clara, ERC és el pri-
mer partit d’esquerres a Catalunya i per això 
jo ara sé que no em presento per ser la porta-
veu del primer grup municipal a l’oposició. Jo 
avui em presento a l’alcaldia de Viladecans”.

La candidata va afegir que “em compro-
meto a seguir amb el mateix compromís, de 
no enganyar. Si una cosa no es pot fer, no en-
ganyarem a la ciutadania. I treballarem sem-
pre en base als valors republicans d’igual-
tat, justícia, equitat, llibertat. Continuarem 
plantant cara amb temes urbanístics com per 
exemple amb el Pla de Llevant que revisarem 
de dalt a baix. I em comprometo a no conti-
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LA SALA ANNEXA D’ATRIUM ES 
VA OMPLIR EL 25 DE MAIG EN LA 
PRESENTACIÓ DE BÀRBARA LLIGADAS 
COM ALCALDABLE D’ERC A LES 
ELECCIONS MUNICIPALS DE 2019.

El conseller Ernest Maragall va presentar a Bàrbara Lligadas.

ACTE DE BALANÇ DE 
LA FEINA FETA

“NO EM PRESENTO PER
SER A L’OPOSICIÓ, EM
PRESENTO A L’ALCALDIA
DE VILADECANS”

Amb el títol ‘3 anys repensant, 3 anys avan-
çant’, la cita va comptar amb les interven-
cions del cap de llista del Jovent Republicà 
de Viladecans Manel Menbrilla, el regidor i 
president de la secció local Xavier Martin, la 
regidora Myriam Moysset i la portaveu i cap 
de llista dels republicans Bàrbara Lligadas. 

Lligadas va explicar les dificultats que 
s’han trobat per fer prosperar mesures cons-
tructives i va lamentar l’actitud obstruccio-
nista per part de l’equip de govern. Moysset 
va recordar les mocions impulsades per Es-
querra en programari lliure i camins escolars 
segurs, va ressenyar els clars i obscurs de la 
reordenació de la factoria Roca, els proble-
mes d’aparcament a la Montserratina o la 
polèmica del solar del Poliesportiu Munici-
pal del Centre, entre d’altres. 

Per la seva banda, Martin va destacar la 
moció d’ERC per retirar l’amiant d’equipa-
ments i propietats privades i que es traduirà 
en una bonificació a les ordenances fiscals de 
2019. En l’àmbit econòmic va lamentar que 
el govern local proposi un nou augment de 
l’Impost sobre Béns Immobles d’un 1,5% i va 
retreure que l’Ajuntament acumuli superàvit 
de forma deliberada per concentrar les inver-
sions a finals de cada mandat. 

Finalment, Membrilla va posar en relleu 
la tasca de les joventuts d’Esquerra en col·la-
boració amb el Grup Municipal d’ERC-AM 
des de 2015 com l’impuls d’un carnet jove 
municipal que reverteix en el comerç local. |
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ERC VA FER BALANÇ DELS TRES ANYS 
DE MANDAT EL 21 DE SETEMBRE EN 
UN ACTE DAVANT UN CENTENAR DE 
VEÏNS A LA PLAÇA DE L'ESGLÉSIA.

Riera, Moysset, Lligadas, Martin i Membrilla.
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NOTÍCIES

ERC ha posat damunt la taula la necessitat 
d’enfortir les accions preventives, de control 
i quarantena per garantir la protecció de la 
ciutadania, i recorda que la normativa actual 
obliga a dur lligat i amb morrió els gossos de 
raça perillosa. A la pràctica no sempre és així, 
tampoc amb el gos que va agredir el nen: po-
ques setmanes després de l’atac es van tornar 
a creuar pel carrer i l’animal no duia morrió.

Segons l’Ajuntament, a Viladecans hi ha 
1.451 gossos censats i 6.142 amb microxip però 
hi ha un nombre indeterminat d’animals que 
no consten enlloc. A preguntes d’ERC, el go-
vern local ha explicat que en els darrers set 
anys hi ha hagut un mínim de sis mossega-
des entre gossos i 30 mossegades a persones, 
de les quals 10 són de gossos de raça perillosa. 
La gran majoria dels atacs han tingut lloc a 
la via pública. El consistori té censats actu-
alment 46 gossos perillosos. Els republicans 
consideren que aquestes dades s’han d’agafar 
amb pinces, ja que hi ha casos que no arriben 
a denunciar-se. Només amb les dades de mi-
croxips a la mà, Viladecans compta amb un 
gos per cada 10 habitants, una xifra similar a 
la de Barcelona ciutat.|

L’infant va resultar ferit de consideració i va 
requerir d’ingrés hospitalari durant cinc dies. 
De resultes d’aquest cas, s’han constatat di-
verses mancances en l’ordenança de tinença 
d’animals com la necessitat d’identificar com 
a gos perillós els que agredeixin a una perso-
na o a un altre animal per primera vegada (no 
per segona vegada com succeeix actualment) 
i encara que no siguin de raça perillosa.

Gràcies a la moció, el govern local s’ha 
compromès a actualitzar l’ordenança de cara 
el 2019 i, entre d’altres, es milloraran els pro-
tocols per mantenir informades a les vícti-
mes de les agressions i les seves famílies, a di-
ferència del que passa ara, tant pel que fa al 
diagnòstic dels veterinaris com a les mesures 
cautelars adoptades.  

MÉS CONTROLS ALS GOSSOS 
PERILLOSOS

ERC RECULL REPTES 
DELS VEÏNS AMB 
L’ACCIÓ #FEMBARRI

La iniciativa consisteix en una primera visita de 
la candidata d’Esquerra a l’alcaldia, Bàrbara 
Lligadas, al domicili d’una família per compar-
tir de forma distesa impressions sobre el barri, 
la ciutat i el país. L’endemà l’experiència con-
tinua per mitjà d’una trobada amb veïns de 
la mateixa zona per escoltar les seves queixes, 
propostes i reflexions per tal d’avançar cap a un 
nou Viladecans.

La primera acció va tenir lloc el tercer cap 
de setmana de setembre als barris del Grup 
Sant Jordi i Sales amb la visita de Lligadas a la 
casa d’uns veïns d’origen madrileny, vegetari-
ans i amb nens en edat escolar. El dia següent 
va continuar amb una reunió amb una vintena 
d’habitants d’aquesta part baixa del nucli urbà. 
Durant les converses van sorgir assumptes com 
el civisme, la regulació de l’espai públic, el so-
roll, la brutícia o la tinença d’animals de com-
panyia. ERC ha pres bona nota de tot plegat i 
ho tindrà en compte tant de cara a l’acció del 
Grup Municipal a l’Ajuntament com de cara al 
programa electoral de les municipals de 2019.

“Tenim molt clar quin és el nostre model de 
ciutat, però necessitem ser molts més per po-
der dur-lo a la pràctica. Per això hem iniciat la 
campanya #FemBarri amb la qual volem visi-
tar cada mes un barri diferent. Volem que els 
veïns ens facin arribar les seves propostes”, ha 
explicat la cap de llista. Segueix-nos a les xar-
xes socials per saber el proper barri que visita-
rem el mes d’octubre. |
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ERC HA PROMOGUT UNA MOCIÓ 
AL PLE DE SETEMBRE APROVADA 
PER UNANIMITAT AMB L’OBJECTIU 
D’INCREMENTAR EL CONTROL DELS 
GOSSOS PERILLOSOS DESPRÉS DE 
L’ATAC D’UN GOS A UN NEN DE 9 
ANYS EL MES DE JUNY.

ERC HA INICIAT AQUEST SETEMBRE
L'ACCIÓ #FEMBARRI AMB LA QUAL
VOL RECOLLIR ELS REPTES I LES
NECESSITATS VEÏNALS DE LES 
DIVERSES ZONES DE LA CIUTAT.

Els gossos perillosos han d’anar lligats i amb morrió. Foto: The Photographer, Creative Commons 3.0.


