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Tu també et preguntes per què a Viladecans es talen o es retiren 
arbres i després no es tornen a replantar? T’has fixat en la quantitat 
d’escocells que hi ha buits o asfaltats amb formigó? L’avinguda se-
gle XXI és potser el cas més evident. Des d’ERC ho vam dur al Ple fa 
mesos i l’equip de govern (PSC+ICV) ens va respondre que és con-
seqüència de la crisi econòmica i la forta ventada de 2009, gairebé 
10 anys enrere! Després de les nostres preguntes hem sentit a l’al-
calde Ruiz prometre 28.000 arbres per l’any 2030 i ha aparegut una 
partida al pressupost municipal de 2019 per reposar arbres caiguts. 
En traiem dues lliçons: 1) per l’actual Ajuntament aconseguir una 
ciutat més verda, agradable i saludable no és prioritari i 2) denunci-
ar (sovint) recompensa. I tu? Tens alguna proposta o suggeriment? 
Contacta’ns: erc@viladecans.cat |

LES PIULADES
twitter.com/ERCviladecans
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S’acaba un any i comencem un 2019 incert en què seguim immersos 
en la repressió política i judicial d’un Estat que manté empresonats 
o a l’exili moltes persones innocents, condemnades preventivament 
per uns delictes que mai van existir (qui va dur la violència als carrers 
l’1 d’octubre?). Ho sap molt bé la nostra veïna del CDR Viladecans 
Tamara Carrasco privada de llibertat amb la prohibició expressa 
de sortir de Viladecans: en el registre al seu domicili la Guardia 
Civil només va trobar un xiulet i un tiquet d’una festa pels presos 
polítics. Armes de destrucció massiva, com tothom sap. Són temps 
convulsos en què celebrem els 70 anys de la Declaració Universal 
dels Drets Humans, un tractat internacional que cal reivindicar 
més que mai davant el rebrot aquí i allà de l’extrema dreta racista, 
masclista, homòfoba, antidemocràtica... Des de les esquerres hem 
de conjurar-nos a fer un cordó sanitari per aïllar aquestes posicions: 
massa lluites i massa renúncies ens han precedit per arribar on 
som ara com per permetre l’avanç ultra. Viladecans, per sort, és una 
ciutat progressista constituïda molt majoritàriament per persones 
que creuen en la justícia social, en la redistribució de la riquesa, en 
fer d’aquest espai que hem triat per viure un entorn més segur i 
pròsper per les properes generacions. Des d’Esquerra Republicana 
estem plenament implicats en fer de la nostra societat un país millor 
on puguin conviure amb pau i harmonia persones d’origen divers, 
creences múltiples o de múltiples identitats sexuals. No ens importa 
d’on vinguis sinó cap a on anem plegats. Esperem comptar amb la 
teva complicitat. Aprofitem per desitjar-te un bon any sense oblidar 
tots els presos i preses polítiques, exiliats i exiliades que han passat 
aquestes festes lluny dels seus éssers estimats.|

LA DENÚNCIA

EDITORIAL

Bàrbara Lligadas @blligadas
A la presentació de la “Guia informativa a toda la 
población sobre los riesgos del amianto”, realitzada 
per @victimasamianto. Aquesta jornada és fruit 
d’una moció aprovada per unanimitat, presentada 
pel nostre grup, @ERCViladecans. 30 oct. 2018

ERC Viladecans @ERCViladecans
#Sabiesque el govern #Viladecans (PSC+ICV) ha 
adjudicat el solar del #PoliesportiuCentre al millor 
postor? Com en una #subhasta, el concurs l’ha 
guanyat la promotora que ha ofert més: 7 M€ 
que NO inclouen cap m2 d’#habitatgeprotegit Més 
detalls aquí https://goo.gl/B8NMjv 6 nov. 2018

Alex Lopez @alex_lopezt
Por dónde pasamos 
@ViladecansTweet? 
#viladecans #aceras 
#accesibilidad Carrer del 
Jonc 2 dec. 2018

Fran Marín @marin_fj
Hoy mi mujer, cumple 7 años de un accidente en 
moto sobre pintura deslizante en #Viladecans  
(2 clavículas rotas). Se siguen pintando pasos de 
peatones fuera de normativa e, incumpliendo las 
propias mociones que se aprobaron en mayoría  
y promesas @ViladecansTweet @seguridad_vital  
6 dec. 2017

La Premsa del Baix @lapremsadelbaix
ERC Viladecans vota en contra del pressupost 
municipal 2019 #Viladecans http://tinyurl.com/
y9c478xj 12 dec. 2017

Xavi Martín  @xmartinalba
I ho reconeixen tan tranquils: Trixaran #Oliveretes 
perquè el deute de l’@ViladecansTweet és molt alt 
Deute de la promotora immobiliària pública Vimed. 
Una altra gestió és possible a #Viladecans  
#Avancem #NouViladecans 2 nov. 2018

Myr #DI  @myriammoysset
Jo no deixaria circular a les meves filles per  
aquest ciclocarril!!! C/Pompeu Fabra “acabat” de 
pintar I en el del c/Pere III ja ha relliscat una moto 
dues vegades, pintura antilliscant? #Viladecans 
 @ViladecansTweet 3 dec. 2018
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Des d’Esquerra portem tot el mandat 
municipal posant llum i taquígrafs a la 
gestió de l’equip de govern perquè, com 
diu el lema del Washington Post, la de-
mocràcia mor en la foscor. Portem anys 
assenyalant l’opacitat i manca de trans-
parència de l’Ajuntament en temes cab-
dals com l’urbanisme, però també hem 
estès la mà quan ha calgut, pel bé de la 
ciutadania. Aquest va ser el nostre com-
promís en el Ple de constitució d’aquest 
consistori, i així hem actuat. Sempre 
buscant l’equilibri entre la crítica cons-
tructiva i ferma, la responsabilitat i la 
cerca de consensos.

Però teníem alguna assignatura pen-
dent, com analitzar barri a barri en de-

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

tall. Escoltar amb calma les necessitats 
concretes de cada racó de la nostra ciu-
tat. Quan assumeixes la responsabili-
tat de ser regidora a l’oposició, i vols fer 
la feina ben feta, allò urgent et devora 
el temps i et queden assignatures pen-
dents molt necessàries. Per descomptat 
que hem parat atenció als barris, ERC 
Viladecans està formada per molta gent 
i això esdevé en una xarxa de capil·lari-
tat que arriba a molts llocs. Moltes per-
sones que ens fan arribar inquietuds di-
verses de tot Viladecans, alhora que el 
grup municipal no és aliè al que succe-
eix als nostres carrers. Ara bé, calia es-
coltar de primera mà les inquietuds que 
tenen els veïns i veïnes sobre el lloc on 
viuen, i això és el que estem fent amb les 
accions de #FemBarri.

Com a portaveu, no us podeu ima-
ginar com m’està enriquint aquesta ex-
periència. Conèixer molta gent nova en 
cada acció, escoltar les seves inquietuds, 
poder prendre’n nota mirant-la als ulls. 

VILADECANS,  
BARRI A BARRI

I sabeu quina conclusió en traiem? Que 
la gent s’estima la seva ciutat, però ne-
cessita sentir-se’n orgullosa. Ara mateix 
tenim un equip de govern que actua 
per la inèrcia de tants anys fent la fei-
na, una inèrcia que qualsevol amb esti-
ma i preparació és capaç de fer. I ho dei-
xen tot en mans de la iniciativa privada 
de grans empreses i projectes urbanís-
tics que alteren tot l’equilibri de la ciu-
tat. Som una ciutat que ho té tot per ser 
el que es proposi, només falta que ens 
ho creguem tots plegats, que ens hi po-
sem de valent i trenquem amb les dinà-
miques del passat. Perquè el futur està 
per escriure. |

SOM UNA CIUTAT QUE HO 
TÉ TOT PER SER EL QUE ES
PROPOSI, NOMÉS FALTA QUE 
TOTHOM S’HO CREGUI

/ERCviladecans @NouViladecans@ERCviladecans esquerra.cat/viladecans

#FreeJunqueras
#FreeTothom

#UsVolemLliures

L’1 de novembre vam omplir Lledoners en
el primer any de Forn i Junqueras a la presó
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de posar els creditors per davant dels ve-
ïns, perdent oportunitats de millora per 
la ciutat”.

Martín celebra l’increment d’algu-
nes partides com més suport al comerç o 
l’aparició d’altres com un estudi de com-
petitivitat agrícola, la millora de la Festa 
Major d’hivern o la replantació d’arbrat 
-reivindicacions dels republicans des de fa 
anys- però lamenta que s’anunciïn al final 
del mandat municipal aprofitant la proxi-
mitat amb les eleccions locals. També de-
nuncia un increment important de la pu-
blicitat institucional i de la comunicació a 
Internet.   

En el capítol d’inversions Martin ha re-
cordat que projectes estrella del programa 
electoral del PSC el 2015 continuen pen-
dents com la reforma de la Rambla Modo-
lell o la segona biblioteca a Can Ginestar. 
“També considerem que falten arranja-

UN PRESSUPOST MUNICIPAL AMB
CONNOTACIONS ELECTORALISTES

El grup d’Esquerra a l’Ajuntament ha vo-
tat en contra de la proposta de pressupost 
municipal 2019 que ha presentat l’equip 
de govern (PSC+ICV) durant el Ple de no-
vembre. Entre d’altres motius, els repu-
blicans ho justifiquen per l’increment de 
la pressió fiscal -l’IBI augmentarà un 1,5 
%- malgrat la reducció del deute amb la 
venda d’Oliveretes i per l’augment de les 
partides dedicades a publicitat institucio-
nal a les eleccions a l’Ajuntament del 26 
de maig.

Segons el regidor Xavier Martin 
“aquest és un pressupost continuista, tal 
i com reconeix el govern local, per això 
també hi hem votat en contra. Consolida 
un increment fiscal a la ciutadania, tot i 
estar en xifres rècord de superàvit i de re-
ducció de deute municipal. Una reducció 
a costa de vendre patrimoni a Oliveretes i 

Redacció

ESQUERRA HA VOTAT EN CONTRA 
DEL PRESSUPOST DE 2019 PER 
L’INCREMENT DE LA PRESSIÓ FISCAL 
-L’IBI AUGMENTA UN PUNT I MIG- I 
DE LES PARTIDES PER A PUBLICITAT 
INSTITUCIONAL A LES PORTES DE LES 
ELECCIONS LOCALS.

Esquerra ha fet propostes en constructiu a les ordenances fiscals de 2019, cap ha estat acceptada pel govern 

del PSC i ICV.

ELS PROJECTES ESTRELLA DEL
PSC A LES ÚLTIMES ELECCIONS
(RAMBLA I SEGONA BIBLIOTECA)
CONTINUEN SENSE CONCRECIÓ 

ments de carrers. Aquest any s’està arre-
glant Sales on participen altres adminis-
tracions però hi ha altres barris que no es 
milloren o bé no ho fan al ritme adequat, 
per manca de més administracions impli-
cades o per manca de noves promocions 
immobiliàries. És el cas de gran part del 
barri centre, l’Eixample o Alba-rosa. On no 
arriba la iniciativa privada per construir o 
no arriben altres administracions no s’in-
verteix”, ha constatat.

Els republicans també han votat en con-
tra dels contracte-programa entre l’Ajunta-
ment i les empreses públiques VIURBA-
NA, VIMED, VIQUAL i la Fundació de 
Viladecans per la opacitat en la seva gestió. 
“Estem en contra de l’actual sistema d’em-
preses públiques i, a més, aquest any hem 
disposat de menys informació demostrant 
el que sempre hem denunciat, la manca de 
transparència del sistema”.

Ordenances fiscals
D’altra banda, ERC també ha presen-

tat aquest novembre al·legacions a les or-
denances fiscals que ha presentat l’equip 
de govern pel 2019. En concret, els repu-
blicans proposen una rebaixa de l’IBI d’un 
2% a la quota general en comptes de la pu-
jada de l’1,5%, amb mesures de progressi-
vitat fiscal. Al mateix temps i mentre no 
es recuperi el sistema de recollida porta a 
porta, els republicans plantegen una re-
baixa de la quota anual per recollida de 
residus del 50% als establiments comerci-
als, que es congelin les taxes per la presta-
ció dels serveis de cementiri municipal i 
altres serveis funeraris, que s’ampliï la bo-
nificació per retirar amiant de propietats 
privades fins al 95% i que s’estableixi amb 
caràcter general zona blava gratuïta per als 
vehicles de zero emissions. Cap d’aques-
tes propostes ha estat presa en considera-
ció pel govern. |

NOMÉS ES RENOVEN CARRERS 
ON COL·LABOREN ALTRES 
ADMINISTRACIONS O HI HA 
PROMOCIONS IMMOBILIÀRIES
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Pel que fa al nou institut-escola,  Barga-
lló va assenyalar que “els pressupostos de la 
Generalitat per l’any 2019 contindran l’inici 
del projecte i la posterior licitació” i, va afe-
gir, “tardarem possiblement uns quants me-
sos en començar a veure les obres i s’acabaran 
en un parell o un parell i mig d’anys”. El con-
seller també va ressaltar la importància de la 
cessió del solar per part de l’Ajuntament per 
a la construcció de l’equipament. “Per nosal-
tres l’institut-escola ja està en marxa”, va as-
segurar Bargalló.

El responsable d’Educació també va defen-
sar que “el projecte d’institut-escola és a tot ar-
reu un bon projecte perquè significa una única 
oferta educativa conjunta i continuada dels 3 
als 16 anys. I això les famílies ho valoren posi-
tivament i l’alumnat té un millor recorregut a 
l’ensenyament obligatori”. I, en el cas de Vila-
decans, va explicar que des del Departament 
s’han valorat els actuals projectes educatius de 
l’Escola Mediterrània i l’Institut Olímpia: “El 

nostre anàlisi és que són dos projectes educa-
tius ara excel·lents que en sintonia encara ho 
seran més”.

 
Per la seva banda, la portaveu municipal 
d’ERC Bàrbara Lligadas ha felicitat a la comu-
nitat educativa de la Mediterrània per la seva 
lluita constant a la recerca de l’objectiu anun-
ciat:  “la vostra persistència ha mantingut el 
projecte viu perquè sigui possible a dia d’avui 
i això diu molt de vosaltres, de la importància 
de mantenir la lluita, perquè aquesta inversió 
permetrà solucionar un dels principals reptes 
del mapa educatiu a Viladecans, on tenim una 
oferta de secundària limitada”. 

Pla de Llevant
ERC recorda que l’Ajuntament (PSC+ICV) 

va ubicar l’Escola Mediterrània a la falda de 
Sant Ramón juntament amb l’Escola Martí i 
Pol i el tercer CAP de la ciutat com a excusa 
per justificar el Pla de Llevant. La candida-
ta republicana a l’alcaldia el 2019 considera 
que “malauradament, en aquesta ciutat mas-
sa sovint s’han utilitzat els serveis necessaris 
per a Viladecans com a eina de xantatge per 
construir desenes d’habitatges. Això, entre 
altres qüestions, ha comportat que el mapa 
educatiu de la ciutat se n’hagi ressentit i hi 
hagi hagut comunitats educatives que hagin 
patit”. |

Bargalló va visitar l’Escola Mediterrà-
nia i l’Institut Olímpia (Viladecans VI) 
per conèixer de primera mà els projectes 
d’aquests dos centres educatius actual-
ment en mòduls prefabricats i que passa-
ran a compartir en un futur proper bas-
tant més que unes noves instal·lacions.      

El titular d’Educació va manifestar que “a 
nosaltres ens pertoca dotar a la ciutat de 
les infraestructures que necessita com per 
exemple el nou institut-escola, però tam-
bé la rehabilitació de centres més antics o 
les possibilitats de fer més oferta professi-
onal”. En aquest sentit, va remarcar que 
“es tracta d’oferir als infants i als joves 
de Viladecans una oferta educativa justa, 
equitativa i de qualitat que els permeti de-
senvolupar-se com a persones i com a ciu-
tadans”.

Redacció

EL CONSELLER D’EDUCACIÓ DE LA 
GENERALITAT, JOSEP BARGALLÓ 
(ERC), HA ANUNCIAT AQUEST 
OCTUBRE LA CREACIÓ D’UN NOU 
INSTITUT-ESCOLA AL COSTAT DEL 
PARC DE LA TORRE ROJA PER DONAR 
RESPOSTA A LES NECESSITATS 
EDUCATIVES DE VILADECANS.

El conseller es va reunir amb la comunitat educativa de l’Escola Mediterrània i l’Institut Olímpia el 5 d’octubre. 

EL CONSELLER BARGALLÓ ANUNCIA UN NOU INSTITUT-ESCOLA
AL COSTAT DEL PARC DE LA TORRE ROJA 

ELS PRESSUPOSTOS DE LA 
GENERALITAT DE 2019 INCLOURAN
EL PROJECTE I LA LICITACIÓ PER 
ADJUDICAR LES OBRES
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ENTREVISTA

En què penses quan parlen de Viladecans?
Penso en el concepte de llar. Va ser el lloc 

que alguns familiars meus, emigrats de ter-
res andaluses fa més de 50 anys, van decidir 
fer casa seva. Una altra part de la meva fa-
mília i jo mateix hi hem viscut sempre. Per 
això vull que sigui el lloc més acollidor pos-
sible per a tothom. 
Què et va moure a militar al Jovent Re-
publicà? Com vas decidir presentar-te a 
cap de llista? 

Vaig viure els fets de l’1-O defensant es-
coles la nit abans i al meu punt de votació 
l’endemà al matí. Després de tot allò vaig 
decidir que volia treballar per als i les jo-

ARAGONÉS AVANÇA UNA LLEI CONTRA L’ANTIGITANISME 

El també conseller d’Economia i Hisenda 
ha assegurat que “el Govern de Catalunya, 
com ja preveia el Pla integral del poble gita-
no, es compromet a impulsar una llei contra 
l’antigitanisme. El col·lectiu gitano massa 
sovint és víctima de discriminació, és utilit-
zat fins i tot amb interessos polítics per ata-

Redacció

EL VICEPRESIDENT DEL GOVERN 
PERE ARAGONÈS HA ANUNCIAT 
AQUEST DESEMBRE A VILADECANS 
EL COMPROMÍS DE L’EXECUTIU 
D’IMPULSAR UNA LLEI PER LLUITAR 
CONTRA L’ANTIGITANISME.

El vicepresident de la Generalitat es va reunir amb la comunitat gitana a Can Palmer.

car-lo i, per tant, creiem que al costat de les 
polítiques d’igualtat, de garantia de drets, 
per a la integració laboral i la millora educa-
tiva, cal també una política radical dels drets 
civils i polítics del poble gitano, de les seves 
llibertats. Per això impulsarem aquesta llei 
des del Govern i esperem dur-la al Parla-
ment en els propers mesos”. 

L’adjunt a la presidència d’ERC es va re-
unir amb representants del col·lectiu gita-
no a Catalunya encapçalats pel president 
de l’Associació Cultural Gitana de Vilade-
cans José Santos. Aragonés, que també va 
visitar un Punt Òmnia per promoure l’alfa-
betització digital a Can Palmer, va justificar 
la necessitat d’aquesta futura llei davant 
l’amenaça creixent de la dreta reaccionà-
ria i extrema dreta arreu d’Europa. El van 
acompanyar el director general d’Acció Cí-
vica i Comunitària, Bernat Valls, el diputat 
republicà al Parlament Ruben Wagensberg 
i la portaveu d’ERC a l’Ajuntament, Bàrba-
ra Lligadas, entre d’altres.  |

ves que s’hi van deixar la pell. Volia treba-
llar pel benestar de tothom; i així és com 
entenc la política: feina desinteressada pel 
bé comú. Entendre la militància així em va 
motivar a presentar-me; crec que puc en-
capçalar un projecte jove i autòcton que 
vetlli pels drets de la totalitat del jovent 
de la nostra ciutat. També compto amb 
l’equip de la secció local, sé que no faig res 
sol. Vull establir una relació molt propera 
amb la gent jove de Viladecans, amb inte-
racció contínua amb tothom.
Avança’ns una proposta per al futur de la 
gent jove de Viladecans.

Els horaris de Biblioteca de Viladecans 
no compleixen amb les expectatives de la 
ciutadania, especialment de la gent jove 
que encara s’està formant. Proposem no 
només ampliar els horaris de la biblioteca, 
sinó racionalitzar-los i que corresponguin a 
allò que necessitem.
Què demanes a les i els joves de Vilade-
cans?

Hem de sortir al carrer a canviar tot allò 
que no ens agradi amb els mitjans que te-
nim. Podem capgirar la proposta del nostre 
consistori en molts aspectes, però per fer-

MANEL MEMBRILLA CANDIDAT DEL JOVENT REPUBLICÀ A LES MUNICIPALS
ho hem de dedicar temps i esforços a dir 
ben clar què no ens agrada i què volem. 
Ja per acabar, ets de llibre o de pel·lícula?

Tot i que no sempre són fidels als llibres 
quan els duen a la gran pantalla, soc molt 
de pel·lícula. M’encanten Quentin Taranti-
no i el cinema fantàstic. |
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temps rècord, aprofitant l’aturada a la Ge-
neralitat del 155 i traient a informació pú-
blica la documentació amb opacitat i va-
cances pel mig. 

Esquerra retreu al govern local que s’hi-
potequés durant els anys de la bombolla im-
mobiliària per especular amb els terrenys a 
la falda de Sant Ramón i finançar equipa-
ments infrautilitzats com l’espai polivalent 
Cúbic. L’esclat de la crisi va enganxar els 
dits de VIMED -la promotora immobilià-
ria del patrimoni públic de la ciutat- i això 
ha representat una llosa per les arques de 
l’Ajuntament. D’aquí la necessitat i la ur-
gència de vendre terrenys municipals al mi-
llor postor, l’únic que importa és el preu. 

La portaveu municipal d’ERC, Bàrba-
ra Lligadas, considera que “abans de crear 
barris nous el que cal és arreglar els que ja 
tenim, però els veïns han de començar a in-
terioritzar que en un període més o menys 
breu on ara veiem garrofers, rieres i arbusts 
veurem com s’aixequen blocs d’habitatges 
de fins a 10 plantes i es comencen a urba-
nitzar carrers”. “Ho hem intentat tot però 
no hi ha volta enrere”, ha reblat.  

La candidata a l’alcaldia dels republi-
cans pel 2019 ha afegit que “el Pla de Lle-
vant o el Pla d’Oliveretes com es coneix po-
pularment és un exemple flagrant de com 
el PSC gestiona l’Ajuntament des de fa dè-
cades, de tot aquelles dinàmiques que vo-
lem canviar des d’ERC amb un urbanisme 
més humà, més transparent i que eviti tor-
nar a caure en els mateixos errors que ens 
van dur a una de les pitjors crisis econòmi-
ques i socials que recordem”. |

L'AMENAÇA REAL DEL PLA DE LLEVANT

ERC veu l’Ajuntament  de Viladecans des-
bocat en el seu intent per vendre els terrenys 
públics del Pla de Llevant i el sector d’Oli-
veretes que arrosseguen una hipoteca de 24 
milions d’euros. L’objectiu és eixugar el deu-
te astronòmic fruit de la gestió del consistori 
socialista i de la seva aposta cega pel creixe-
ment infinit de la ciutat des de fa anys. 

El passat 15 de novembre va acabar el 
termini per presentar ofertes al concurs de 
compravenda amb un import de sortida de 
25 milions d’euros. Amb aquesta operació 
el govern local (PSC+ICV) intenta eixugar 
el deute de 24 milions que arrossega l’em-
presa municipal VIMED i que esquitxa els 
comptes de l’Ajuntament amb més de 43,4 
milions de números vermells. 

Tot i el rebuig d’una part important dels 
veïns i de la plataforma Salvem Oliveretes, 
el consistori socialista ha aprovat l’última 
modificació del projecte urbanístic en un 
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EL GOVERN DE VILADECANS VOL 
AIXECAR UN BARRI SENCER DEL NO 
RES ENTRE EL PARC DE LA TORRE 
ROJA I EL TANATORI. SERAN 3.000 
HABITATGES AMB BLOCS DE FINS A 10 
PLANTES AMB UN ALT IMPACTE EN EL 
PAISATGE URBÀ, ELS ACCESSOS A LA 
CIUTAT O EL MAPA EDUCATIU. 

El govern local (PSC+ICV) pretén acabar amb l’últim pulmó verd a la falda de Sant Ramon. 

AJUDICAT EL SOLAR 
DEL PAVELLÓ CENTRE

L’AJUNTAMENT VOL EIXUGAR EL
DEUTE DE 24 MILIONS DE L’EMPRESA
MUNICIPAL VIMED VENENT EL SEU
PATRIMONI PÚBLIC A SANT RAMON

La venda del terreny per 7 milions d’euros 
s’ha formalitzat durant el Ple de novembre 
demostrant les ànsies de l’equip de govern 
per fer calaix. Gràcies a la pressió veïnal i 
d’ERC durant aquest mandat, el govern ha 
rebaixat les alçades previstes inicialment 
de 8 a 6 plantes, però continuen per da-
munt de la volumetria habitual que marca 
el Pla General Metropolità (PB+4). L’im-
pacte visual serà, doncs, important.

La portaveu d’ERC, Bàrbara Lligadas, ha 
explicat que “nosaltres en cap cas hauríem 
deixat morir el Poliesportiu, l’haguéssim 
renovat i si ens l’haguéssim trobat ender-
rocat no l’hauríem venut per fer l’enèsima 
promoció d’habitatges, sinó per construir 
algun dels equipaments públics que neces-
sita la ciutat”. Esquerra es va abstenir en la 
destinació dels 7 milions d’euros fruit del 
contracte de compravenda. L’Ajuntament 
preveu dedicar-los en part a la reforma de 
la Torre Modolell i a l’adquisició de patri-
moni (Can Ginestar, Cal Menut, Cinemes 
Lauren), però els republicans desconfien de 
les intencions reals de l’executiu i recorden 
com la segona biblioteca o la reforma de la 
Rambla (promeses del PSC a les anterior 
municipals) continuen encara sense pro-
jecte damunt la taula. |
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ESQUERRA ES MOSTRA CRÍTICA 
AMB L’ADJUDICACIÓ DEL SOLAR DEL 
POLIESPORTIU CENTRE AL MILLOR 
POSTOR, COM EN UNA SUBHASTA, SENSE 
UN METRE QUADRAT D’HABITATGE DE 
PROTECCIÓ OFICIAL NI EQUIPAMENTS.

Planificació urbanística del solar.



Redacció

VILADECANS
Publicació gratuïta
Edita: grup municipal d’ERC-AM a l’Ajuntament de Viladecans
Tiratge: 26.000 exemplars 

      erc@viladecans.cat
      671 63 41 04
      @ERCviladecans
      facebook.com/ERCviladecans 
      @nouviladecans
      esquerra.cat/viladecans
      repensemviladecans.cat

repensem
viladecans

NOTÍCIES

sidera que s’hauria d’afegir al llistat el car-
rer Marià Sanjuan, la carretera de Sant Cli-
ment o l’avinguda Josep Tarradellas, entre 
d’altres. 

Cal tenir en compte que les dades per a 
l’anàlisi de l’actual PMU es van prendre el 
2011 en plena crisi econòmica, quan els des-
plaçaments es van desplomar. A més el do-
cument de 2015 només tenia en compte com 
a futurs desenvolupaments urbanístics el 
Pla parcial de Ca n’Alemany i el Pla de Lle-
vant. No, en canvi, els habitatges previstos 
amb la reforma del Polígon Centre, la sego-
na fase de la Plaça Constitució, el bloc de 
l’antiga fàbrica de les Panes o els pisos que 
es construiran amb la prolongació del carrer 
Pere Masallach. Segons la regidora d’ERC 
Myriam Moysset “estem parlant de molts 
habitatges nous i, en conseqüència, d’un 
increment molt considerable de la mobili-
tat en unes zones amb una concentració ja 
desmesurada de trànsit, com Montserrati-
na i Barri Antic”. “Construir massivament i 
treballar amb dades actualitzades el 2011 no 
ens poden donar una visió real i de conjunt 
de la mobilitat a Viladecans. Calen solu-
cions ja”, conclou.|

ERC ha plantejat la necessitat d’adoptar 
mesures urgents per fer front als proble-
mes de trànsit que s’enregistren a la ciutat 
per mitjà de l’actualització del Pla de Mo-
bilitat Urbana (PMU). L’últim document 
d’aquesta mena va ser aprovat el 2015 amb 
dades de 2011 i defineix les estratègies per 
reduir la mobilitat de vehicles privats i po-
tenciar el transport públic. El proper s’hau-
ria d’aprovar el 2021 amb dades de 2018. 

El PMU 2015 ja assenyalava l’avinguda 
de la Generalitat, el carrer de l’Agricultura, 
l’avinguda Francesc Macià i la C-245 com a 
vies més conflictives, així com els accessos 
a la ciutat des de la C32 com a interseccions 
més saturades. Actualment, Esquerra con-

ELS EMBUSSOS DE TRÀNSIT,  
UN MALDECAP EN AUGMENT

EL NOU COL·LECTOR
DEL POLÍGON 
CENTRE FA AIGÜES

Les obres del nou col·lector acabades 
aquest mateix 2018 s’han demostrat insufi-
cients: el pou i els embornals són massa pe-
tits i només n’hi ha als extrems dels carrers, 
l’asfalt no s’ha peraltat correctament  i l’ai-
gua no drena bé, cau gairebé tota al costat 
de les naus de l’avinguda Ferrocarril. La si-
tuació al carrer Llobatona encara és pitjor.

Amb les  pluges torrencials  de novembre 
les naus es van inundar i hi va haver danys 
importants en vehicles aparcats a la  via 
pública (l’aigua va entrar a dins). Per això 
Esquerra ha demanat al Ple municipal: 1) 
l’informe de recepció de l’obra amb els con-
trols de qualitat, 2) l’estudi inicial amb el 
col·lector i dipòsit proposat per acabar amb 
les inundacions cícliques al sector indus-
trial, 3) una reunió de la comissió del Po-
lígon Centre per abordar la problemàtica i 
4) quan es prendran mesures correctores.|
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EL CREIXEMENT URBANÍSTIC CONTINU 
I DESMESURAT QUE ES PROMOU DESDE 
L'ACTUAL AJUNTAMENT (PLA DE 
LLEVANT, SECTOR ROCA, POLÍGON 
CENTRE, PAVELLÓ CENTRE, LES 
PANES, PLAÇA CONSTITUCIÓ, PERE 
MASALLACH...) INCREMENTARÀ A LA 
LLARGA ELS PROBLEMES DE TRÀNSIT 
I LA CONTAMINACIÓ.

ERC VILADECANS S’HA FET RESSÒ 
DE LES QUEIXES DEL POLÍGON 
INDUSTRIAL DEL CENTRE PER LES 
REITERADES INUNDACIONS QUE 
S'ENREGISTREN CADA VEGADA 
QUE PLOU AMB INTENSITAT A LA 
CIUTAT, AMB AFECTACIONS EN NAUS 
INDUSTRIALS I VEHICLES APARCATS.

Els embussos a Viladecans són cada vegada més freqüents. 

Tram del polígon inundat el passat novembre.

BON
2019!


