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Els nous radars que l’Ajuntament va instal·lar el 2018 “en fase de 
proves” a diversos punts han començat a multar aquest novembre. 
S’han mantingut inutilitzats fins després de les eleccions munici-
pals per evitar el desgast a les urnes. Es confirmen l’afany recapta-
tori del govern local i els interessos partidistes en la gestió de la ciu-
tat. Quatre carcasses de radar (pont de la C32, Camí del Mar, Can 
Guardiola i avinguda Segle XXI direcció Gavà) s’han sumat a les 
quatre ja existents (Can Batllori, carretera de la Vila, camp de beis-
bol i avinguda Segle XXI direcció Sant Boi). A més, el consistori ha 
instal·lat tres nous controls per reduir salts de semàfor en vermell 
(carrer Agricultura, carretera de la Vila i carrer Sant Jeroni) amb un 
sistema actualment recorregut davant la justícia. No queda clar si 
també es multarà a través d’aquest mecanisme.

Amb la instal·lació de radars es prioritza l’ànim de fer calaix a 
la seguretat vial ja que són una font important d’ingressos per a 
l’Ajuntament. Tots volem reduir l’accidentalitat als nostres carrers 
però hi ha alternatives tant o més eficaces com els radars pedagò-
gics, esponjar els passos de vianants o instal·lar reductors de la ve-
locitat. El problema és que aquests sistemes no generen ingressos i 
els radars recapten molts euros. |

LES PIULADES
twitter.com/ERCViladecans

Reprenem el fil del Repensem Viladecans, la revista d’ERC que des 
de 2015 us informa de l’actualitat que generem al costat del Jovent 
Republicà. I ho fem amb ganes reforçades després de les munici-
pals del 26 de maig on, gràcies al suport de més de 5.200 veïnes i 
veïns, ens vàrem convertir en la segona força a l’Ajuntament do-
blant vots respecte les eleccions de fa quatre anys. El nostre és un 
trajecte a mig termini i sabem que anem pel bon camí: escoltant a 
la gent, convertint-nos en el seu altaveu per fer arribar les queixes o 
propostes de millora per a la ciutat. Se’ns ha reconegut la feina feta 
durant l’últim mandat on hem liderat la tasca d’oposició a l’equip 
de govern i hem marcat bona part de l’agenda política municipal. 
En campanya electoral vam fer bandera de la proximitat, d’estar al 
carrer i a les xarxes explicant propostes, recollint aportacions in-
dividuals i d’entitats per redactar un programa honest i ambiciós, 
sense fer volar coloms, dibuixant un model de ciutat clar i alter-
natiu. Un espai compartit on tothom es pugui reconèixer i posi de 
relleu la diversitat de persones que avui configuren Viladecans. En 
el nou mandat que ha començat ens comprometem a seguir tre-
ballant com fins ara, amb dedicació plena a la ciutat, fiscalitzant 
l’acció de govern, posant llum i taquígrafs a la gestió municipal, 
plantejant mesures i accions transformadores per millorar la qua-
litat de vida de tothom. Ho duem al nostre ADN. Perquè és des del 
municipalisme com millor podem servir al país i construir plegats 
la República catalana. Utilitzeu-nos! |

LA DENÚNCIA

EDITORIAL

salellas advocats
I seguim fent passes, ara el Jutjat d’Instrucció de Barcelona 
aixeca el confinament a Viladecans de @TamaraVila83 
després de més d’un any d’excepcionalitat jurídica 
injustificada. @salellasadv 28 may. 2019

Carme Forcadell
La injustícia s’ha consumat. El lliure debat parlamentari 
no és delicte, és un dret exercir-lo i un deure defensar-
lo. No ens cansarem de dir-ho allà on faci falta. Avui  
la democràcia viu un dia fosc, però ni en moments així  
el derrotisme ens ha de vèncer. Ens en sortirem!  
@ForcadellCarme14 oct. 2019

llobregatdigital.cat
@ERCViladecans planteja una esmena a la totalitat al 
Pla de Millora Urbana de Can Sellarès #BaixLlobregat 
#Viladecans @Llobregatdigita 2 dic. 2019

ERC Viladecans
En l’anterior mandat ens vam cansar 
de demanar a l’Ajuntament que  
arreglés la pista de #bàsquet del  
Parc de la Pau (s’inundava quan plovia). Però no ha 
estat fins que els veïns ho han inclòs en el pressupost 
participatiu que s’hi han posat, i així tot #FemBarri  
@ERCViladecans 3 dic. 2019

La Premsa del Baix
ERC denuncia que l’Ajuntament va eixugar deute amb 
el pressupost de 2018 
@lapremsadelbaix 30 oct. 2019

#Panorama

Laia Cañigueral
Avui a #Viladecans les dones d’@
Esquerra_ERC hem fet un acte 
diferent, on hem escoltat les vostres 
inquietuds i explicat les nostres 
propostes, de tu a tu. Perquè feminitzar la política no 
és una opció, és una necessitat.  
#TornaremMesFortes @laia_co 6 nov. 2019

ERC Viladecans 
Ja tenim constituït el nou 
#Plemunicipal de l’Ajuntament 
de #Viladecans amb els nostres 
regidor(e)s republicans al vostre servei, a punt per 
activar Viladecans #ActivemViladecans #NouViladecans 
Estem al vostre servei, utilitzeu-nos! #ImpulsRepublicà 
#CandidaturaRepublicana
@ERCViladecans 15 jun. 2019

Xavier Bou
Vinga @ViladecansTweet @
carlosruiztwitt, quina excusa poseu 
avui si tothom sabia que plouria? 
Patètica la gestió de la neteja. @xboupu 27 jul. 2019
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Aquest segon semestre de l’any que tot just 
acabem ha portat una de les millors notícies 
que mai he viscut des de la meva participa-
ció activa a la política, i una de les pitjors. 
Començàvem la segona meitat de l’any com 
a segona força municipal, primer grup de 
l’oposició. Quelcom que fa pocs anys era di-
fícil d’imaginar perquè ni tan sols estàvem a 
l’Ajuntament. Però la feina, els ideals i tenir 
un projecte clar i alternatiu de ciutat dona 
els seus fruits. 

Han sigut quatre anys de feina incansa-
ble, mirant de plasmar i transmetre el nos-
tre model de ciutat a través de cadascuna 
de les iniciatives que hem anat emprenent. 
I ara seguirem treballant encara amb més 
força, l’equip ampliat amb tres nous com-
panys i l’experiència a les nostres espatlles. 
Som conscients que el projecte d’ERC per a 
Viladecans és a mig termini i ara sabem que 
anem pel millor dels camins possibles. 

Però va arribar la tardor, i amb ella una 
sentència vergonyosa i injusta a nivells 
iguals. Gairebé un segle de presó per a bona 
gent que l’únic que ha fet és acomplir amb 
els seus compromisos electorals i de govern, 
vetllar perquè les mobilitzacions fossin pa-
cífiques o garantir que es pogués debatre 
qualsevol assumpte al Parlament. Aquell dia 
vam ser molts els que vàrem plorar, no no-
més els que tenim el plaer de conèixer alguns 

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

dels presos i les preses polítiques personal-
ment, sinó molta altra gent que creu en els 
valors democràtics i té la ferma convicció 
que els conflictes polítics s’han de resoldre 
a través de la política, no amb la repressió i 
l’empresonament dels seus líders. 

Ara bé, des d’ERC Viladecans sabem que 
el millor que podem fer per dignificar el 
compromís polític dels presos i exiliats és se-
guir treballant com fins ara, contribuint en 
fer la nostra feina el millor possible perquè, 
tal com deia Mercè Rodoreda, aquesta és la 

millor manera que tenim de servir el país. 
Entenent que el reclam de la ciutadania és 
que fem política, i que no ens regim pel par-
tidisme. És a dir, fer tot allò que estigui a les 
nostres mans per millorar la vida de la gent 
i abandonar el camí de l’estratègia partidista 
buida de contingut. 

Conseqüentment, el grup municipal que 
encapçalo, i tot l’equip humà que forma el 
nostre projecte, seguirem empenyent per 
tal que tot allò que creiem necessari per a la 
nostra ciutat sigui possible. Començant per 

UN SEMESTRE AGREDOLÇ 
una de les grans assignatures pendents com 
és dotar la ciutat durant els propers anys dels 
equipaments públics i municipals necessaris 
tenint en compte el seu nombre d’habitants. 
Gairebé sempre veiem com les noves inversi-
ons s’associen a grans projectes urbanístics, 
de manera que quan entren en servei ràpi-
dament queden massificades o obsoletes. És 
un peix que es mossega la cua. Creixem dins 
d’una carcassa que s’està quedant cada vega-
da més petita. 

Ja sigui per la gentrificació que expulsa 
els veïns de Barcelona o per la recuperació 
del sector immobiliari, el cert és que la ciu-
tat es troba en fase expansiva. Han tornat 
les grues de la mà del model de ciutat del 
PSC. Els socialistes aposten per un creixe-
ment infinit encara que això representi aca-
bar amb l’últim pulmó verd de la ciutat, el 
Pla de Llevant amb 3.000 nous habitatges.  
Tenim mancança de poliesportius, molts 
clubs han d’entrenar en condicions penoses 
i lluny de millorar la situació el consistori 
ha enderrocat l’antic Poliesportiu Munici-
pal del Centre per construir més habitatges, 
privatitzant el sòl públic. Manca també una 
segona biblioteca, una pista d’atletisme pro-
mesa des dels anys de l’alcalde Montfort, 
una residència per a persones discapacita-
des... Molta feina per fer i comencen la casa 
per la teulada.|

VILADECANS CREIX DINS D’UNA
CARCASSSA QUE S’ESTÀ QUEDANT
CADA VEGADA MÉS PETITA

S

#SentènciaProcés #Vergonya 

99
anys
i 6 mesos

#Opinió
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CARTA OBERTA  
ALS JOVES 
Bon dia, tarda o nit, joves de Vilade-
cans, us saludem d’aquesta manera un 
mica diferent perquè el que us venim a 
explicar es pot llegir a qualsevol hora! 
Nosaltres som el Jovent Republicà de 
Viladecans i com sabem que alguns de 
vosaltres és possible que encara no ens 
conegueu, som aquí per oferir-vos la 
nostra carta de presentació.

Si us sona el nostre nom, de ben se-
gur ja sabreu que som una entitat juve-
nil, independentista, feminista, repu-
blicana i d’esquerres, entre moltes altres 
definicions que podríem enumerar. Ara 
bé, anem al que realment us importa 
com a joves viladecanencs, què fem i 
per què ens estem adreçant a vosaltres?

Nosaltres no volem res més que acon-
seguir una ciutat millor per als joves que 
hi viviu, i és des d’aquesta premissa des 
de la que partim a l’hora de treballar. Som 
una entitat que lluita per veure quins son 
els problemes que tenim i que afecten el 
jovent viladecanenc (manca d’habitatge 
per emancipar-se, escassa oferta d’oci, 
manca d’instal·lacions esportives, pro-
blemes en l’educació i qüestions de gè-
nere, feminisme i orientació sexual), i en 
conseqüència denunciem aquestes man-
cances per tal que s’hi pugui trobar una 
solució satisfactòria. És per això que el 
Jovent Republicà és l’“Eina del Jovent”, 
som el canal que permet exposar aque-
lles deficiències que ens afecten directa-
ment com a joves.

I tot això, com ho fem? Doncs bé, 
qualsevol queixa o petició considerable 
que ens arribi, ràpidament la intentem 
dur a Ple per buscar-ne una solució. 
Això és ara encara més fàcil que abans ja 
que, gràcies als viladecanencs, tenim un 
regidor a l’Ajuntament pel Jovent Repu-
blicà, en Manel Membrilla, fet que ens 
permet traslladar les polítiques de jo-
ventut més efectivament.

Així doncs, i per acabar, et convi-
dem a considerar l’opció de militar en 
aquesta entitat si la nostra proposta t’ha 
semblat interessant i atractiva. Tots els 
membres que configurem el Jovent Re-
publicà vam dubtar sobre si tirar enda-
vant o no amb la nostra militància com 
ara ho pots estar fent tu i cap de nosal-
tres se’n penedeix d’haver-ho fet, així 
que... Ja saps! Anima’t a formar part 
d’aquest projecte col·lectiu.

T’hi esperem!|

Jovent Republicà de Viladecans 
@JoventViladcans#FemCiutat

MÉS PATRIMONI LOCAL, 
MÉS AUTOESTIMA

Redacció

ERC HA PROPOSAT A L’AJUNTAMENT 
AMPLIAR EL LLISTAT DE BÉNS 
D’INTERÈS LOCAL I NACIONAL PER 
PROTEGIR I DIFONDRE EL PATRIMONI 
DE VILADECANS, COM A FACTOR 
D'AMOR PROPI  I ARRELAMENT  
A LA CIUTAT. 

Els republicans han presentat al·legacions  
a l’acord de Ple del passat 2 de maig que de-
clarava diversos edificis i conjunts arqui-
tectònics de la ciutat com a Béns Culturals 
d’Interès Local (BCIL). ERC proposa afegir 
al llistat l’antiga Bòbila de Sales, les restes 
prehistòriques de Can Guardiola i el sistema 
urbà que configuren les cases de l’avinguda 
de la Generalitat.

ERC també planteja iniciar els tràmits da-
vant el Departament de Cultura de la Gene-
ralitat per declarar Bé Cultural d’Interès Na-
cional (BCIN) el conjunt arquitectònic de la 

Torre Modolell (edifici històric, antigues esco-
les i jardí romàntic), el jaciment de Can Guar-
diola on el 2008 es van localitzar  fòssils de ma-
mut i animals del paleolític, així com l’ermita 
romànica de Santa Maria de Sales (s. XII) amb 
les seves pintures murals medievals.

ERC Viladecans sol·licita ampliar la tipo-
logia de béns inclosos en el llistat aprovat el 
mes de maig incloent elements de patrimoni 
immaterial que cal protegir i reivindicar com 
a propis i singulars, com és el cas del ball de 
la Tornaboda que compartim amb Gavà i es 
celebra cada diumenge de Carnestoltes.

En línia amb una moció que varen pre-
sentar a finals de l’anterior mandat, els re-
publicans insisteixen en estudiar ajudes als 
propietaris que vulguin rehabilitar elements 
d’interès patrimonial davant el cúmul d’obs-
tacles i dificultats actuals i, alhora, insten a 
promoure accions de difusió de tot aquest 
patrimoni com a símbol i motiu d’autoesti-
ma local entre la població. |

El ball de la Tornaboda és propi de Gavà i Viladecans i tindria arrels medievals. (Foto: Jaume Muns) 

UNA CIUTAT A LES FOSQUES
A Viladecans tenim un problema amb les apagades 
de llum als carrers cada dos per tres. Molts veïns 
s’estan queixant i fent-ne ressò a les xarxes, amb 
raó. Des del grup municipal d’ERC ho vam preguntar 
a l’equip de govern i la resposta apunta a instal·la-
cions antigues, efectes de la pluja... Molt poc mar-
ge per a l’autocrítica i poques solucions. Com poden 
vendre que som una smart city amb talls constants 
en l’enllumenat de la via pública? |
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ERC VILADECANS DOBLA VOTS EL 26M 
I JA ÉS SEGONA FORÇA A L’AJUNTAMENT

Nit electoral d’ERC el passat 26 de maig després de conèixer els resultats.

Redacció
ESQUERRA REPUBLICANA A 
VILADECANS VA OBTENIR UNS 
BONS RESULTATS A LES PASSADES 
ELECCIONS MUNICIPALS DEL  
26 DE MAIG. AMB 5.216 VOTS VA 
DUPLICAR SUPORTS RESPECTE ELS 
ANTERIORS COMICIS DE 2015 I S’HA 
CONVERTIT EN SEGONA FORÇA 
AMB 5 REGIDORS.

ERC Viladecans es va felicitar per l’augment 
de la participació (gairebé del 60%) respecte al 
2015 (54%), malgrat ser quatre punts inferior a 
la mitjana catalana. També va valorar especial-
ment haver pujat de tercera a segona força al 
consistori per davant de Ciutadans (4 regidors). 
Els republicans veuen recompensada així la fei-
na feta al Ple en els darrers quatre anys on han 
liderat la tasca d’oposició a l’equip de govern i 
han marcat bona part de l’agenda política mu-
nicipal.

La nit electoral Esquerra va felicitar al PSC i 
Carles Ruiz pels resultats obtinguts que li per-
metran governar amb majoria absoluta (13 regi-
dors). ERC també va constatar el caràcter pro-
gressista del nou Ple municipal amb l’entrada 
de Podemos (2 regidors) i la regidora de Vilade-
cans en Comú que ha mantingut l’acta (l’entorn 
d’Iniciativa va perdre un regidor respecte 2015). 
Cs s’ha convertit en l’única força de la dreta es-

panyolista i van quedar fora del consistori PP i 
VOX, una de les principals amenaces de la jor-
nada electoral del passat 26 de maig.

La cap de llista dels republicans, Bàrbara Lli-
gadas, es va mostrar satisfeta pels resultats: 
“volem agrair molt especialment a les més de 
5.200 veïnes i veïns que ens han fet confiança 
aquest diumenge per activar Viladecans. Sen-
tim un gran orgull i treballarem de valent du-
rant el proper mandat per a ser dignes porta-
dors de la responsabilitat que han dipositat en 
nosaltres”.

Lligadas també va posar en valor la campanya 
d’ERC Viladecans: “hem fet una campanya molt 
propera, d’estar al carrer i a les xarxes socials 
explicant les nostres propostes per a solucio-
nar els problemes reals de la gent. Hem escoltat 
els veïns i les entitats per a redactar un progra-
ma electoral honest i ambiciós, sense fer volar 
coloms i apostant per un model de ciutat clar, 
on tothom es pugui reconèixer i posi en valor 
la diversitat de persones que avui configuren la 
ciutat”. I va concloure: “sabem que el projecte 
d’ERC per a Viladecans és a mig termini i ara sa-
bem que anem pel millor dels camins possible”.

Els 5 regidors republicans hores després de tancar els col·legis electorals el 26M.
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Myriam MoyssetBàrbara Lligadas

Aquest és el meu segon mandat, temps en 
què m’he especialitzat en els àmbits urbanís-
tic, mediambiental, de mobilitat i d’espai pú-
blic, tots ells relacionats amb la meva formació. 
Sempre m’havia agradat la política, però mai 
hi havia dedicat temps. Els esdeveniments al 
país a partir de 2010 em fan reaccionar, fins 
que al 2014 la Bàrbara em presenta el projecte 
i la gent d’ERC Viladecans i no m’hi puc negar, 
m’atrapa. 

Ben aviat em vaig estrenar amb un bany de 
realitat, la modificació puntual del Pla General 
Metropolità al Polígon Industrial Centre. Tres 
mesos després de les municipals, l’equip de 
govern presentava una remodelació radical 
del polígon amb afectació directa a les pimes 
(3.000 treballadors), amenaces d’enderrocar 
les cases de l’avinguda Generalitat, sense avi-
sar a ningú, sense informació prèvia, amb un 
termini per al·legacions que s’acabava al Nadal 
i més de 200 pàgines. Diria que vam ser els 
únics en llegir-nos el projecte sencer en menys 
de dos dies, el vam analitzar i vam plantar cara 
des del primer minut. Al final amb l’esforç de 
molts vam aconseguir salvar les cases, ampliar 
el termini d’al·legacions i articular unes taules 
de treball amb els afectats per apropar-lo més 
a les seves necessitats.

També estic orgullosa d’haver aconseguit 
que l’Ajuntament es miri amb més interès les 
senyals de trànsit, perquè per nosaltres la 
seguretat viària és molt important. Després 
de molta insistència han eliminat més de 20 
pals IPN (prohibits des dels anys 90 per la 
seva perillositat en cas d’accident, amb risc 
d’amputacions). També han canviat moltes 
senyals sense reflectància, especialment en 
passos de vianants i han començat a espon-
jar-los per guanyar visibilitat. No obstant, hi 
ha moltes peticions que encara estan en un 
calaix i que continuarem reclamant durant 
aquest mandat, com esborrar les barreres ar-
quitectòniques de les nostres voreres. Per-
què volem un Viladecans per a tothom, una 
ciutat per viure-la.

Quatre anys més per davant amb aquest nou 
mandat. Segon que sóc regidora i portaveu 
d’ERC Viladecans. Un honor que ara repeteixo 
sent plenament conscient del desgast, la pressió 
i la responsabilitat que això comporta. I amb el 
doble d’il·lusió. Quan et presentes per a un càrrec 
públic ho fas amb plena consciència del compro-
mís que és, però fins que no l’exerceixes no saps 
realment com això es materialitza. La gent et vi-
sualitza, es dirigeix a tu i espera que els ajudis, de 
manera que poses cara a les xifres, els reptes i els 
problemes que té la ciutadania. Reps major infor-
mació i tens moltes més eines per poder treballar 
i construir la ciutat que volem. 

Ara bé, han sigut quatre anys molt intensos. 
Amb moments durs tant a nivell nacional com lo-
cal. Per això a vegades penses: “Realment val la 
pena tant esforç? Tantes reunions després de la 
pròpia jornada laboral? Tants nervis per ser dig-
nes d’allò que representem?” I aleshores fas un 
balanç racional i te n’adones que sí. Que canviar 
les coses a la teva ciutat i millorar poc a poc la 
vida de la ciutadania és quelcom indescriptible. 

Aquest mandat la Myriam i jo comptem amb 
tres nous companys: el Josep, la Judit i el Ma-
nel. Estic segura que amb ells farem encara més 
feina, perquè l’aprenentatge acumulat per les 
que repetim sumat a l’aire fresc que els nous ens 
aporten esdevenen un còctel carregat d’energia 
i idees. Som un equip transversal i pluridiscipli-
nar que continuarem empenyent per fer de Vila-
decans una ciutat millor, on tothom senti que és 
tingut en compte al marge de com sigui i al barri 
que visqui, on es tingui cura del patrimoni natu-
ral i cultural, on la gent vulgui viure-hi, no només 
dormir-hi. En definitiva, una ciutat que ens enor-
gulleixi. Això és un projecte a mig termini i segui-
rem treballant fins assolir-lo.

Ara bé, per a fer-ho possible necessitem que 
ens ajudis. Necessitem que ens facis arribar les 
teves queixes, propostes i idees. Només així po-
drem ser la teva veu. Utilitza’ns!

UNA CIUTAT 
PER VIURE-LA

REPETINT  
ENCARA AMB 
MÉS IL·LUSIÓ

 mmoyssetg@viladecans.cat blligadasm@viladecans.cat



Josep Mumany Judit Moreno Manel Membrilla 

Segurament, ha estat la decisió que més m’ha 
costat d’acceptar.

Fa 20 anys vaig afiliar-me a ERC, ho vaig fer 
perquè volia tenir una eina on comunicar-me 
socialment amb la gent, compartir espais i ide-
es entre persones amb ideologia similar a la 
meva, saber a qui demanar consell quan no 
entenia el que estava passant políticament 
o el per què d’algunes coses, que a vegades 
analitzava de manera egoista... En aquests 
anys he estat assumint responsabilitats de 
partit a nivell local i comarcal, treballant amb 
equips molts diversos, que m’han ensenyat 
moltes coses.

Així, he après a relacionar-me amb diversi-
tat de persones, diferents, parlo tant dels com-
panys i companyes del partit com dels meus 
rivals, dels qui també he après molt. He après, 
entre moltíssimes altres coses,  que tot és im-
portant, no hi ha res que sigui casual, hi ha 
molts polítics que ens volen fer creure el que és 
important i el que no, en realitat només intenten 
manipular-nos. Una de les coses que millor he 
entès és que he de saber gestionar l’empatia i 
dubtar de les veritats absolutes, ni tot és negre, 
ni tot és blanc, sinó que hi ha una diversitat de 
grisos extraordinària.

Tots aquets anys de militància a ERC i a 
entitats de cultura popular han fet que hagi 
d’estar contínuament preparant-me i actua-
litzant-me per assolir cada vegada nous rep-
tes a la meva vida, que en cap cas vull que 
sigui avorrida.

Avui em veig preparat per assumir la respon-
sabilitat que m’ha atorgat, amb la seva confian-
ça, part de la població de Viladecans. També sé 
que treballaré amb persones al costat molt exi-
gents i preparades, possiblement la gent d’ERC 
Viladecans és la que està més ben preparada 
per, si tenim la oportunitat, governar la ciutat. Sé 
que hauré d’estar al nivell que exigeix la respon-
sabilitat de ser regidor.

Inicio una nova etapa amb il·lusió i amb ganes 
de fer-ho bé, tot i que segurament ha estat la 
decisió que més m’ha costat d’acceptar.

Amb aquest article començo una nova pàgina 
en blanc a la meva vida. Tot i que podem dir 
que aquesta pàgina és més groga que blan-
ca. Aquesta carrera de fons la vaig començar 
l’1 d’octubre de 2017, tot i que alguns se’l volen 
apropiar, aquell dia va ser del poble, dels ciu-
tadans que vam sortir al carrer, a més de totes 
les persones que el van fer possible. Dic carrera 
de fons perquè sóc conscient que requerirà es-
forços, sacrificis i molta paciència, l’objectiu és 
gran, però les passes han de ser sòlides i segu-
res perquè el camí sigui productiu.

He crescut en aquesta ciutat, he vist desapa-
rèixer descampats i muntanya, he passat es-
tius sencers a una piscina municipal preciosa, 
he anat al cinema caminant i estudiat a una bi-
blioteca que a hores d’ara se’ns queda petita. 
He patit l’embotiment d’anar a la universitat en 
l’L97 i mai he entès que a la nostra estació de 
RENFE no hi paressin tots els trens. Per suplir la 
mala comunicació entre el centre de la ciutat i 
l’estació vaig començar a baixar en bici, i llavors 
vaig adonar-me’n de les barreres que encara te-
nia la nostra ciutat per les persones que deci-
deixen, o no, desplaçar-se amb rodes.

He sigut sempre inquieta i activa en l’àmbit 
social i no em surt conformar-me amb les coses 
donades, crec que totes hem d’estar una mica 
alerta amb el món que ens rodeja per tal de mi-
llorar el nostre petit entorn i aconseguir així que 
la Terra sigui un lloc millor on viure tots plegats. 
I quan dic tots em refereixo, sempre, a persones, 
animals i plantes. No entenc aquesta vida sen-
se una relació necessària de respecte entre els 
animals humans i la natura.

Confio en el nostre equip, tenim una secció lo-
cal diversa i formada per bones persones, els 
demano a tots que sempre diguin el que pen-
sen, igual que a totes les ciutadanes de Vilade-
cans. Crec que la comunicació és la millor de les 
eines de les que disposem per créixer com a so-
cietat i per aprendre les unes de les altres en les 
nostres diferències. 

Utilitzeu-nos, fem juntes una millor Vilade-
cans.

Sóc en Manel Membrilla, regidor del Jovent Repu-
blicà, viladecanenc de bressol des de fa 27 anys, 
enamorat i apassionat de la meva ciutat. Implicat 
en el teixit associatiu des de molt jove i membre 
en actiu d’entitats culturals. Militant del Jovent Re-
publicà i Esquerra Republicana de Catalunya.

El Jovent Republicà de Viladecans i les per-
sones que el conformem som un grup de joves 
interessats en política i sobretot en treballar per 
fer una Viladecans més atractiva, accessible i 
(pre)ocupada en la joventut del nostre munici-
pi. Per tant, quan vam tenir l’oportunitat de ser 
presents a les llistes per a les eleccions munici-
pals del passat 26 de maig, no vam dubtar en la 
decisió de formar part del projecte d’Esquerra 
Republicana de Viladecans.

És per tot això, pel bagatge social i les ganes 
de canviar el que no m’agrada de la meva ciutat, 
que vaig decidir presentar-me a les llistes repu-
blicanes. Passada la cita electoral en què 5.216 
viladecanenques i viladecanencs ens van donar 
el seu suport, vam aconseguir un fet únic a la 
història de la nostra organització i és que per 
primera vegada un candidat del Jovent Repu-
blicà (abans JERC) esdevenia càrrec electe al 
consistori de Viladecans.

Aquest darrer estiu Esquerra Republicana de 
Viladecans ha decidit nomenar regidors de bar-
ri, fet que apropa el grup municipal a la ciuta-
dania del nostre municipi, en el meu cas com a 
regidor de barri del Casc Antic, Eixample, Tor-
re Roja i Campreciós. Això és així perquè tam-
bé formo part del Consell de Districte I i visc al 
Casc Antic des de molt petit.

Com he dit en anteriors vegades m’agradaria 
establir una relació directa entre les i els joves 
de Viladecans, però no exclusivament ja que es-
tic obert a idees i suggeriments de tota la po-
blació. M’agradarà rebre les vostres comunica-
cions al meu correu electrònic mmembrillam@
viladecans.cat o al telèfon mòbil 677 11 95 03. 
També tenim disponible el despatx de la Torre 
Modolell per fer reunions presencials demanant 
cita directament al regidor o a través del correu 
viladecans@esquerra.cat Utilitzeu-nos! 

UNA DECISIÓ 
DIFÍCIL

NOVA 
PÀGINA 

FEM 
JOVENTUT

 jmorenoa@viladecans.cat  mmembrillam@viladecans.cat jmumanyb@viladecans.cat
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Redacció
ELS CINC REPRESENTANTS  
D’ESQUERRA REPUBLICANA  
A L’AJUNTAMENT ES 
DISTRIBUEIXEN LA FISCALITZACIÓ 
DEL GOVERN LOCAL I LA 
INTERLOCUCIÓ AMB ELS VEÏNS.  
EL GRUP MUNICIPAL TAMBÉ 
OFEREIX ATENCIÓ DIRECTA  
AMB CITA PRÈVIA AL DESPATX  
DE LA TORRE MODOLELL.

ERC Viladecans ha “nomenat” els seus re-
gidors de barri per fiscalitzar de prop l’acció 
del govern municipal i apropar-se més als 
veïns amb la designació dels districtes i nu-
clis urbans a cadascun dels cinc represen-
tants que configuren l’actual grup municipal 
republicà després de les eleccions del 26 de 
maig. L’objectiu és distribuir les tasques de 
seguiment i control de les polítiques locals, 
d’una banda, i millorar la interlocució amb la 
ciutadania, de l’altra. La configuració resul-
tant és:

Bàrbara Lligadas
membre del Consell de Districte III i regido-
ra del Casc Antic. Interlocució amb tots els 
barris com a portaveu del grup municipal. 
blligadasm@viladecans.cat i 671 63 41 04

Myriam Moysset
membre del Consell de Districte I. Regido-
ra de barri de Sales, Vilamarina, avingu-
da Germans Gabrielistes i Grup Sant Jordi. 
mmoyssetg@viladecans.cat i 666 43 71 68

Josep Mumany
membre del Consell de Districte II. Regidor 
de barri de la Montserratina, Torrent Ba-
llester, Can Ginestar, Mas Ratés i Alba-rosa. 
jmumanyb@viladecans.cat i 678 601 501

Judit Moreno
membre del Consell de Districte III. Regidora 
de barri de l’Hospital-Poblat Roca, Can Bat-
llori, Can Palmer, Can Guardiola i Can Sella-
rés. jmorenoa@viladecans.cat i 661 50 53 71

Manel Membrilla
membre del Consell de Districte I. Regidor del 
Jovent Republicà de Viladecans i regidor de 
barri del Casc Antic, Eixample, Torre Roja i 
Campreciós. mmembrillam@viladecans.cat 
i 677 11 95 03

Esquerra pretén consolidar una estructura 
de treball que permeti al grup municipal te-
nir coneixement del que succeeix a la ciutat i 
capacitat d’interacció eficaç amb els diversos 
col·lectius i barris, en línia amb ser una eina 
útil per a la ciutadania. L’objectiu és continuar 
configurant al llarg d’aquest mandat una al-
ternativa real de model de ciutat, com a sego-
na força al Ple que lidera l’oposició al govern 
local (PSC+Comuns).

La portaveu municipal d’ERC Viladecans, 
Bàrbara Lligadas, justifica la mesura per-
què “tenim un projecte alternatiu per Vi-
ladecans, que té en compte tots els barris. 
No volem una ciutat a dues o tres veloci-
tats, cal recosir els diversos nuclis i garantir 
la igualtat d’oportunitats, de forma equita-
tiva i equilibrada, sense oblidar ningú. Amb 
la distribució de barris entre els nostres cinc 

regidors assumim un compromís amb tots 
i cadascuns dels veïns i veïnes de la ciutat, 
visquin on visquin, fins a finals de mandat. 
Perquè volem ser una eina útil a la ciuta-
dania durant els propers quatre anys, que 
pugui recórrer a nosaltres davant qualsevol 
necessitat o problemàtica i per això posem 
totes les facilitats  al seu  abast”.

Despatx obert
D’altra banda, els republicans també ofe-

reixen des de setembre atenció presencial al 
despatx municipal de la Torre Modolell, set-
manalment i amb cita prèvia, per facilitar a 
la ciutadania una via de contacte on poder 
recórrer davant les seves inquietuds, pro-
postes o queixes pel funcionament de la ciu-
tat. Els veïns poden contactar a través dels 
propis regidors d’ERC o per mitjà del correu 
viladecans@esquerra.cat  

ERC “NOMENA” ELS SEUS
REGIDORS DE BARRI Utilitzeu-nos!

D’esquerra a dreta, Josep Mumany, Judit Moreno, Bàrbara Lligadas, Myriam Moysset i Manel Membrilla.
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EL “PLA DE MILLORA URBANA” DE CAN SELLARÈS 
ENCAIXONA LA MASIA I REDUEIX EQUIPAMENTS

Redacció

ERC HA PRESENTAT UNA ESMENA 
A LA TOTALITAT AL PMU DE CAN 
SELLARÈS DAVANT LA PREVISIÓ 
DE 238 NOUS HABITATGES, 
BLOCS DE FINS A 9 PLANTES, 
L’ENCAIXONAMENT DE LA MASIA I 
LA PÈRDUA D’EQUIPAMENTS AMB LA 
VENDA DE TERRENYS PÚBLICS. 

Els republicans recorden que es trac-
ta d’una zona dedicada a l’esport i l’esbar-
jo des de l’època en què la masia depenia de 
la fàbrica Roca, un pulmó enmig de barris 
densament poblats. La regidora d’ERC My-
riam Moysset apunta que a mig termini Vi-
ladecans comptarà amb 6.000 nous habitat-
ges entre el Pla de Llevant (2.900), el Polígon 
Centre (1.200) o la reordenació del sector 
Roca (1.600). Tot això sense comptar amb els 
serveis ni els accessos adaptats per a un aug-
ment tan substantiu de població.

El PMU de Can Sellarès representa un re-
trocés, més aviat una amenaça, pel sector po-
nent de Viladecans ja que redueix i desna-
turalitza un espai obert i d’equipaments, un 
espai històric, que fins ara esponja un barri 
com Can Palmer. El recinte, amb la masia i els 
equipaments esportius adjacents, representa 
un autèntic pulmó al límit del terme munici-
pal de Viladecans que limita amb Gavà, on el 
contínuum urbà es caracteritza per la manca 
d’espais verds i espais lliures d’ús públic.

Per la regidora “el govern local vol treure 
el màxim benefici als terrenys municipals i 
fer-ho a través de Vimed per esquivar la fis-
calització del Ple i dels grups polítics a l’opo-
sició, encara que el preu a pagar sigui la pèr-
dua de la idiosincràsia i la principal raó de 
ser de Can Sellarès”.

En un context de manca d’instal·lacions 
esportives i de  piscines municipals desco-
bertes, l’equip de govern planteja eliminar 
l’antiga piscina que hi havia en aquest sec-
tor per aixecar-hi habitatges i encaixona-
rà la masia, símbol històric del sector po-
nent i declarada Bé Cultural d’Interès Local 
(BCIL) el passat mes de maig, darrere noves 

promocions de pisos. L’actuació és fruit de 
la modificació puntual del Pla General Me-
tropolità (PGM) aprovada el 2015 i també in-
clou un segon PMU i 9 polígons d’actuació 
urbanística a Can Palmer. 

La primera intervenció, estrictament en 
l’àmbit de Can Sellarès, abasta 35.281 m2: 
la gran majoria propietat de l’Ajuntament 
de Viladecans -per mitjà de l’empresa mu-
nicipal Vimed- i l’Ajuntament de Gavà. La 
planificació urbanística preveu aixecar una 
filera d’habitatges a l’antiga riera de Sant 
Llorenç, frontera “natural” entre els dos 

termes municipals. En total, seran 238 pi-
sos i un total de 22.580 m2 d’edificabilitat. 
Els blocs poden arribar a 9 plantes tren-
cant la tònica habitual que marca el PGM 
de 4 plantes. És a dir, una zona dedicada a 
equipaments, molts d’ells en desús o estat 
d’abandó després d’anys d’oblit com l’anti-
ga piscina descoberta, es veurà reduïda per 
la construcció de més habitatges. Malgrat 
que el nou projecte preveu una sala poli-
valent i mantindrà un camp de futbol, pel 
camí es perdrà una pista de bàsquet, una 
pista de futbol sala, espai obert o l’antiga 
piscina descoberta.

ERC també critica que aquesta transfor-
mació s’estigui fent sense donar suficient 
publicitat als veïns i veïnes perquè puguin 
fer arribar les seves aportacions.  |

#FemBarri

Reunió informativa d’ERC amb els veïns, el passat 30 de novembre al Casal de Ponent.
EQUIPAMENTS NECESSARIS I EN
DESÚS O ESTAT D’ABANDÓ COM
L’ANTIGA PISCINA DESCOBERTA
DEIXARAN PAS A MÉS PISOS

Comparativa entre l’actualitat i la planificació prevista amb els blocs d’habitatges en diferents tonalitats de blau.

EN POCS ANYS VILADECANS ES
POT PLANTAR AMB 6.000 NOUS
HABITATGES SENSE ELS SERVEIS
NI ELS ACCESSOS ADAPTATS

Actualitat

PMU
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EN POC TEMPS VILADECANS HA 
PASSAT DE LES ANTIGUES PISCINES 
JOAN MASGRAU (1.110 M2) A LA 
TORRE ROJA I LA PISCINA DE CAN 
SELLARÉS (530 M2) A TENIR NOMÉS 
LES INSTAL·LACIONS EXTERIORS DEL 
PODIUM (345 M2), INAUGURAT EL 
2015 DESPRÉS D’UNA INVERSIÓ DE 20 
MILIONS D’EUROS. 

ERC lamenta que aquest darrer estiu, so-
vint en plena onada de calor, Pòdium Vila-
decans hagi hagut de restringir l’accés a les 
piscines descobertes per problemes d’afora-
ment. Una circumstància ja es va produir 
l’any 2018. El PSC va anunciar mesos enrere 
la intenció de construir una nova piscina a 
Llevant però ERC recorda els riscos de vin-
cular totes les inversions a creixements ur-
banístics, ja que amb poc temps els serveis 
tornen a quedar massificats.

Els socis de govern (PSC+Comuns) es van 
negar també a implantar el paquet de mesu-

res per combatre la calor que ERC va dur al 
Ple de juliol. Esquerra plantejava habilitar 
fonts lúdiques i activitats aquàtiques en es-
pais públics, facilitar l’accés gratuït a les pis-
cines municipals per als col·lectius de risc 
durant els episodis de calor extrema, mesu-
res per solucionar el caos a l’aparcament de 

la Murtra o estudiar la viabilitat de fer gra-
tuït la línia d’autobús que connecta el nucli 
urbà amb la platja, entre altres. El PSC no-
més va acceptar estudiar fer un seguiment 
més personalitzat dels veïns afectats pels 
pics de calor, especialment gent gran que viu 
sola o en situació de precarietat. 

La portaveu republicana Bàrbara Lligadas 
va lamentar durant el Ple que “ni tan sols hem 
sigut capaços que acceptin estudiar vies de so-

lució que la ciutadania està demanant a crits. 
Els veïns volen solucions d’esbarjo per refres-
car-se durant l’estiu i el PSC no ha sigut capaç 
ni de fer un gest de generositat per aprovar al-
gun d’aquests punts que, fins i tot, han pro-
mès en campanya electoral fa pocs mesos”.

La ciutat de Viladecans compta amb una 
oferta d’oci aquàtic molt limitada i són po-
ques les opcions per refrescar-se més enllà 
de la platja. Mesures com la provisió de mà-
negues d’aigua en diversos punts de l’espai 
públic, aquest últim estiu, demostren im-
provisació i manca de recursos adients per 
fer front a episodis de molta calor. A dife-
rència d’altres municipis del nostre entorn, 
no comptem amb fonts ni sortidors d’aigua 
lúdics que permetin una bona remullada ni 
s’organitzen activitats aquàtiques per ajudar 
a baixar la temperatura. |

El Podium va haver de tornar a restringir l’accés aquest 

estiu als usuaris no abonats.

#FemPoble
1.300 M2 MENYS DE PISCINES 
DESCOBERTES EN 15 ANYS

PÒDIUM VILADECANS HA HAGUT
DE TORNAR A RESTRINGIR L’ACCÉS
A LES PISCINES DESCOBERTES
PER PROBLEMES D’ESPAI

Paquita Leida 
Veïna de Can Palmer 

Sabes que te haces mayor cuando comienzas 
a parecerte a tus padres. Atrás quedan los 
años del colegio, los amigos de la infancia, 
los primeros trabajos, los novios de juven-
tud… y comienza otra etapa. Llegan el mari-
do, los hijos, los nietos, y la vida pasa más so-
segadamente. Te empieza a preocupar más 
la política, la economía, la sanidad… con-
ceptos a los que antes les dabas una impor-
tancia diferente. Y es que cuando eres joven 
aprendes y en la vejez entiendes.

Los tiempos cambian, la madurez se vive 
ahora de otra manera. Para muchos, la jubi-
lación es una oportunidad de recuperar el 
tiempo perdido: el tiempo que le dedicaste 
a aquel trabajo, que quizás fue más del ne-
cesario, el tiempo que voluntaria y felizmen-
te preferiste quitarte tú y entregárselo a tu 
familia. Ese tiempo extra de repente lo tie-

nes ante ti, 16 horas diarias (o más) que pue-
des llenar con lo que la sociedad hoy en día 
te ofrece: casales, viajes, teatro, cine, libros.

La vejez es el registro de toda una vida. 
Te da la calma que no tenías en la juventud, 
a pesar de los problemas cotidianos que se 
van presentando (que no son pocos). Con la 
tranquilidad y la objetividad que te dan los 
años, ahora te preocupan las pensiones, el 
peligro que corren, y ves como planea como 
una migraña por la conciencia colectiva de 
toda la sociedad el temor a que nuestros hi-
jos (y nuestros nietos), a pesar de haber tra-
bajado toda su vida, no vayan a cobrar nada 
en su jubilación. También la sanidad, pues 
los recortes en sus prestaciones durante los 
años de crisis económica todavía hoy los es-
tamos sufriendo. Tenemos que poner todo el 
empeño en mejorar los servicios sanitarios 

públicos y sin duda alguna las obras de am-
pliación del Hospital de Viladecans son un 
síntoma que algo está cambiando a mejor.

En resumen, desde la vejez, nos preocupa 
que lo que nosotros en mayor o menor medi-
da estamos disfrutando ahora, sea lo último 
de su especie, que seamos la última genera-
ción en poder acceder a servicios públicos de 
calidad para la gente que ha superado su eta-
pa laboral. Nos preocupa que esta sociedad 
le quite al futuro jubilado su derecho a una 
pensión digna y de calidad, su derecho a re-
cuperar el tiempo del que he hablado antes.

Pero aún así, debemos ser optimistas, y 
no menospreciar el papel que aún podemos 
jugar en nuestra sociedad, las causas que po-
demos apoyar, las batallas que aún podemos 
librar, y, por qué no, ganar. Después de todo, 
tenemos que seguir respirando… |

OPINIÓ

SEGUIR RESPIRANDO...
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VILADECANS, AL TOP TEN DELS MUNICIPIS MÉS 
ENDEUTATS I AMB L’IBI MÉS CAR 
Redacció

VILADECANS ÉS EL NOVÈ MUNICIPI 
CATALÀ DE MÉS DE 40.000 
HABITANTS EN ENDEUTAMENT  
I TENIM LA MEDALLA DE BRONZE  
PER L'IBI MÉS CAR,  NOMÉS PER 
DARRERE DELS MUNICIPIS  
DE SANT CUGAT DEL VALLÈS  
I BARCELONA CAPITAL.

L’Ajuntament va renunciar a gastar un terç 
del pressupost de 2018, acumulant així un 
romanent de 24 milions d’euros per reduir 
els números vermells de les empreses públi-
ques municipals, especialment Vimed. Atès 
que la llei obliga a destinar una part impor-
tant del romanent a aquest fi, va ser una co-
artada perfecte per eixugar deute. Un deute 
que ha costat molt de reconèixer a l’equip de 
govern perquè esquitxava els resultats: fins 
fa poc només admetia un endeutament del 
22% i ara s’ha vist incrementat al 62%. Perquè 
el deute de les empreses municipals també 
és deute de l’Ajuntament.

Segons la portaveu republicana Bàrbara 
Lligadas “el model d’empreses municipals 

del govern del PSC està endeutant l’Ajun-
tament i des d’Esquerra estarem molt alerta 
d’aquesta dinàmica per veure si continua re-
querint esforços per part de les arques públi-
ques podent generar una crisi en el futur”. 
Per si fos poc el govern local ha tornat a aug-
mentar l’IBI un 0,5% de cara al 2020, incre-
mentant la pressió fiscal a la ciutadania no 
pas per guanyar en serveis sinó per eixugar 
deute per la porta del darrere.

La portaveu republicana també ha pun-
tualitzat que la revisió del cadastre es va fer 
el 2006 en plena bombolla immobiliària, el 
2016 van aplicar un coeficient lineal reductor 
del 18%, però desprès van apujar el tipus per 

tal de no perdre ingressos i aquest no ha pa-
rat de créixer des de 2016.

ERC critica que el govern socialista con-
tinuï acumulant romanent per pagar el deu-
te de les empreses municipals, ja que això 
condiciona tota l’activitat pressupostària 
de l’Ajuntament. La portaveu republica-
na ha afegit que “és absolutament inconce-
bible tancar un exercici amb 24 milions de 
romanent i estar aprovant unes ordenances 
que comporten una pujada de l’IBI, perquè 
el que estan fent és que en comptes d’inver-
tir els impostos en la millora de la vida de la 
ciutadania incrementen la pressió fiscal per 
pagar el deute de les empreses públiques”. |

Redacció

ELS PRIMERS PRESSUPOSTOS DEL 
NOU MANDAT FAN CRÒNIC UN 
MODEL DE CIUTAT QUE ERC NO 
COMPARTEIX, AMB UNA TENDÈNCIA 
A ACUMULAR EL DEUTE VINCULAT 
A LES EMPRESES MUNICIPALS I, PER 
TANT, SENSE UN BENEFICI DIRECTE 
CAP A LA CIUTADANIA.

Lluny d’això, en el proper exercici i des-
prés de deixar enrere l’any electoral que ha es-
tat 2019, les inversions es redueixen en un 27%. 
Alhora encara queden sense concreció millores 
promeses com la remodelació dels Jardins de 
Magdalena Modolell -amb diners d’un roma-
nent- o la famosa biblioteca de Can Ginestar 
promesa fa dues campanyes electorals. 

A més, aquests pressupostos van acom-
panyats d’una modificació de les ordenances 
fiscals (el conjunt de normes dins de l’àmbit 
tributari local que regula les aportacions que 
rep l’Ajuntament en forma d’impostos, taxes i 
preus públics) que bàsicament se centra en un 
nou increment de l’IBI. Des d’ERC mai juga-
rem amb la demagògia populista de prometre 
baixada d’impostos, però tampoc compartim 
que tinguem aquesta pressió fiscal mentre 
acumulem romanent per pagar deute. Tam-
poc es treu rendiment a tot el ventall de boni-

ficacions possibles que permetrien un sistema 
impositiu municipal més progressiu, és a dir, 
que paguin més els que més tenen i menys els 
que disposen de menys recursos. 

És per això que hem presentat al·legacions 
a les ordenances per demanar que s’abaixi el 
tipus d’IBI fins a nivells de fa tres anys, però 
també hem presentat al·legacions per dispo-
sar de millors bonificacions en habitatges 
amb valor patrimonial, en la retirada de fi-
brociment, en la implementació d’instal·la-
cions d’energies renovables o que es redueixi 
l’impost de recollida de residus a comerços 
i hostaleria, atès que fa uns anys van retirar 
la recollida porta a porta però van mantenir 
el cost del servei. Cap d’aquestes al·legacions 
ha estat aprovada per l’equip de govern, però 
nosaltres seguirem treballant en un model 
alternatiu de pressupostos i ordenances que 
en un futur exposarem en detall. |

L’empresa municipal Vimed, promotora immobiliària de l’Ajuntament, arrossega milions d’euros de deute.

#FemEconomia

PRESSUPOST I ORDENANCES 2020
PERPETUEN EL MODEL DE CIUTAT

Més pressió fiscal, desinversió o impostos poc pro-

gressius caracteritzen l’exercici 2020.
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ERC FA TEMPS QUE DENUNCIA LA 
MANCA D’EQUITAT EN L’ÚS GRATUÏT 
I EL REPARTIMENT D’EQUIPAMENTS 
ESPORTIUS MUNICIPALS. 
L’AJUNTAMENT S’HA COMPROMÈS A 
POSAR-HI REMEI PERÒ HO VINCULA 
A LA CONSTRUCCIÓ DE NOVES 
INSTAL·LACIONS. MENTRESTANT 
LES DESIGUALTATS ENTRE CLUBS ES 
MANTENEN.

Aquesta problemàtica va ser un dels cavalls 
de batalla d’ERC en l’anterior mandat i un 
dels principals motius que van forçar l’equip 
de govern a mirar de posar ordre. Aquesta 
tardor la regidoria d’Esports ha presentat la 
Proposta normativa de cessió d’ús gratuït i 
repartiment d’equipaments  esportius però, 
malgrat sembli ben encaminada, està vincu-
lada a la construcció de noves instal·lacions 
encara sense calendari. El nou curs ha arren-
cat amb una nova distribució desigual de les 
instal·lacions esportives entre els clubs de la 
ciutat, en alguns casos fins i tot s’ha empitjo-
rat la situació respecte l’any anterior. 
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Per això, al passat Ple d’octubre els repu-
blicans van demanar que mentre no es con-
cretin nous equipaments esportius cal anar 
implementant aquestes mesures de reparti-
ment i amb allò que ja tenim millorar l’equi-
tat. El regidor d’ERC Josep Mumany recor-
da que “fa anys que denunciem la manca 
d’instal·lacions esportives a Viladecans, per-
què no acomplim les ràtios establertes en el 
Pla director d’instal·lacions i equipaments 
esportius de Catalunya (PIEC). Aquest 
estableix quants  pavellons  o  poliespor-
tius pertoquen a cada municipi en base a la 
seva població. I a pesar d’aquestes carències, 
l’antic Poliesportiu Municipal del Centre ja 
és història per deixar pas a més pisos”.

Esquerra Republicana demana que du-
rant aquest període de transició es comencin 
a aplicar els requisits objectivables per fer un 
millor repartiment de les instal·lacions, que 
es presenti un calendari de previsió d’aques-
ta implantació i de la creació dels nous pa-
vellons, i alhora que en base als mateixos 
criteris el govern municipal impulsi vies de 
suport o ajudes per compensar els clubs que 
han d’assumir lloguers de pistes privades.|

TRACTE DESIGUAL EN L’ÚS 
D’EQUIPAMENTS ESPORTIUS 

La pista poliesportiva de l’Àtrium es reparteix entre 4 clubs esportius, la de Pòdium entre 8.

PER UN BICIBOX
D'ALTA CAPACITAT
A LA RENFE
Redacció

AL PLE D’OCTUBRE ERC HA 
DEMANAT AL GOVERN LOCAL 
QUE ESTUDIÏ LA INSTAL·LACIÓ 
D’UNA PLATAFORMA BICIBOX 
D’ALTA CAPACITAT PER A 
BICICLETES A L’ESTACIÓ  
DE RENFE, COM JA TÉ GAVÀ  
DES DE 2019. 

La instal·lació de l’Autoritat Metro-
politana de Barcelona (AMB) compta 
amb 100 places, càmeres de seguretat, 
punts de càrrega elèctrica, armariets 
amb clau per deixar les bateries, colum-
na d’eines, inflador de rodes... La inver-
sió seria molt benvinguda pels usuaris 
actuals ja que els aparcaments que hi 
ha hores d’ara a l’estació de Viladecans 
s’estan quedant petits davant l’augment 
de la demanda. 

Des d’Esquerra valorem la prolife-
ració d’aquests aparcaments segurs 
de l’AMB. Uns dels que tenen més sen-
tit i ús a la nostra ciutat són els ubi-
cats al costat del baixador de Rodalies, 
ja que molts viatgers combinen l’ús de 
la bicicleta amb el  ferrocarril  per anar 
a treballar o estudiar. Cada vegada són 
més els abonats i les places de les tres 
caixes actuals comencen a justejar. Si 
volem impulsar encara més l’ús de la 
bicicleta i la mobilitat sostenible cal 
donar les màximes facilitats. | 

Gavà compta des de juny amb aquesta platafor-

ma d’aparcament segur per a bicicletes.

Viladecans

Us desitgem un 
bon any 2020!


