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EDITORIAL

Viladecans ha estat objecte de polèmica aquests darrers 
mesos per l'anunci de l'arribada -sembla que frustrada- del 
primer establiment Hooters a l'Estat espanyol. Una cadena de 
menjar ràpid nord-americana que es caracteritza per exhibir 
semi-nues les seves cambreres convertint-les en l'atractiu 
principal per la clientela. És un exemple més dels retrocessos 
que vivim en la lluita contra la desigualtat de gènere, de la 
creixent cosificació de les dones convertides en objectes de 
desig sexual, en simple mercaderia en una societat on tot 
està en venda. Aquest sembla que és el preu a pagar per la 
manca d'un model clar i cohesionat de ciutat afavorit alhora 
per la lògica de centres comercials com Vilamarina gestionats 
i pensats des de Madrid. Hooters sap que si pretén fer aquesta 
apologia de la cosificació de les dones a Viladecans no és 
benvingut, però cal preguntar-se per què ha flirtejat amb la 
nostra ciutat. Per què som capaços d'atreure aquesta mena 
d'inversions enlloc de centres d'investigació o empreses d'alt 
valor afegit? Per què tenim un outlet on estava previst un 
polígon aeronàutic? A ERC ens agradaria ser referents en altres 
àmbits i treure potencial als nostres actius com el Parc Agrari, 
les arts escèniques, els espais naturals del Delta, l'economia 
col•laborativa, les empreses i indústries del Polígon Centre, el 
sector metal•lúrgic, el model de comerç de proximitat... Aquest 
és el nostre mirall. Per això volem repensar Viladecans. |
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LA DENÚNCIA

llobregatdigital.cat @Llobregatdigita 
Associacions de veïns de #Viladecans en peu de 
guerra desprès d’ haver denunciat l’ Ajuntament 
per delictes de salut. 20 gen. 2017 

Myr #Referendum17 @myriammoysset
#MedallesViladecans Marcos Flores ha explicat la 
infinitat de medalles de l’atletisme viladecanenc. I 
dic:Això SENSE pista, imagineu-vos AMB 20 gen. 2017

Montse Mancera @Monquenstein 
Comencem la jornada «Feminisme per a políti-
ques». 1ra formació d’ @ERC_BaixLlobreg  imparti-
da per la @blligadas 11 mar. 2017

Alberto Palacios @rec_run
Ideas para la pista de atletismo de #viladecans. En 
2048 quizá. 2 mar. 2017

Manuel García @Candeliano
15-10-2016 Ofrenda floral del #PSC en la tumba de 
Lluís Companys. Hoy han votado con #PP y #Cs con-
tra la anulación de su juicio. #vergüenza 8 mar. 2017

Xavi Martín @08840v
Aviat tindrem carril bici a la Platja!    #FeinaFeta 
#OrgulldePartit #Viladecans        1 mar. 2017

Bàrbara Lligadas @blligadas
1. No hi ha res més deslleial en política que 
apropiar-te les propostes dels altres. I l’equip govern 
#Viladecans (PSC i ICV) en són experts 14 mar. 2017

Jordi Borràs @jordiborras
Les urnes de cartró ja són oficialment delicte. No hi ha 
ni reforma ni estat federal que arregli tal despropòsit. 
Fotem el camp #referèndum 13 mar. 2017

Ana @AnoukVengeance
¿Podíamos ser más machistas en España? Claro 
que sí, traigamos un Hooters. Un gran progreso 
contra la cosificación, si, señor. 9 feb. 2017

El Ple municipal de febrer ens va deixar un alt grau de cinisme 
per part del PSC al reclamar més compromís al Departament 
d’Agricultura amb el Parc Agrari: un augment del 1.300% del 
pressupost! Cinisme perquè els socialistes exigeixen a tercers 
allò que no varen fer quan governaven el mateix Departament 
en època de vaques grasses. Cinisme per les al•legacions que 
va presentar l’equip de govern -fa quatre dies- al Pla Director 
Urbanístic del Delta, on infravalorava l’agricultura argumentant 
menys volum d’activitat econòmica que altres sectors. Cinisme 
quan l’alcalde Ruiz atribueix el mèrit del Parc Agrari als ajun-
taments obviant que va ser una iniciativa d’Unió de Pagesos, 
la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal. Cinisme quan 
l’alcalde vol promoure hotels a tocar de l’autovia de Castellde-
fels trinxant una mica més els espais agraris. I cinisme pel seu 
silenci còmplice davant la greu amenaça que va representar 
Eurovegas. No ho oblidem. |
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No costa res demanar perdó si creus que t’has 
equivocat. És una de les lliçons més importants 
que m’han ensenyat a casa. Perquè això et permet 
millorar, créixer com a persona. Reconèixer els 
propis errors és una de les millors coses que pots 
fer. Demanar disculpes i tornar a començar.

Però en el cas d’Inipro no crec que siguem 
nosaltres els que haguem de demanar perdó. No 
som nosaltres els que hem gestionat els recursos 
públics amb l’ombra de la corrupció planant 
sobre l’Ajuntament. No som nosaltres aquells qui 
passats els mesos no hem fet res per impedir que 
aquesta ombra es dissipi i s’esclareixi tot plegat. 
No som nosaltres els qui hem tingut una peculiar 
relació amb una empresa privada que ha guanyat 
concurs rere concurs.

Nosaltres l’únic que hem fet ha estat publicar 
les conclusions de la nostra anàlisi després de 
consultar la documentació a la qual hem tingut 
accés. I això, el que per a nosaltres ha estat un 
exercici de transparència, ha comportat una 
reacció furibunda de tota la resta de membres del 
consistori. No és la primera ni la darrera vegada 
que ens quedem sols defensant un posicionament 
en aquest consistori. Pel que fa a la qüestió 

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

nacional els tres regidors d’ERC acostumem a ser 
els únics que defensem el dret a decidir del poble 
de Catalunya sobre el seu futur sense cap tipus de 
limitació ni permís. I no renunciarem mai al nostre 
objectiu de construir una República catalana pel 
fet que la resta de regidors hi estiguin en contra. 
Ens devem als nostres votants i als nostres ideals. 
I mai trairem ni a uns ni a altres malgrat diguin el 
que diguin els demés.

En el Ple de constitució d’aquest mandat, el juny 
de 2015, ja vàrem avançar que en temes socials 
estendríem la mà i segur podríem construir grans 
consensos per Viladecans. També vàrem explicar 
que el model de ciutat que defensava l’equip 
de govern no era el nostre i que ens tindrien al 
davant per plantar-hi cara. Això és el que hem fet 
amb el projecte urbanístic del Polígon Centre. I 
això és el que estem fent ara amb un altre dels 
compromisos que ja vàrem anunciar en aquell 
primer Ple: estem aquí per posar llum i taquígrafs 
a tota la gestió del govern municipal.

Hem estat mesos intentant trobar sentit a 
una comissió que ja va néixer limitada fins i tot 
en el nom, ja que va ser impossible anomenar-
la d’investigació i es va quedar amb “comissió 
d’estudi”. Mesos batallant per obtenir respostes 

EL DIT I LA LLUNA

a les preguntes que ja vàrem plantejar en el Ple 
extraordinari després de les detencions i escorcolls 
policials. Reunions on pràcticament només ens 
hem limitat a reclamar la documentació que ens 
calia i el treball en grup o compartit simplement 
no ha existit.

Finalment vàrem acordar que cada grup 
redactaria les seves pròpies conclusions, que les 
compartiríem amb la resta i d’aquí miraríem de 
treure un text consensuat. Un cop vàrem enllestir 
el text de conclusions, que recull el nostre anàlisi 
remuntant-nos a l’any 2014 amb la primera 
denúncia d'ERC a l’Oficina Antifrau, vàrem decidir 
publicar el document empesos per la consigna 
que la ciutadania té dret a saber. Com s’entén 
sinó que deu mesos després de l’entrada de la 
Guàrdia Civil al nostre Ajuntament i de la detenció 
de l’aleshores primer tinent d’alcalde i primer 
secretari del PSC Viladecans els nostres veïns no 
tinguin cap tipus d’informació dels motius o el 
rerefons?

Conclosa la nostra tasca de recerca 
d’informació crèiem i creiem que calia exposar a 
la ciutadania les conclusions de la nostra feina. 
Sempre hem estat responsables i curosos amb 
tot aquest afer, per això quan vàrem recórrer  a 
l’Oficina Antifrau el 2014 no vàrem explicar res 
enlloc. No s’hi val a frivolitzar, ni jugar amb un 
tema tan seriós. Però tampoc s’hi val a evitar 
donar explicacions a la ciutadania ni, molt menys, 
a culpar aquells que no han fet res més que 
treballar per a que les coses es facin com cal. 

Perquè... com anava allò del dit i la lluna? |

ESTEM AQUÍ PER POSAR 
LLUM I TAQUÍGRAFS A TOTA
LA GESTIÓ DEL GOVERN MUNICIPAL

LA VINYETA
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Redacció

ERC VA PRESENTAR UNA MOCIÓ AL 
PLE DE GENER, APROVADA PER TO-
TES LES FORCES PROGRESSISTES, 
QUE RECLAMA A LES INSTITUCIONS 
COMPETENTS AMPLIAR EL DRET A 
VOT A PARTIR DELS 16 ANYS.

Els republicans responen al suport explícit 
sol•licitat pel Consell Nacional de la Joven-
tut de Catalunya als ajuntaments i demanen 
al Govern espanyol que reformi la Llei orgàni-
ca 5/1985 de règim electoral per tal d’ampliar el 
dret del sufragi actiu als joves a partir dels 16 
anys. També insten a la Generalitat a incloure 
el dret a vot a partir dels 16 anys en el futur pro-
jecte de Llei electoral catalana i recorden que a 
la consulta del 9N ja van poder participar.

La portaveu d’ERC al consistori, Bàrbara 
Lligadas, considera que “la rebaixa de l’edat 
per poder votar és fonamental per evitar la 
creixent marginació de la joventut davant el 
progressiu envelliment de la població. La pro-
porció de joves a la societat és cada vegada me-
nor, per això ampliar el cens amb les persones 
de 16 i 17 anys permetria un major equilibri 
electoral i més atenció als interessos i necessi-
tats del col•lectiu”. Per la seva banda, el por-
taveu de les JERC Viladecans, Joan Bausa, ha 
afegit que “la reducció de l’edat amb dret a vot 
fomenta l’interès per la política entre els joves 
i augmenta la motivació per participar activa-
ment en la vida democràtica”.

El text recorda que l’any 2007 Àustria es 
va convertir en el primer estat membre de la 
Unió Europea en reconèixer el dret a vot a par-
tir dels 16 anys i que actualment són diversos 
els estats del món que reconeixen el dret a vot 
al jovent a partir d’aquesta edat com Alema-
nya, Nicaragua, Brasil, Equador, Hongria, Es-
lovènia, Noruega i Argentina. |

ACORD PEL DRET A
VOT ALS 16 ANYS

Poliesportiu Municipal, 1977. Autor: Jaume Muns

NOTÍCIES

Els aparcaments es van construir en el perí-
ode 2008-2009 a les proximitats de l’Aero-
port del Prat, dins del terme municipal de 
Viladecans, per donar servei a la nova Ter-
minal 1. Ocupen uns terrenys que exercei-
xen de connector biològic entre els espais 
naturals del Remolar-Filipines i els Regue-
rons i formen part de 4,5 hectàrees que el 
2006 van ser declarades zona d’especial 
protecció d’aus (ZEPA) per la Unió Euro-
pea.

Les plataformes estan tancades des de 
finals de 2016 arran de les denúncies que 
l’entitat ecologista DEPANA va interposar 
davant la Fiscalia i les institucions europe-
es. AENA va habilitar aquests aparcaments 
a corre-cuita sense els perceptius estudis 
d’impacte ambiental, sense període d’expo-

ERC EXIGEIX A AENA QUE FACI ELS DEURES 
A L'ESPAI NATURAL DEL REMOLAR

Redacció

ELS REPUBLICANS PRESENTEN 
UNA INICIATIVA AL SENAT ON 
RECLAMEN A L'OPERADOR DEL 
MINISTERI DE FOMENT QUE ELIMINI 
LES PLATAFORMES D'ESPERA PER A 
TAXIS I AUTOBUSOS ABANDONADES 
AQUEST 2016 PEL SEU IMPACTE 
AMBIENTAL.

Els aparcaments per a taxis i autobusos de l’Aeroport del Prat construïts en terrenys del terme

municipal de Viladecans estan tancats i barrats des de finals de l’any passat. 

sició pública ni comunicar el projecte a la 
Comissió Europea tal com estableix la nor-
mativa comunitària en els àmbits ZEPA. 
Tampoc el bar-cafeteria comptava amb lli-
cència d’activitat.

La regidora d’ERC, Myriam Moysset, 
ha explicat que “la instal•lació incloïa una 
cantina i un altre edifici de serveis que ja 
han estat objecte del pillatge. Després del 
tancament de les plataformes d’espera la 
zona ha quedat tancada, inaccessible i sen-
se cap tipus d’activitat. Això comporta una 
imatge inhòspita i deplorable de l’entorn”. 
A més, ha afegit que “es tracta del punt 
d’accés principal per als visitants de l’es-
pai natural del Remolar, un dels atractius 
paisatgístics i mediambientals més interes-
sants del Delta del Llobregat”. 

Els republicans van registrar el mes de 
febrer una iniciativa a través del grup par-
lamentari a Madrid per ser debatuda a la 
Comissió de Medi Ambient i Canvi Climà-
tic del Senat. ERC planteja la possibilitat de 
mantenir dempeus l’edifici de l’antiga can-
tina, que es podria reconvertir en un espai 
de benvinguda i informació als visitants de 
l’espai natural del Remolar. |



bre exacte de càrrecs de confiança i emple-
ats públics que van passar per Inipro abans 
d’arribar a l’Ajuntament han estat molt re-
veladores. Nou mesos després de la primera 
petició formal, de negatives i evasives de tot 
ordre finalment l’equip de govern va facili-
tar una xifra inferior a deu persones -a dos 
dies de tancar la comissió- que no es corres-
pon amb els càlculs d’ERC segons els seus 
contactes a l’Ajuntament.

ERC ha proposat en el seu document de 
conclusions incloure diversos acords com 
renovar els plecs de clàusules administra-
tives per a contractes de consultoria, pres-
tació de serveis, obres i instal•lacions que 
es remunten a 1995. La portaveu d’Esquer-
ra Republicana conclou que “la vinculació 
entre el grup Inipro i l’Ajuntament de Vila-
decans al llarg dels anys ha estat èticament 
reprovable, mancada de transparència i car-
regada de casualitats estranyes. Tenint en 
compte la precarietat de la informació a la 
qual hem tingut accés a través d’aquesta co-
missió, es pot sospitar d’una suposada mala 
pràctica. Confiem que la justícia faci la seva 
feina i posi llum on nosaltres hem trobat un 
mur i la opacitat marca de la casa”. La peça 
separada del cas Inipro que afecta a Vilade-
cans continua en secret de sumari. |
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El grup d’ERC a l’Ajuntament de Viladecans 
ha presentat les seves conclusions en el marc 
de la comissió informativa promoguda ar-
ran de les detencions i escorcolls policials 
a les dependències municipals del passat 4 
de maig de 2016. Una operació ordenada pel 
Jutjat d’Instrucció número 1 de Tarragona 
que es va saldar amb la dimissió de l’expri-
mer tinent d’alcalde i exprimer secretari del 
PSC de Viladecans, Joaquín Guerrero, acu-
sat d’alteració de subhastes i tràfic d’influ-
ències. 

Els republicans posen de manifest com de 
2011 a 2015 el grup Inipro va guanyar tots els 
concursos o negociats de l’Ajuntament de 
Viladecans als quals es va presentar. L’única 
excepció és l’any 2012, si bé en aquell exercici 
va facturar el 99,2% del total possible. El ma-
teix va succeir de 2007 a 2010 quan pràctica-
ment va guanyar tots els concursos als que es 
va presentar amb percentatges de facturació 
molt similars als de 2012. En el període 2007-
2015 el grup va ingressar 23.640.068 € del con-
sistori de Viladecans.

La portaveu dels republicans a l’Ajun-
tament, Bàrbara Lligadas, considera que 
d’acord amb la informació obtinguda “sem-
bla que existeix algun tipus de sistematit-
zació en la vinculació entre l’Ajuntament 
de Viladecans i el grup Inipro al llarg de 
tots aquests anys”. Un altre exemple sospi-
tós de males pràctiques que ha surat durant 
els treballs de la comissió són els procedi-
ments negociats: l’Ajuntament està obli-
gat a demanar pressupost a tres empreses 
diferents, però en diverses ocasions dues 
d’aquestes empreses formaven part del ma-
teix grup Inipro.

ERC Viladecans també es mostra molt 
crítica amb el funcionament i les traves de 
l’equip de govern durant la comissió infor-
mativa. Les dificultats per conèixer el nom-

NOTÍCIES

INIPRO VA GUANYAR GAIREBÉ TOTS ELS CONCURSOS MUNICIPALS
PER GESTIONAR SERVEIS ON ES VA PRESENTAR DE 2007 A 2015

Redacció

ERC DENUNCIA QUE EL GRUP 
EMPRESARIAL AMB SEU A VILADECANS 
INVESTIGAT PER LA JUSTÍCIA VA 
GUANYAR PRÀCTICAMENT TOTS ELS 
CONCURSOS DE L’AJUNTAMENT ALS 
QUE ES VA PRESENTAR DE 2007 A 
2015, AMB UNS INGRESSOS DE MÉS DE 
23 MILIONS D’EUROS.

L’espai de joves de Can Xic (a la foto), Can Batllori, la dinamització de la gent gran o les llars d’infants són 

alguns dels serveis públics municipals gestionats per Inipro des de fa anys. 

HA ESTAT MOLT DIFÍCIL SABER 
EL NOMBRE D’ALTS CÀRRECS 
A L’AJUNTAMENT QUE VAN PASSAR
ABANS PER INIPRO

ESTIRABOT DE LA RESTA DE GRUPS
La publicació de les conclusions d’ERC en el marc de la comissió informativa del 

cas Inipro va encendre els ànims de la resta de grups a l’oposició, que es van sumar a 
l’equip de govern (PSC+ICV) per dissoldre-la en senyal de protesta. El cert és que la 
comissió ja estava a les acaballes després d’haver començat amb mal peu i avançat a 
batzegades, amb pocs resultats i l’absència total de treball en equip o feina compar-
tida. L’exercici de transparència dels republicans per informar a la ciutadania va ser 
utilitzat com a coartada per tancar en fals la comissió, en un intent fallit per part dels 
socialistes de desviar l’atenció cap al missatger. En tot cas, ERC ha deixat clar que la 
informació que va difondre a mitjan de març és fruit del seu treball d’investigació en 
base a les dades que ha anat recopilant des de 2014 arran de la denúncia que va pre-
sentar a l’Oficina Antifrau. No és la primera ni l’última vegada que Esquerra es queda 
sola al consistori defensant, per exemple, les decisions de la majoria del Parlament de 
Catalunya. Simplement en dues paraules: transparència i democràcia.
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COMENCEN LES OBRES 
DEL CARRIL BICI A LA 
PLATJA

Gràcies a la pressió i perseverança d’ERC al 
Parlament -especialment en l’anterior legisla-
tura- i del grup municipal d’ERC a l’Ajunta-
ment, finalment el Departament de Territori 
i Sostenibilitat ha començat les obres del car-
ril bici pendent fins al camí de les Filipines. 
Es tracta d’una inversió llargament esperada 
que permetrà connectar la ciutat amb la plat-
ja a través del Parc Agrari del Baix Llobregat. 
Pels republicans aquesta magnífica notícia 
demostra com els esforços valen la pena i al 
final, malgrat els retards, arriben els resultats. 
La Generalitat inverteix a Viladecans.

Les obres de millora de la carretera B-204 
compten amb un pressupost de gairebé 
800.000 euros i la previsió de la Direcció 
General de Carreteres és que acabin a finals 
de maig. No suposaran el tall de la circulació 
tot i que es poden enregistrar afectacions 
puntuals de trànsit. D'altra banda també 
s'adequarà el tram que uneix Viladecans 
amb Sant Boi i el Prat. L'actuació consisteix 
en la renovació del ferm, la senyalització, les 
barreres de seguretat i el drenatge. Es tracta 
d'un tram de tres quilòmetres des del pont de 
l'autopista C-32 fins al final de la carretera a 
prop de la C-31. El nou carril bici tindrà 900 
metres de longitud, una mica més de dos 
metres d'amplada i se situarà al costat dret en 
direcció al mar.  |

Redacció

DESPRÉS DE LA INSISTÈNCIA D’ERC, 
LA GENERALITAT HA COMENÇAT LES 
OBRES DEL CARRIL BICI ENTRE L’OUT-
LET I EL CAMÍ DE LES FILIPINES QUE 
ENLLAÇARÀ EL NUCLI URBÀ AMB LA 
PLATJA A PARTIR D’AQUEST ESTIU. 

El tram de carril bici pendent era una llarga reivindica-

ció de la ciutat que per fi es farà realitat

ERC RENOVA LA SEVA EXECUTIVA LOCAL PER
CONSOLIDAR UNA ALTERNATIVA DE GOVERN

ERC celebrarà 25 anys de la seva refundació a 
Viladecans, un aniversari que els republicans 
volen celebrar apel•lant a la memòria històri-
ca i als seus orígens que van molt més enllà de 
l’actual període democràtic. Alhora, va indi-
car que durant el 2016 l’increment de militàn-
cia a la secció local ha estat del 50 %, fet que 
demostra la bona feina que s’està fent dins i 
fora de l’Ajuntament. 

La portaveu republicana a l’Ajuntament, 
Bàrbara Lligadas, va assegurar que: “nosaltres 
tenim molt clar el projecte de ciutat que vo-
lem per Viladecans. No fem partidisme, fem 
política. Defensem un model de ciutat dife-
rent que té en compte el Parc Agrari, el Delta 
del Llobregat, el nostre patrimoni, que té en 
compte les persones per davant dels interes-
sos de grans empreses i grups de pressió sense 
vinculació amb el territori. Sempre hem sigut 
responsables, idealistes i pragmàtics. Per això 
no prometem o exigim l’impossible, defen-
sem una ciutat i un país diferent, que sabem 
que podrem assumir en governar”. |

L’assemblea d’ERC Viladecans celebrada el 17 
de gener va  aprovar per unanimitat la nova 
executiva local del partit. Alterna membres 
històrics de la secció local amb altres mili-
tants més recents garantint la continuació del 
projecte i l’entrada d’aire nou, una combina-
ció que ha de permetre eixamplar les bases 
del partit i muscular millor la seva estructu-
ra de cara als propers reptes polítics nacionals 
i a les eleccions municipals de 2019. ERC es 
marca com a fita acabar amb la majoria que 
sustenta l’actual equip de govern -des de fa 
més de 20 anys- gràcies al pacte entre el PSC 
i ICV-EUiA. 

El president de la secció local, Xavier Mar-
tín, va recordar que el proper mes de juny 

Redacció

ELS REPUBLICANS ES REFORCEN
AMB CARES NOVES, ALGUNS CANVIS
I LA CONSOLIDACIÓ, ENTRE D'ALTRES,
D'ÀMBITS ESTRATÈGICS COM 
URBANISME I MODEL DE CIUTAT.

1. Xavier Martín (president) 2. Montserrat Mancera (secretària d’Organització i secretària de les Dones) 3. Xavi-

er Flores (secretari d’Acció Política i Processos Electorals) 4. Claudi Bachs (secretari de Dinamització i Entorn) 

5. Marta Roig (secretària de Política Municipal) 6. Myriam Moysset (secretària de Territori i Medi Ambient) 7. 

Albert Marín (secretari d’Estratègia Política) 8. Josep Mumany (secretari de Finances) 9. Joan Bausa (portaveu 

de les JERC Viladecans) 10. Txell Llorach (adjunta d’Imatge i Comunicació). 11 Marc Riera (adjunt de Territori i 

Medi Ambient). 12  Bàrbara Lligadas (Portaveu del Grup Municipal)

NOTÍCIES

14
8

9
12 3

5 2

10

6
117



La paciència dels usuaris de Rodalies haurà de su-
perar una nova prova de resistència després que 
el ministre de Foment, Iñigo de la Serna, avan-
cés fa poques setmanes que la previsió per estre-
nar el desdoblament de la línia ferroviària entre 
Tarragona i Vandellós és la primavera de 2018. 
Això és exactament un any més del que havia dit 
l’exministra Ana Pastor mesos enrere i represen-
ta l’enèsim retard del corredor del mediterrani 
(el tram tarragoní hauria d’haver estat acabat el 

UN NOU RETARD DEL MINISTERI DE FOMENT AL 
CORREDOR DEL MEDITERRANI IMPEDEIX MILLORAR
LA FREQÜÈNCIA DE TRENS A VILADECANS FINS EL 2018

Redacció

EL MINISTERI DE FOMENT HA 
ALLARGAT FINS L’ANY VINENT 
EL DESDOBLEMENT DE LÍNIA 
FERROVIÀRIA ENTRE TARRAGONA I 
VANDELLÒS QUE HA DE PERMETRE 
UN INCREMENT DE LES ATURADES 
DELS CONVOIS DE RODALIES A 
VILADECANS. ELS USUARIS ESTAN 
FARTS D'ESPERAR.

El servei de Rodalies està lligat de mans i peus fins que no arribin les inversions de l’Estat.

NOTÍCIES

2015). Una infraestructura essencial per a l’eco-
nomia dels Països Catalans i indispensable tam-
bé per permetre un increment de la freqüència 
de pas dels combois amb aturada a Viladecans.

La Generalitat de Catalunya calcula que la 
inversió pendent de l’Estat en infraestructures 
a Catalunya supera els 10.000 milions d’euros. 
Rodalies, el corredor mediterrani i les carrete-
res són les assignatures pendents. El president 
espanyol ha promès que d’ara i fins el 2025 in-
vertirà 3.900 milions d’euros a la xarxa ferro-
viària catalana, pràcticament la mateixa xifra 
que va prometre el govern socialista de Rodrí-
guez Zapatero, ja fa vuit anys. D’aquell pla, se 
n’ha complert menys del 15 %.

Fa pocs mesos també va transcendir que el 
Govern espanyol utilitza fons del corredor me-
diterrani per a potenciar el corredor central que 
connecta Algesires i França a través de Madrid. 
En concret, els recursos serviran per adequar 
l’accés sud del tren d’alta velocitat duplicant les 
línies que entren a Atocha i el túnel de Chamar-
tín. La realitat és que obres associades estricta-
ment a la capital de l’estat es paguen amb fons 
destinats al corredor mediterrani, tal com va 
quedar de manifest en un document de treball 
de la Unió Europea.

ERC RETREU A L'AJUNTAMENT
10 M€ DE 2016 SENSE EXECUTAR

REFORMA DEL POLÍGON CENTRE,
COMENÇA EL SEGON INTENT 

Els republicans van denunciar al Ple de febrer que l’Ajuntament 
ha tancat l’execució del pressupost municipal de 2016 amb gai-
rebé 10 milions d’euros en inversions que mantenen un grau 
d’execució molt baix. ERC considera que el govern local està 
retenint aquestes partides amb intencionalitat per concentrar 
i rendibilitzar les inauguracions a pocs mesos de les properes 
eleccions municipals. Exemples flagrants són la conversió del 
tram del carrer Doctor Reig fins a la plaça de la Constitució 
(470.000 €) i de la plaça de les Palmeres (300.000 €) per a ús 
preferent dels vianants, la futura Biblioteca de Can Ginestar 
(500.000 €) o la rehabilitació de l’escola El Garrofer (800.000 €). 
Tal com ha sentenciat el regidor republicà Xavier Martín “els 
ciutadans de Viladecans no només necessiten les millores cada 
4 anys en funció del calendari electoral”. |

Des de finals de març i fins el 28 d’abril s’ha obert el període per 
presentar al·legacions al segon projecte de reforma del Polígon 
Industrial del Centre que promou l’Ajuntament (PSC+ICV) 
després de l’ampli rebuig generat a la primera proposta aprova-
da inicialment a finals de 2015. La memòria justificativa es pot 
consultar a l’adreça a Internet http://goo.gl/90Xm9N i la docu-
mentació es pot presentar a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania 
de la plaça Europa. ERC anima a tots els actors afectats, a les 
entitats i a la ciutadania en general a participar en aquest procés 
per tal que totes les opcions siguin tingudes en compte abans 
de l’aprovació definitiva del projecte. Els republicans conside-
ren que la proposta actual recull bona part de les al·legacions 
que varen presentar l’any passat però volen estudiar la lletra pe-
tita per evitar sorpreses. |
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ENTREVISTA

CARLO PETRINI
FUNDADOR I PRESIDENT 
D'SLOW FOOD

ENTREVISTA

“NUESTRAS RAÍCES VIENEN DEL CAMPO, VENIMOS 
DE ALLÍ I ALLÍ NECESITAMOS REGRESAR”.

El passat 10 de febrer el gastrònom 
i activista italià, Carlo Petrini, va donar 
una conferència al Prat sobre agricultura 
periurbana i l’oportunitat del Parc Agra-
ri del Baix Llobregat. ERC Viladecans va 
aprofitar per entrevistar-lo.

-Com valora el nostre sistema alimen-
tari?

La situación de la cultura general ali-
mentaria es un desastre. El sistema ali-
mentario es un sistema criminal porque va 
a destruir la biodiversidad donde la comi-
da no tiene valor, solo precio. Este incre-
mento de producción, de monocultivo, con 
productos transgénicos, la industrializa-
ción del campo... genera una destrucción 
de la biodiversidad. Miles y miles de espe-
cies, de verdura, de razas animales se han 
perdido porque se prioriza la especie fuer-

te, la más productiva y la especie débil se 
deja perder. La filosofía de la agricultura 
intensiva también destruye los pequeños 
productores, el medio ambiente, consume 
mucha agua, mucha química y convierte 
los suelos en no fértiles.

-Cal mimar més als petits agricultors?

En Italia al final de la segunda Guerra 
Mundial el 50% de los italianos eran cam-
pesinos y también aquí. Ahora son el 3% 
y no son suficientes. Pero no vivimos del 
Ipad o de Internet, necesitamos alcacho-
fa, tomate... El campesino también preser-
va el medio ambiente, tiene cura de las 
aguas, de la biodiversidad. Una sociedad 
que no respeta al agricultor es una soci-
edad enferma que tiene el corazón enfer-
mo.

-També es fa malbé massa menjar...

Hay un gran desperdicio. Millones de 
toneladas que se pueden comer y van a 
la basura. El 30% de la producción biológi-
ca en Italia va a compostaje porque la za-
nahoria es demasiado grande, la patata ti-
ene un tubérculo... Es una locura increíble. 
Esta es la filosofía que necesita cambiar.

-Què es pot fer des de la política?

Se necesita un cambio político porque 
la política duerme, no comprende que es 
una cosa importante para la vida cotidiana 
de todo el mundo. Todos vivimos porque 
comemos y no respetar la salud conlleva 
un problema que va a crecer: no sufrimos 
hambre pero hay una crisis exponencial 

de alergias, de diabetes de tipo 2, en Italia 
hay un millón de celíacos. Este el verdade-
ro problema. Para vencerlo necesitamos la 
unión de los productores con los ciudada-
nos, todos juntos tenemos que construir 
un paradigma diferente que no es la eco-
nomía del mercado.

- S’ha de replantejar l’actual model 
econòmic.

Necesitamos reconstruir una econo-
mía de la comunidad, una economía civil, 
cercana a la gente por su propia felicidad, 
que de trabajo a los jóvenes, perspectivas 
de futuro. La economía de mercado es un 
desastre. Cuando esto esté claro todo el 
mundo regresará al campo y comprenderá 
el trabajo de los campesinos y el patrimo-
nio alimentario porque nuestras raíces son 
raíces del campo, venimos de allí y allí ne-
cesitamos regresar políticamente y cultu-
ralmente.

- El nostre parc agrari está contínu-
ament amenaçat per projectes urbanís-
tics i d’infraestructures. Què podem fer 
per evitar-ho?

A nivel europeo se están recogiendo 
firmas a través de la iniciativa ciudadana 
People 4 soil (www.people4soil.eu/es) 
para que la Unión Europea actúe, legisle 
y paralice este desastre. Es una amenaza 
increíble, urge una reacción de toda Euro-
pa. Cuanto suelo agrícola se va a perder 
para realizar infraestructuras o construir 
más? Necesitamos de un millón de firmas 
para que la Unión Europea paralice este 
desastre.

Petrini al Prat de Llobregat


