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EDITORIAL

El bloc del carrer Pallach, les 8 plantes previstes inicialment al solar 
del Poliesportiu Municipal del Centre i al Polígon Industrial Centre, 
Vilamarina, les 10 plantes del futur Pla de Llevant i les 12 plantes del 
nou hotel al costat de la C-32 són demostracions de l’obsessió de 
l’actual equip de govern (especialment del PSC) per la totxana. “La 
ciutat dels gratacels” o “La ciutat visible” seran bons eslògans per 
a futures campanyes de l’Ajuntament. L’alcalde Ruiz ha aconseguit 
deixar empremta -literalment- per a un bon grapat de generacions 
amb un model de creixement urbanístic sense miraments pel que fa 
a l’impacte paisatgístic. La recepta és senzilla: es faciliten els terrenys 
disponibles al millor postor, com en una subhasta, sense deparar 
en les conseqüències sobre la qualitat de vida dels veïns. Un model 
especulatiu, promotor de la bombolla immobiliària i gestionat a la 
rebotiga de l’Ajuntament, allà on hi ha menys llum: l’empresa municipal 
Vimed negocia i adjudica el patrimoni municipal (de tots) amb 
discrecionalitat, opacitat i manca de transparència, sense passar filtres 
de participació ciutadana ni la fiscalització dels grups a l’oposició. 
Quan governem el primer que farem serà impulsar una auditoria i 
racionalitzar les empreses municipals: per guanyar en transparència, 
tornar el poder a la gent i acabar amb les portes giratòries. Un primer 
pas ha estat la moció que vàrem consensuar a l’abril amb l’equip de 
govern per establir nous mecanismes de participació ciutadana i 
ampliar les garanties i els drets dels afectats en projectes urbanístics. 
De tot plegat us en parlem al vuitè número del Repensem Viladecans. |
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LA DENÚNCIA

Myr #Referendum17 @myriammoysset
@ViladecansTweet 18:35 i
continuen els paperets volant!!!
Ja està tot el parc infestat. Molt
cuidadosos amb medi ambient

!! #ironia 21 mai. 2017 

Xavi Campón Brugada @xcamponbrugada 
La Cantata de les escoles de #Viladecans és un pro-
jecte musical i educatiu fantàstic. Felicitats a l’equip 
pedagògic del @Ateneudelesarts 8 jun. 2017 

Xavi Martín @08840v
Els Ajuntaments són de tots, no ho oblideu, i 
això es tracta de #democràcia #VolemVotar 
#Viladecans i #votarem 6 jun. 2017 

Socialistes (PSC) @socialistes_cat
“Nuestros ayuntamientos no tomarán ni se 
sumarán a decisiones ilegales. Apostamos x 
diálogo entre gobiernos + allá de cartitas”
@miqueliceta

Durant l’última Fira de Sant Isidre una criatura va caure al buit per 
un desnivell d’uns quatre metres que hi ha entre la rampa d’accés per 
a persones amb mobilitat reduïda i les grades cobertes del llac ar-
tificial del Parc de la Marina. La nena va patir contractures i lesions 
però podria haver estat molt més greu. D’entrada Protecció Civil i la 
Guàrdia Urbana van acordonar la zona per evitar que s’hi enfilés més 
mainada, però amb la tornada a la normalitat l’espai ha quedat igual 
(de desprotegit). És a dir, qualsevol dia algú pot tornar a prendre mal. 
Per això ho vàrem plantejar al Ple municipal de maig i vàrem reclamar 
solucions. A més és una situació idèntica a les altres dues grades del 
mateix parc. Exigim mesures perquè mai més ningú prengui mal. |

La Premsa del Baix @lapremsadelbaix
ERC-Viladecans pacta amb el govern local un canvi 
en la gestió urbanística #Política 28 abr. 2017

llobregatdigital.cat @Llobregatdigita
@ERCViladecans considera que el PSC “trinxarà 
el pulmó verd d’ Oliveretes amb la construcció de 
3.000 habitatges” 30 may. 2017

Lluites compartides @leslluites
Intervencions molt interessants a #Viladecans, on 
recordem les #Lluitescompartides de ‘La gran vaga 
de la Roca’, 40 anys després. 19 mai. 2017

Bàrbara Lligadas @blligadas
Gràcies a q fa 25 anys aq 3 senyors van decidir 
refundar @ERCViladecans jo avui puc ser regidora 
del projecte més engrescador x #Viladecans.
14 mar. 2017
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Quan tens poder, no vols que res canviï. Les 
regles del joc existents són les que et fan tenir 
aquest poder, per tant, faràs el que calgui per 
tal de continuar disposant de la teva quota 
particular. Com a molt, només permetràs el 
canvi en cas que aquest comporti que encara 
en tinguis més. 

Els que volem la independència, però, 
precisament volem acabar amb tot això. 
Amb l’autonomisme de fonaments corcats 
pel franquisme. Amb aquell sistema que per 
complicitat  o per mirar cap a una altra banda 
ha sustentat totes aquelles persones que han 
controlat el poder d’aquest estat en decadència 
democràtica. 

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

Ara tots ells ens ridiculitzen o associen 
amb una de les majors atrocitats de la història 
de la humanitat. Sense cap tipus d’escrúpol, 
sense manies. Uns consideren que la unitat 
d’Espanya és un bé suprem, atemporal i per 
sobre dels drets humans. A d’altres se’ls ha 
tornat a aparèixer el follet del federalisme en el 
seu afany perquè tot continuï igual.

Ara bé, cal recordar que la consecució dels 
drets al llarg de la història s’han anat produint a 
base de rebel·lions contra el sistema establert. 
Perquè la consecució dels drets sempre ha anat 
en detriment d’aquells que tenien el poder. 
Rosa Parks va sostreure poder als blancs, les 
sufragistes van minvar el poder als homes, 
Gandhi va afeblir el poder de la colònia...

DEMOCRÀCIA, EL PODER 
DEL POBLE

Qui té poder estranyament el regala. Però 
oblida una cosa. Que qui veritablement té el 
poder és el poble. En un sistema veritablement 
democràtic, el poder últim resideix en la 
ciutadania. I això és el que s’està mirant d’alterar 
intentant evitar que Catalunya, com a nació 
sobirana, pugui escollir el seu destí a través del 
vot en un referèndum. Conseqüentment, per 
moltes giragonses que es facin, qui prohibeix 
votar a la població catalana ha de fer un seriós 
balanç del seu concepte sobre democràcia. 

Però que vagin intentant, predicant i 
menystenint. Que el Govern i el Parlament, 
empesos per un poble lliure, convençut i en 
moviment, continuen fent avançar la cita amb 
la democràcia i ja tenim data i pregunta. Des 
d’ERC tenim clar quin paper jugarem, perquè 
som independentistes, però -per davant de tot- 
som demòcrates. 

Que tothom es pregunti com vol ser 
recordat davant d’aquesta cita amb la història. 
Perquè aquesta serà infal·lible amb els que 
estiguin d’esquenes a la democràcia. |

S’ESTÀ INTENTANT EVITAR QUE 
CATALUNYA PUGUI ESCOLLIR 
LLIURAMENT EL SEU DESTÍ COL·LECTIU

LA VINYETA
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Gràcies a l’acord amb l’equip de govern a 
partir d’aquest 2017 es bonifica aquest tri-

UN NOU HOTEL DE 12 PLANTES  TRENCARÀ LA SILUETA URBANA
NOTÍCIES

den fer propostes que millorin la vida de 
la gent de Viladecans. Ara bé, quan gover-
nem, la nostra intenció és ampliar aquestes 
bonificacions, perquè pagui aquell que pot 
pagar, i fer que les classes populars paguin 
menys”.

Altres al·legacions dels republicans a 
les ordenances fiscals de 2017 -que no va-
ren prosperar per la negativa del govern lo-
cal- van ser la reducció de la quota de l’IBI 
d’un 50% per a famílies amb pocs recursos, 
els descomptes per a famílies nombroses 
reconstituïdes per equiparar els seus drets 
a les altres, apujar els tipus als solars buits 
de gran valor al màxim legal permès, incre-
mentar les bonificacions als propietaris de 
pisos que els posin en lloguer o permetre 
el pagament de l’IBI en sis terminis enlloc 
dels quatre actuals. |

Serà un hotel de quatre estrelles amb 204 
habitacions i 12 plantes (tal com consta al 
projecte arquitectònic) i canviarà per sempre 
la façana de la nostra ciutat, obviant un cop 
més les recomanacions del Catàleg del Pai-
satge del Delta del Llobregat (Observatori 
del Paisatge) quan insta a evitar volumetries 
a les entrades dels municipis que desvirtuïn 
i desnaturalitzin la idiosincràsia i la silueta 
urbana. 

Des d’ERC estem a favor del turisme i de 
l’impuls de places hoteleres al municipi que 
ajudin a dinamitzar l’ecanomia local, però 
no a qualsevol preu. Estem en contra del mo-
del de creixement que impulsa l’equip de go-
vern amb projectes agressius que impliquen 
una petjada enorme sobre la història i l’equi-
libri urbanístic de Viladecans. Quelcom que 
s’ha posat de manifest amb la reforma del 
Polígon Centre o el futur Pla de Llevant i al-
çades de 10 a 12 plantes. |

Redacció
ERC ACONSEGUEIX REFORMAR 
L’IMPOST DE LA PLUSVÀLUA EN 
CASOS D’HERÈNCIA DE L’HABITATGE 
HABITUAL, AMB CRITERIS MÉS JUSTOS 
I D’ACORD AMB LA RENDA FAMILIAR.

Redacció

L'AJUNTAMENT DE VILADECANS 
(PSC+ICV) PREVEU LA CONSTRUCCIÓ 
D'UN HOTEL DE 12 PLANTES (!) ENTRE 
EL PARC DE NEGOCIS I EL PARC DE 
LA MARINA. UN NOU BLOC AMB UN 
IMPACTE IRREPARABLE A LA SILUETA 
URBANA I A LA FAÇANA DE LA CIUTAT 
DES DE LA C-32 I LES VIES DEL TREN.

but a les famílies segons criteris de renda 
i riquesa, amb més progressivitat. S’incre-
menten les bonificacions generals, es té en 
compte el valor del terreny i també la ren-
da familiar segons el número de membres. 
Aquesta va ser una de les al·legacions dels 
republicans a les ordenances fiscals de 2017 
per tal de fer una mica més just i progressiu 
l’impost de la plusvàlua.

L’acord es va formalitzar al Ple munici-
pal de març. En paraules del regidor d’ERC, 
Xavier Martín: “Esquerra Viladecans volí-
em anar més enllà i la nostra proposta era 
que la bonificació també s’apliqués a tots 
els habitatges i locals comercials, ja que es-
tem parlant d’un impost molt injust en el 
qual no creiem, però estem molt satisfets 
perquè fem que la plusvàlua sigui més jus-
ta, i demostrem que des de l’oposició es po-

L’Hotel Bitàgora promogut pel grup Ho-
tusa (propietari del B&B Hotel al costat de 
la Renfe) té previst l’obertura a principis de 
2019. Tal com ha explicat l’alcalde Ruiz a la 
premsa, l’operació s’ha consumat després 
d’arribar a un acord amb l’equip de govern. 
L’Ajuntament ingressarà 4,5 M€ a canvi de 
cedir els terrenys de titularitat municipal per 
un període proper als 90 anys.

El bloc tindrà un fort impacte visual des de l’autovia C-32

REFORMA DE LA PLUSVÀLUA PER UNS IMPOSTOS MÉS PROGRESSIUS

L’AJUNTAMENT INGRESSARÀ 4,5 M€ 
A CANVI DE CEDIR ELS TERRENYS 
DE TITULARITAT MUNICIPAL PER UN 
PERÍODE PROPER ALS 90 ANYS

ERC va presentar al·legacions a les ordenances 

fiscals de 2017



La proposta d’Esquerra per repensar el Pla 
de Llevant passa per recalcular el sòl edifi-
cable i concentrar l’afectació a la franja més 
propera a la carretera C-245, reduir les alça-
des dels edificis excepcionalment fins a sis 
plantes a les zones més alineades amb la 
carretera de Barcelona, preservar Oliveretes 
com a pulmó verd de la ciutat i revisar tot 
el Pla amb la participació activa dels veïns.

tes que trencaran la silueta urbana de Vilade-
cans, especialment a la façana que limita amb 
el terme municipal de Sant Boi. Segons càlculs 
estimats el nou barri comportarà l’arribada de 
9.000 veïns -1.600 dels quals en edat escolar- 
amb el corresponent impacte en els accessos, el 
trànsit o el mapa educatiu de la ciutat.

El Pla de Llevant implicarà la desaparició d’un 
dels últims vestigis del patrimoni fabril com és 
l’antiga Bòbila de Sales (només es preveu conser-
var la xemeneia i algun detall menor). Un altre 

punt calent és la construcció de la via de cornisa 
per connectar la carretera de Sant Climent amb 
la rotonda del tanatori, on caldria garantir alter-
natives més respectuoses amb el territori. A més, 
el consistori preveu la urbanització de carrers i 
vials adjacents trinxant el sector d’Oliveretes, un 
dels principals pulmons verds de la ciutat.

La portaveu d’ERC, Bàrbara Lligadas, asse-
gura que “si bé la crisi i l’esclat de la bombolla 
immobiliària ha aturat el Pla de Llevant des de 
2007, amb la recuperació econòmica l’amenaça 
torna amb força. Ens consta que l’Ajuntament i 
l’Incasol estan oferint els seus terrenys a inver-
sors immobiliaris estrangers.  L’aposta per la tot-
xana i el creixement vinculat a la construcció és 
un tret característic del govern de Carles Ruiz. 
Sembla que no haguem après res dels errors del 
passat recent, però el pitjor és que aquesta trans-
formació es vulgui fer d’esquenes als veïns i sen-
se consultar els barris més afectats com la Tor-
re-roja i Can Preciós”. |

CANVI DE MODEL EN LA GESTIÓ DE L’URBANISME

EL PLA DE LLEVANT AMENAÇA LA FALDA DE SANT RAMON 
AMB GAIREBÉ 3.000 HABITATGES I BLOCS DE 10 PLANTES

Esquerra Republicana va presentar al Ple de maig 
una moció per valorar la modificació del Pla 
parcial urbanístic del sector de Llevant incloent 
processos deliberatius oberts a la ciutadania. No 
obstant, la proposta va ser desestimada amb els 
vots en contra del PSC, el PP i les abstencions de 
Cs i GVCAP.  Van votat a favor VSP i ICV-EUiA, 
aquests últims socis de govern dels socialistes.

Els republicans adverteixen que el projecte 
preveu la construcció de blocs de fins a 10 plan-

Redacció

ERC LAMENTA EL REBUIG DEL PSC 
A RECONSIDERAR EL PROJECTE 
URBANÍSTIC PROMOGUT D’ESQUENES 
A LA CIUTADANIA I RECORDA QUE EL 
NOU BARRI TRINXARÀ EL PULMÓ VERD 
D’OLIVERETES.

La Bòbila de Sales (incendiada el 2015) anirà a terra per deixar pas a blocs de pisos

NOTÍCIES

10
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PROPOSTA ALTERNATIVA

Gràcies a l’acord del mes d’abril també es di-
ferencien tres zones d’afectació: directa, indi-
recta i general amb diverses garanties, meca-
nismes de participació i informació als veïns 
i propietaris. El consens arriba després de di-
verses polèmiques urbanístiques per manca 

de transparència. És el cas de la reforma del 
Polígon Centre, de la construcció d’un bloc de 
set plantes a les portes d’Alba-rosa o de l’en-
derroc del Poliesportiu Municipal del Cen-
tre. La regidora d’ERC, Myriam Moysset, ha 
destacat que “estem molt satisfets d’haver 
consensuat la definició i diferenciació de tres 
zones en els projectes urbanístics com són 
l’afectació directa, la indirecta i la general. 
També hem concretat com s’ha d’informar en 
cada cas perquè no només és important saber 
si la teva propietat està afectada i de quina ma-
nera, sinó si el nou projecte urbanístic modifi-

ca el paisatge que t’envolta o, fins i tot,  la silu-
eta urbana de tota la ciutat”.

“Si no tens informació no pots participar, 
no pots presentar al·legacions per modificar 
ni millorar la planificació. Per això a partir 
d’ara els projectes urbanístics de Viladecans 
hauran d’incorporar un plànol amb les dife-
rents afectacions”, segons ha explicat Moys-
set. El Pla de Llevant queda fora de l’acord 
perquè l’última modificació data de 2015. 
També per la manca de voluntat del PSC de 
revisar el projecte.  |

Redacció
ERC PACTA AMB EL GOVERN LOCAL 
AMPLIAR EL PERÍODE D’INFORMA-
CIÓ PÚBLICA PER PRESENTAR AL-
LEGACIONS A DOS MESOS I A TRES 
MESOS EN CAS DE MODIFICACIONS 
DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ.

SEGONS CÀLCULS ESTIMATS, EL PLA
COMPORTORÀ L’ARRIBADA DE 9.000
VEÏNS MÉS, 1.600 EN EDAT ESCOLAR
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LES JERC VILADECANS
S'APROPEN A LA GENT
JOVE DE LA CIUTAT 

El jovent de Viladecans vol parlar. De fet, 
ho necessita i així ens ho ha demostrat en 
actes com el del passat 26 de maig a l’es-
pai Pau Picasso, on els nostres portaveus 
van iniciar un debat entre el nombrós 
grup de joves assistents. Ràpidament, el 
debat va derivar en la resolució d’inqui-
etuds i de qüestions que més preocupa-
ven als adolescents de la nostra ciutat: 
l’emancipació, l’oci i la igualtat. Es van 
treballar aspectes com la igualtat d’opor-
tunitats, de gènere, de recursos i, en de-
finitiva, social a fi de trobar el benestar 
que tant intriga a tota la societat però es-
pecialment al sector de la població que es 
troba davant d’un futur més incert que 
mai: nosaltres. Un futur que se’ns plan-
teja com un gran interrogant a causa dels 
canvis que s’aproximen a la societat ca-
talana. 

No obstant, a la futura República hi hau-
rà lloc per a la igualtat social que an-
helem? La resposta la vam trobar de la 
mà de la secretaria general d’ERC, Mar-
ta Rovira, i de representants locals com 
la Bàrbara Lligadas (portaveu del grup 
municipal d’ERC), la Pepi Albà (Associ-
ació de Dones del s.XXI) i en Joan Bau-
sa (portaveu de les JERC Viladecans) du-
rant l’acte del passat 9 de juny a la plaça 
de la Vila. Així doncs, demostrem que en 
el nostre futur sí hi ha lloc per a l’opinió 
del jovent, que al cap i a la fi és i serà el 
motor del canvi de la futura República de 
la igualtat que entre tots construirem, i 
ho hem de deixar ben clar. |

JERC Viladecans

Acte de les JERC Viladecans a l’Ateneu d’Entitats 

Pablo Picasso el passat 26 de maig

ERC PRESENTA AL·LEGACIONS AL SEGON
PROJECTE DE REFORMA DEL POLÍGON CENTRE 

de 2015 pel Ple municipal amb els vots a favor del 
PSC, ICV i PP representava un torpede a la línia 
de flotació per a les petites i mitjanes empreses 
instal·lades al Polígon Centre de Viladecans, 
posant en perill els 2.500 llocs de treball tal 
com ha denunciat en múltiples ocasions la 
Plataforma en Defensa del Polígon Centre”. 

Lligadas ha valorat que “entre tots s’ha 
aconseguit que l'equip de govern obri els ulls 
i modifiqui el projecte. Els àmbits afectats 
només engloben ara la zona del nou traçat de 
l’avinguda de la Generalitat i l’avinguda del 
Segle XXI enlloc de tot el polígon com succeïa 
abans, i les alçades dels edificis s’han rebaixat a 
6 plantes excepte a la cantonada del nou tram 
de l’avinguda del Segle XXI amb la carretera de 
la Vila”. “En qualsevol cas”, ha afegit, “encara hi 
ha camí per recórrer en la millora del projecte”.

 
ERC considera que hi ha diversos fronts a 

millorar com ara reivindicar la regulació dels 
usos industrials, evitar la introducció de noves 
tipologies i usos que desvirtuïn l’activitat 
industrial o establir processos de participació 
ciutadana quan es plantegin modificacions 
de l’espai públic (per exemple davant la futura 
remodelació de la plaça Europa). |

El grup municipal d’ERC a Viladecans ha presen-
tat al·legacions al projecte de reforma del Polí-
gon Industrial Centre que promou l’equip de 
govern (PSC+ICV). Es tracta del segon intent 
després de l’ampli rebuig generat a la primera 
proposta aprovada a finals de 2015. El nou plane-
jament recull les conclusions de la comissió de 
treball integrada pels actors afectats, els agents 
socials i els representants polítics que s’ha reunit 
entre els mesos de juny i setembre de 2016.

ERC recorda que la primera modificació 
puntual del Pla General enderrocava les cases 
històriques de la banda mar a l’avinguda Gene-
ralitat. La reestructuració preveia a més habitat-
ges de 10 plantes davant de la plaça de la Vila i a 
la façana de la carretera de la Vila, modificava 
usos industrials, dividia el polígon en diversos 
àmbits o usos desfigurant el seu caràcter indus-
trial, i impedia el trànsit de camions d’alt tonat-
ge, entre d’altres.

Tal com ha assegurat la portaveu dels 
republicans, Bàrbara Lligadas, “a la pràctica la 
primera proposta urbanística aprovada a finals 

Redacció
ELS REPUBLICANS INSISTEIXEN 
EN LA NECESSITAT DE PRESERVAR 
EL CARÀCTER INDUSTRIAL DE 
L’ENTORN QUE DÓNA FEINA A 2.500 
TREBALLADORS. CELEBREN QUE 
L’EQUIP DE GOVERN HAGI RECTIFICAT 
LES SEVES INTENCIONS INICIALS 
DESPRÉS DE L’AMPLI REBUIG GENERAT. 

 Vista aèria del Polígon Centre amb la delimitació de la zona afectada

ERC VOL EVITAR NOUS USOS QUE 
DESVIRTUÏN L’ESSÈNCIA
INDUSTRIAL DEL POLÍGON

NOTÍCIES



milers de persones que no hi haurà urnes i 
que no es podrà votar? Si l’Estat espanyol 
el que fa és intentar impedir el referèndum, 
amenaçar, judicialitzar, aturar tots i cadas-
cun dels avenços que impulsa el Parlament 
de Catalunya, l’Estat fracassarà, perquè no hi 
ha cap estat avui a Europa, al segle XXI, que 
pugui mantenir la repressió infinita. És per 
això que el referèndum és clarament impara-
ble”, va sentenciar.

La pregunta serà ”Voleu que Catalunya sigui un 
estat independent en forma de república?”. Se-
gons Rovira “el referèndum d’autodeterminació 
de Catalunya és imparable, perquè el demana 
el 80% dels ciutadans del nostre país. I aquesta 
gent farà que es pugui celebrar”.

La secretària general va insistir en el refe-
rèndum: “els ciutadans saben que l’Estat no 
el podrà aturar. Com ho farà per dir a aquests 

MARTA ROVIRA FA CAMPANYA PEL SÍ A VILADECANS

Redacció
LA SECRETÀRIA GENERAL D’ESQUERRA REPUBLICANA, MARTA ROVIRA, VA 
DEFENSAR EL 9 DE JUNY A VILADECANS QUE EL REFERÈNDUM PER DECIDIR EL 
FUTUR DE CATALUNYA ÉS IMPARABLE. HO VA FER POQUES HORES DESPRÉS 
QUE EL GOVERN DE LA GENERALITAT ANUNCIÉS LA CITA AMB LES URNES I 
AMB LA DEMOCRÀCIA, EL PROPER 1 D'OCTUBRE.

La plaça de la Vila es va omplir el 9 de juny per escoltar la secretària general d’ERC

NOTÍCIES

Marta Rovira va destacar que el referèn-
dum “tindrà totes i cadascuna de les garanties 
democràtiques, estarà validat, supervisat i tin-
drà un resultat vinculant”, elements que tam-
bé el fan imparable. “I guanyarem. Ens gua-
nyarem el futur i l’oportunitat de construir un 
país més just i més digne”, va manifestar.

El referèndum -va explicar Rovira- “tindrà 
un marc legal, una llei que el farà possible”. 
Estarà emparat per una norma del Parla-
ment de Catalunya que “apel·larà al dret in-
ternacional, als principis que són clarament 
universals, al principi democràtic i el dret a 
l’autodeterminació, que no té patent espa-
nyola”. “I si algun dia, s’ha de jutjar allò que 
hem fet a Catalunya, que siguin els tribunals 
internacionals, perquè no serà el Tribunal 
Constitucional qui ens dirà si hem exercit bé 
el dret a l’autodeterminació perquè no li per-
toca, és un dret internacional”, va assegurar. 

La secretària general dels republicans 
va participar en un acte de la campanya 
pel Sí on també van intervenir la represen-
tant de l’Associació de Dones del S.XXI, 
Pepi Albà; el portaveu de les JERC a Vila-
decans, Joan Bausa; el president de la sec-
ció local d’ERC, Xavier Martín; i la por-
taveu municipal dels republicans, Bàrbara 
Lligadas. Podeu visionar l’acte sencer al 
web www.esquerra.cat/viladecans |
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ROVIRA: “EL REFERÈNDUM ÉS
IMPARABLE PERQUÈ EL DEMANA
EL 80% DELS CATALANS”

VINE A CELEBRAR EL 25È ANIVERSARI D’ERC VILADECANS

La cita començarà a les 20h a l’escenari de fus-
ta proper a l’avinguda d’Olof Palme amb el 
carrer de la Tecnologia i consistirà en un acte 
de balanç de l’activitat del grup municipal 
d’ERC a l’equador del mandat. Intervindran 
els tres regidors (Bàrbara Lligadas, Myriam 
Moysset i Xavier Martín) i s’espera la presèn-
cia de càrrecs comarcals i nacionals del partit. 

Tot seguit s’ha organitzat un sopar de ger-
manor per celebrar el 25è aniversari de la refun-
dació d’ERC Viladecans i homenatjar als seus 
fundadors. Tots els interessats en adquirir els 

tiquets poden posar-se en contacte amb l’or-
ganització a través del correu electrònic vilade-
cans@esquerra.cat. Hi haurà servei de barra, 
música en directe i molt més. Us hi esperem! |

Redacció

EL PROPER 7 DE JULIOL ELS REPUBLICANS 
CELEBRARAN ELS 25 ANYS DE LA 
RECUPERACIÓ DE LA SECCIÓ LOCAL AMB 
UN ACTE AL PARC DE LA MARINA.

Progressió històrica dels logotips d’ERC des de la seva fundació als anys 30 fins a la penúltima versió.
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ENTREVISTA

MONTSE TUGAS
VICEPRESIDENTA DE L’AGRUPACIÓ DE
DONES SEGLE XXI

ENTREVISTA

“A VILADECANS HI HA MOLTES DONES GRANS QUE 
VIUEN SOLES I ÉS UN PROBLEMA QUE A ANIRÀ MÉS”

-Esteu camí ja del vintè aniversari...

Sí, vàrem començar el 1999. Anys des-
prés vàrem anar a Alemanya i a França per 
aprendre de les entitats de dones el que sa-
bien i nosaltres ignoràvem. Estaven molt més 
avançades, allà hi havia dones que tenien dos 
i tres fills i podien mantenir la feina, tenir un 
sou. Això aquí diuen que també passa però 
no és cert, quan una dona es queda embaras-
sada si poden l’acomiaden. Les pròpies dones 
no estan prou implicades o no estan prou as-
sabentades del que realment passa. S’hauri-
en de fer valdre i haurien de reivindicar que 
si en aquest país no hi ha nens ens quedarem 
sense país.

-Què oferiu a les vostres sòcies?

A la nostra associació pot venir qui vulgui, 
però amb la gent jove ens costa més per-

què té altres problemàtiques. Fem activitats 
com ioga i pintura a l’oli. Setmanes enrere 
vàrem fer una xerrada amb la Mercè Boada, 
una neuròloga que té la Creu de Sant Jordi i 
està especialitzada en l’Alzheimer. És molt dur 
conviure amb una persona que pateix Alzhei-
mer, acostumen a ser les dones les cuidado-
res dels homes. Quan elles estan malament 
es queden sense ajuda. Aquí a Viladecans hi 
ha moltes dones grans que viuen soles. És un 
problema que cada vegada anirà a més, per-
què cada vegada viuen més anys, estan més 
soles, estan separades o s’han quedat vídues. 
Després hi ha el drama de les pensions, per-
què les dones grans també tenen despeses. 
Hi ha molt a revisar i a reivindicar.

-Com valoreu la feina feta al llarg 
d’aquests anys?

El balanç és bastant positiu, amb alts i bai-
xos com en totes les situacions. Ara hem que-
dat més reduïdes a les companyes que estan 
més implicades, però belluguem dones. Quan 
fem xerrades assisteixen, és un mar de fons 
que es va bellugant. Nosaltres som totalment 
apolítiques. També fem viatges culturals per 
dones i homes, hem fet gairebé tots els viat-
ges haguts i per haver sobre memòria històri-
ca: la baixada dels jueus de la Segona Guerra 
Mundial, els estraperlistes, la maternitat d’El-
na, la batalla de l’Ebre... 

-Hi ha qui parla d’una involució en els 
drets de les dones. Ho compartiu?

El que hi ha hagut és una pèrdua de poder 
adquisitiu, ha disminuït molt. Al fer-se grans 
les dones s’han jubilat i ja no entra tant pres-
supost a casa, s’hi miren més a l’hora de fer 
activitats i viatges. Ha empitjorat el nivell de 

vida per la crisi econòmica. També tenim ca-
sos de maltractaments i s’han perdut molts 
els valors, l’educació, les maneres. Tinc 69 
anys, vaig viure tota la dictadura de Franco i 
allò va ser molt dur. Avui en dia estem a les 
antípodes. Ara la dona que està a casa amb 
el marit se’n surt, però en el moment en què 
es queda sola aquella senyora passa a cobrar 
la meitat del que cobrava l’home, si li queden 
500 euros mensuals és tot el que pot ingres-
sar.

- També és important evitar l’aïlla-
ment, oi?

Cert. Enraonament poc, s’està perdent el tu 
a tu. Abans teníem xerrades, quedàvem, però 
avui en dia fins i tot amb la família tot és per 
Whatsapp, estàs en una taula i tothom està 
pendent del mòbil. Això ha matat molt la co-
municació entre persones. S’ha de continuar 
treballant molt, les dones s’han de fer valdre 
molt més. I els homes han de recolzar molt 
més. Perquè hem de cobrar menys les do-
nes si tenim les mateixes necessitats, si estem 
igual de preparades? Qui paga? Qui té les mi-
llors empreses?

- Cal més cultura i millor educació...

En general la gent mira molt la televisió, 
però llegir es llegeix poc. I això també fa molt. 
Si hi hagués una mica més de cultura, més en-
llà de la pantalla i de veure programes estú-
pids ens aniria millor. Cal recuperar l’educació 
i el paper dels pares. Als països nòrdics la lec-
tura és fonamental, en part perquè es passen 
moltes hores dins de casa per les inclemènci-
es del temps. Els nens estan enganxats als lli-
bres, parlen en diverses llengües. Aquí en can-
vi vivim molt al carrer, per bé i per malament.

Tugas també és membre de la coral La Lira

(foto: Carles Castelló)


