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EDITORIAL

Les últimes eleccions al Congrés dels Diputats han dibuixat 
un panorama poc encoratjador respecte la possibilitat real de 
transformar l’Estat espanyol. Lluny d’això, el 26J ha demostrat 
que Espanya és irreformable i que Catalunya vol el canvi, ja que els 
resultats no tenen res a veure a un costat i altre dels nostres límits 
territorials. Aquests dos elements -que Espanya ja està bé com està i 
que Catalunya torna a demostrar la seva capacitat transformadora- 
demostren que l’únic canvi real i possible és el projecte d’una 
Catalunya lliure i justa. Globalment Esquerra Republicana ha 
tornat a obtenir els millors resultats en unes eleccions espanyoles 
i ha sigut el partit català que més ha pujat en percentatge de vot, 
quedant en segona posició només per darrera d’En Comú Podem. 
A Viladecans hem recollit la confiança de 2.478 veïns, 219 més que 
el 20 de desembre tot i la baixada de la participació, en un context 
molt polaritzat i una campanya en clau 100% espanyola als mitjans 
de comunicació amb més penetració a la ciutat. Gràcies a tots pel 
vostre suport! |

PÀG. 2

LA DENÚNCIA
Un any més les platges de Viladecans sense bandera blava. A 
més a més, la ciutat obté la bandera negra d’Ecologistes en Acció pel 
Pla Director Urbanístic del Delta del Llobregat

L’última vegada que l’Ajuntament va intentar aconseguir la ban-
dera blava es remunta a 2011. Defi ciències en l’aparcament i la pro-
ximitat amb el col•lector d’aigües residuals de la Murtra van impe-
dir-ho. Des de llavors l’equip de govern (PSC+ICV) assenyala -com 
gairebé sempre- a la Generalitat: fi ns que l’Agència Catalana de l’Ai-
gua (ACA) no inverteixi a l’estany de la Murtra es mantindrà el risc 
d’embrutar les platges, diu.  

El que no explica el consistori és que la platja de Gavà (en el ma-
teix tram) va perdre la bandera blava el 2015 per un episodi puntual 
d’excedent d’aigües brutes des de la Murtra i enguany l’ha recuperat, 
essencialment perquè no s’ha documentat cap nou episodi de con-
taminació.

Així doncs, com és que Gavà sí té bandera blava i Viladecans no? 
Segur que és cosa de l’ACA o potser té més a veure amb la manca 
d’interès i l’esforç insufi cient per part del govern municipal? |

Skweez ||*|| DUI @Skweez
Vilamarina, d’on no hi ha no en raja... Gràcies PSC 
per projectes tan ben pensats 29 maig 2016

David Angela @davidangelagam
@ERCviladecans denuncia tala arbres protegits a 
l’entorn de Cal Menut i opacitat @ViladecansTweet 
en la gestió d’aquesta masia del XIII. 14 juny 2016

Bàrbara Lligadas @blligadas 
Ja ha començat #Alcarrer2016 de #Viladecans! 
Aquests dies tots ens sentim orgullosos de la nostra 
ciutat :)  1 jul. 2016

Nicolás González @ngaragon
No invertimos en una pista de 400 mts, y vais a 
comprar una pista de feria desmontable??? 
@RichardCalle81  2 jul. 2016

324.cat @324cat
Dimiteix el primer tinent d’alcalde de Viladecans, 
relacionat amb el cas Inípro 6 maig 2016

Xavi Martín @08840v
                                       ERC denunció en 2014 ante la 
Fiscalía Anticorrupción contrataciones de Viladecans 
a Inipro 5 maig 2016

Daniel_Fabero @DanielFabero
Tienen algún estudio los técnicos de movilidad en el 
Ayuntamiento de #Viladecans? Son de Viladecans? 
Cogen el coche alguna vez? #ElCortijo 8 jul. 2016

Myriam Moysset @myriammoysset 
Orgullosa de formar part d'un equip tant canyero!!!! 
@ERCViladecans Bones vacances a tots 9 jul. 2016
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Fa un any que sóc portaveu del 
grup municipal d’ERC a Viladecans 
acompanyada de dos grans regi-
dors, la Myriam i el Xavi. Tots ple-
gats, juntament amb la secció local 
d’Esquerra, ens hem fet un fart de 
pencar en coherència a allò que và-
rem dir en el Ple d’investidura, és a 
dir, que cosiríem consensos entorn 
als temes socials, però que plantarí-
em cara al model de ciutat que defen-
sen els socialistes amb el beneplà-
cit del seu soci de govern, ICV-EUiA.

Només agafar l’acta de regi-
dors ens vàrem trobar sobre la tau-
la un macroprojecte urbanístic molt 
agressiu que desindustrialitzava la 
ciutat amb l’únic objectiu de seguir 
construint de forma indefinida. Però 
per a nosaltres el més greu de la 
reforma del Polígon Centre és que 
no s’havia informat a gran part de 
la gent afectada. De manera que ens 
vam dedicar a informar i denunciar, a 
presentar mocions al Ple i a demanar 
pròrrogues per tal que tothom 
pogués presentar al·legacions amb 
coneixement de causa. 

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

Gràcies a això la ciutadania va poder 
defensar els seus drets i un projecte 
com aquest que pretenia ser aprovat a 
principis de 2016 –sense que gairebé 
ningú sabés que podia presentar 
al•legacions durant les vacances de 
Nadal- actualment està aturat i està sent 
debatut en diverses taules formades per 
tots els agents implicats. 

Perquè una cosa ha de quedar clara. 
Hem vingut per acabar amb la sensació 
d’impunitat de l’equip de govern. 
Treballem perquè les coses es facin 
com cal, perquè es consulti i s’informi 
a la ciutadania, perquè la gestió de 
l’Ajuntament i de les seves empreses 
públiques sigui transparent i correcta. 
Tenim una feinada.

S’ha acabat fer plans urbanístics ad 
hoc per construir edificis de set plantes 
que són un atemptat al sentit comú. 
S’ha acabat vulnerar els drets dels veïns 
que fins que no han vist el monstre en 
marxa no han estat informats de res. 
S’ha acabat seguir trinxant el territori 
amb impunitat i sense rendiment de 
comptes. 

Tampoc permetrem que restin impunes 
davant les mentides i els incompliments. 
Com poden votar en contra de la nostra

S’HA ACABAT LA 
IMPUNITAT!

moció, que demanava el compromís 
per construir una pista d’atletisme 
reglamentària (400m), mentre van 
explicant que l’atletisme local està 
content perquè l’Ajuntament farà una 
pista de 200m sense saber encara on 
l’ubicarà? És el propi col•lectiu d’atletes i 
familiars el que rebutja aquesta “solució” 
cansats de dècades de promeses. Veuen 
que si amb tot el temps transcorregut 
només aconsegueixen mitja pista mai 
n’aconseguiran una de debò.

I la màxima prova que aquest equip de 
govern ha estat governant amb sensació 
d’impunitat, però això s’ha acabat, és el 
cas Inipro. No sabem si s’ha incomplert la 
legalitat, però sabem que les coses s’han 
fet prou malament com perquè la Guàrdia 
Civil entrés al nostre consistori i detingués 
el seu primer tinent d’alcalde per una pre-
sumpta trama de corrupció. Nosaltres 
ja vam detectar que hi havia moviments 
estranys en la gestió municipal que calia 
aclarir, per això ho vàrem denunciar a les 
instàncies corresponents, informació que 
serà tinguda en compte en les actuals in-
vestigacions. El PSC porta molts anys go-
vernant Viladecans amb la sensació que 
això és casa seva, s’ha oblidat que l’Ajun-
tament és la casa de tots. I nosaltres som 
aquí per recordar-li cada dia.

LA VINYETA

HeM vIngUT per aCaBar aMB
La SenSaCIÓ d’IMpUnITaT de
L’eQUIp de govern

eL pSC S’Ha oBLIdaT QUe
L’aJUnTaMenT ÉS La CaSa
de ToTS I noSaLTreS LI 
reCordareM Cada dIa 
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La conselleria encapçalada per Toni 
Comín (ERC) ha adjudicat el projecte 
de reforma i ampliació de l’Hospital 
de Viladecans als despatxos d’arqui-
tectura Sulkin-Marchissio i Ramón 
Esteve després de guanyar un con-
curs d’idees. Destaca un nou edifi-
ci previst a l’avinguda del Mil·lenari 
que concentrarà el gruix de l’activitat 
assistencial. 

El resultat final serà un conjunt de 
construccions de diverses èpoques 
però mantenint una imatge unitària, 
amb edificis més baixos al períme-
tre del recinte i on sobresortiran en 
alçada l’edifici històric i el nou bloc 

d’hospitalització que farà cantonada 
amb l’avinguda Josep Tarradellas. 

 
L’Hospital tindrà 152 llits, 7 quirò-

fans convencionals, 2 quiròfans de ci-
rurgia menor, 4 sales de procediments 
i endoscòpies, així com 12 places de 
cirurgia sense ingrés. 

També tindrà 66 consultes, 21 pla-
ces d’hospital de dia, 54 punts d’aten-
ció d’urgències i diversos espais de 
diagnòstic per la imatge. En total 
ocuparà 28.000 m2 i suposarà una in-
versió de 47 milions d’euros.

 La construcció està prevista de 2017 a 
2019 i està garantida més enllà dels pres-
supostos prorrogats de la Generalitat per 
aquest 2016.|

EL NOU HOSPITAL 
VA CONCRETANT-SE

Redacció

eL deparTaMenT de SaLUT 
de La generaLITaT Ha 
adJUdICaT eL proJeCTe 
d’aMpLIaCIÓ a doS deSpaTXoS 
d’arQUITeCTUra I  LeS oBreS 
eSTan garanTIdeS MÉS 
enLLÀ deLS preSSUpoSToS 
prorrogaTS d’aQUeST 2016.

Redacció

eL pLe MUnICIpaL d’aBrIL va 
aprovar Una MoCIÓ a propoSTa 
d’erC per eSBorrar eLS ÚLTIMS 
SÍMBoLS FranQUISTeS aLS 
CarrerS de La CIUTaT I revISar eL 
noMenCLÀTor aBanS de 2017.

En concret, es tracta de diverses plaques 
del Ministerio de la Vivienda -amb el jou 
i les fl etxes de la Falange- que perviuen a 
les façanes d’alguns edifi cis. L’acord insta 
l’Ajuntament a prendre mesures per retirar 
aquest 2016 les sis plaques censades pel 
Memorial Democràtic de la Generalitat. 

Tot i que les façanes són propietat pri-
vada, formen part del paisatge de l’espai 
públic i cal vetllar per la visualització de 
valors democràtics, de pau i de justícia.

La portaveu d’ERC, Bàrbara Lligadas, 
ha destacat que “quatre dècades després de 
la fi nalització de la dictadura eliminarem 
qualsevol vestigi del feixisme als nostres 
carrers. Ens n’hem de felicitar, perquè fem 
fora els símbols franquistes de Viladecans 
i perquè treballarem en favor de la convi-
vència i la memòria històrica”. Lligadas 
ha precisat que “sis, quatre o dues plaques 
feixistes poden semblar poc, però una ja és 
massa”.

 
Així mateix, s’ha impulsat una comissió 

especial per revisar el nomenclàtor dels 
carrers amb l’objectiu de substituir qual-
sevol nom que mantingui relació amb la 
dictadura franquista. També s’analitzarà 
l’oportunitat de senyalitzar elements pa-
trimonials de la ciutat relacionats amb la 
Guerra Civil, les lluites obreres i els movi-
ments veïnals pel seu paper en la recupera-
ció de les llibertats democràtiques. |

El solar que hi ha al darrere l’Hospital acollirà un nou edifi ci assistencial.

Un noU edIFICI a L’avIngUda
deL MIL·LenarI ConCenTrarÀ
eL grUIX de L’aCTIvITaT 
aSSISTenCIaL

PUNTADA DE PEU 
AL FRANQUISME

NOTÍCIES

Una placa franquista a Viladecans



EL CAS INIPRO ESTÉN L’OMBRA DE LA 
CORRUPCIÓ SOBRE L’AJUNTAMENT
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A FONS

acusat d’alteració de subhastes i 
tràfic  d’influències. Guerrero es troba 
actualment en llibertat provisional, ha de 
comparèixer mensualment al jutjat i se 
li ha retirat el passaport. Malgrat haver 
dimitit del seu càrrec a l’Ajuntament, 
continua vinculat laboralment al 
consistori a través de l’empresa municipal 
Viladecans Qualitat. 

En la mateixa operació també van 
ser arrestats el consultor Enric Miró 
i el director de l’empresa Iniciatives i 
Programes (Inipro), Ricard Campàs. 
Aquest últim va anar a les llistes 
electorals del PSC a finals dels anys 
vuitanta.

El cas es troba sota secret de sumari 
i obre molts interrogants, ja que Inipro 
té la seu a Viladecans i són molts els 
serveis públics que gestiona per mitjà

Efectius de la Guàrdia Civil davant les oficines municipals de Viladecans el passat 4 de maig.

Viladecans va veure sacsejada la 
seva tranquil•litat a principis de maig 
amb les detencions i els escorcolls de 
la Guàrdia Civil i la policia judicial 
a les dependències municipals per 
encàrrec del Jutjat d’Instrucció número 
1 de Tarragona. L’operació Amfiteatre 
estava relacionada amb el cas Inipro que 
investiga presumptes casos de corrupció 
i finançament irregular del PSC amb 
ramificacions a diverses ciutats. 

Arran de les indagacions judicials 
l’exprimer tinent d’alcalde de l’Ajuntament 
i exprimer secretari del PSC a Viladecans, 
Joaquín Guerrero, va ser detingut

 de contractes de concessió (llars 
d’infants, serveis socials, joventut i un 
llarg etcètera). De 2008 a 2013 Inipro 
i el seu conglomerat d’empreses va 
facturar al voltant de 17 milions d’euros a 
l’Ajuntament. 

Els fets van provocar la celebració d’un 
Ple extraordinari i la constitució d’una 
comissió “informativa” (l’equip de govern 
ha vetat el terme “investigació”) perquè 
tots els grups municipals puguin 
revisar les contractacions del consistori 
amb Inipro al llarg dels últims anys. ERC 
manté poques esperances sobre l’efectivitat 
d’aquesta comissió que ja entreveu com 
una operació de maquillatge per part 
del govern municipal. En qualsevol 
cas, sí confia en l’acció de la justícia i 
de l’Oficina Antifrau on ja el 2014 els 
republicans de Viladecans van denunciar 
diverses adjudicacions amb molts 
clarobscurs. 

La pedrera deL govern 
La portaveu d’ERC Viladecans, 

Bàrbara Lligadas, considera que “casos 
com aquests només fan que embrutir 
la reputació de la nostra ciutat i 
incrementar la desconfiança de la 
ciutadania en tota la classe política”. 
“Alguna cosa no pinta bé a l’Ajuntament 
de Viladecans i cal que s’investigui a fons 
per fer net i perquè no quedi marge de 
dubte”, ha afegit. 

Esquerra també ha posat damunt la 
taula l’alt nombre de càrrecs municipals 
que han treballat al conglomerat 
d’empreses d’Inipro abans darribar 
a l’Ajuntament, talment com si fos 
“la pedrera dels càrrecs de govern i 
dels càrrecs de confiança d’aquest 
Ajuntament”. |

Redacció

eL 4 de MaIg La poLÍTICa 
MUnICIpaL va TronToLLar CoM 
MaI aMB LeS deTenCIonS I eLS 
eSCorCoLLS de La poLICIa JUdICIaL 
I La gUÀrdIa CIvIL a LeS oFICIneS 
de L’aJUnTaMenT. eL CaS InIpro Ha 
FeT dIMITIr a L’eXprIMer TInenT 
d’aLCaLde (pSC) aCUSaT de TrÀFIC 
d’InFLUÈnCIeS I aLTeraCIÓ de 
SUBHaSTeS. de MoMenT...

erC va denUnCIar eL 2014
a anTIFraU I anTICorrUpCIÓ
dIverSeS adJUdICaCIonS 
de L’aJUnTaMenT a InIpro

eL dIreCTor d’InIpro
va anar a LeS LLISTeS 
deL pSC a FInaLS deLS 80
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La portaveu d’ERC, Bàrbara 
Lligadas, va argumentar que “tenim 
un deute històric amb els nostres 
atletes que gràcies als seus triomfs 
esportius han posat el nom de 
Viladecans al mapa internacional. 
Han passat tres dècades des de la 
primera promesa de construir una 
pista d’atletisme i encara estem 
igual. Moltes promeses però cap 
compliment. I mentrestant el talent 
ha de marxar de la nostra ciutat 
perquè no troba els equipaments 
necessaris”.

 

Actualment, els atletes de Viladecans 
entrenen la velocitat en 3 carrers i 
una mena de recta de 100 metres al 
costat del camp de beisbol, plena de 
forats i sense manteniment. La manca 
de pista impedeix especialitzar-se 
en les disciplines com perxa, salts o 
llançaments. |

VILADECANS ES MEREIX 
UNA PISTA D’ATLETISME 
AMB CARA I ULLS

Els atletes locals han d’entrenar-se en una recta de 100 metres plena de forats al costat del camp de beisbol.

El grup d’ERC a l’Ajuntament va pre-
sentar al Ple de juny una moció per 
reclamar la construcció d’una pista mu-
nicipal d’atletisme reglamentària (400 
metres) abans d’acabar el 2018, tenint en 
compte el deute històric de la ciutat amb 
atletes i entrenadors i la potent pedrera 
d’esportistes locals.

Els republicans recollien així el clam 
d’aquest col•lectiu cansat d’esperar i es-
coltar promeses que mai s’acaben com-
plint per part del consistori. La moció 
va ser rebutjada pels vots dels socis de 
govern (PSC+ICV) que, al seu torn, van 
presentar una contraproposta -aquesta 
sí va prosperar- molt menys ambiciosa 
(200 metres), sense terminis ni compro-
misos concrets.

Redacció

deSprÉS de 30 anYS de pro-
MeSeS InCoMpLerTeS per parT 
de L’aJUnTaMenT, La paCIÈnCIa 
d’aTLeTeS I FaMILIarS deL CLUB 
aTLeTISMe vILadeCanS S’aCaBa. 
ToT I eL deUTe HISTÒrIC de La CIU-
TaT aMB aQUeST eSporT, SegUIM 
SenSe pISTa regLaMenTÀrIa. I 
SeMBLa QUe va per LLarg...

eLS TrIoMFS eSporTIUS
deLS noSTreS aTLeTeS
Han poSaT eL noM de
vILadeCanS aL Mapa 

NOTÍCIES

Xavier Martín
Grup municipal d’ERC-AM
@08840v

OPINIÓ

Fa mesos que els mitjans de 
comunicació parlen de la creació de llocs 
de treball. Ara bé, es crea feina pagant un 
preu molt alt: precària, temporal i amb 
salaris baixos. S’estan creant treballadors 
pobres i això no ho podem permetre. Per 
això, ERC Viladecans hem donat suport a 
la iniciativa ciutadana ‘Anem a Mil’, que 
demana un salari mínim de mínim 1.000€. 

A nivell de municipi hem de ser 
un referent i aplicar aquest sou als 
treballadors de l’Ajuntament i exigir-lo a 
les empreses que treballin pel consistori. 
Per això vam presentar al Ple de juny 
una moció conjunta amb GVC que va ser 
aprovada amb els vots en contra del PP i 
l’abstenció de C’s. 

També reclamàvem que es treballi amb 
les empreses del municipi i la comarca 
perquè s’avanci en aquesta direcció. La 
consellera de Treball, Afers Socials i 
Famílies, Dolors Bassa, ja va anunciar al 
febrer que el futur marc laboral català 
tindrà un salari mínim superior al que 
marca actualment l’Estat espanyol (655 
€). Cal aprofitar aquesta oportunitat 
perquè és de justícia que tothom pugui 
viure dignament de la seva feina. 

A més a més, és la millor garantia per 
mantenir l’estat del benestar, l’educació, 
la sanitat i les pensions. Us convido a 
adherir-vos a la iniciativa al web www.
anemamil.cat. |

ANEM A MIL

LA VINYETA
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El grup d’ERC ha presentat fi ns a dues 
mocions ens el darrers plens municipals 
per demanar a l’Ajuntament que aturi la 
construcció del bloc de 7 plantes que s’està 
aixecant al carrer Josep Pallach, a la frontera 
entre els barris de l’Eixample i Alba-rosa.

La polèmica es remunta a 2013 quan 
l’Ajuntament va aprovar sense informar-ne 
als afectats una modifi cació puntual dels 
paràmetres d’edifi cació establerts pel Pla Ge-
neral Metropolità en aquest àmbit urbà, gai-
rebé duplicant les alçades màximes permeses 
(4 plantes més planta baixa). “L’edifi ci de la 
vergonya”, tal com alguns l’han anomenat, 
ha generat un impacte visual i paisatgístic ir-
reparable. Aquest fet ha provocat que els ve-
ïns s’hagin constituït com a associació i pro-
moguin una recollida de signatures i accions 
al carrer per exigir una rectifi cació al govern 
municipal que de moment no arriba. 

Segons la regidora republicana Myriam 
Moysset “els objectius reals de l’Ajunta-

ment en aquesta operació estan encaminats 
únicament i exclusivament a incrementar 
sostre per fer viable una operació urbanística 
i econòmica pactada entre l’empresa munici-
pal VIMED i la propietat de la fi nca”.

A més a més, afegeix, “l’Ajuntament fi gu-
ra al registre de la propietat com a propieta-
ri d’una de les parcel•les on està prevista la 
construcció d’un bloc de cinc plantes al ma-
teix carrer Josep Pallach, fet que confi rma la 
tendència de l’equip de govern a vendre i pri-
vatitzar solars municipals amb total opacitat 
i manca de transparència, gràcies a la delega-
ció de competències en favor de VIMED”.

ERC concreta que tampoc queda gens clar 
quin és l’aprofi tament econòmic resultant ni 
a què dedica el consistori els recursos obtin-
guts a canvi d’aquestes transaccions: “estem 
davant d’una forma de gestió del planeja-
ment urbanístic arbitrària i de difícil control, 
una forma que caracteritza l’urbanisme de 
l’Ajuntament de Viladecans des de fa anys i 
que li permet actuar amb discriminació, dis-
crecionalitat i plena llibertat de moviments, 
fi ns ara”. |

L’“EDIFICI DE LA VERGONYA” O 
COM TRINXAR EL PAISATGE URBÀ 

Redacció

erC Ha reCoLLIT eL MaLeSTar deLS 
veÏnS deL TorrenT BaLLeSTer I 
aLBa-roSa per La ConSTrUCCIÓ d’Un 
BLoC de 7 pLanTeS en Un enTorn 
on predoMInen edIFICIS de 4 pISoS I 
CaSeS UnIFaMILIarS. eL pSC eS MoSTra 
InFLeXIBLe a L’Hora de BUSCar 
SoLUCIonS aL SeU naYp UrBanÍSTIC. 

L’edifi ci en construcció a les portes d’Alba-rosa ha encès els ànims dels veïns pel seu impacte visual.

LeS ForMeS de L’aJUnTaMenT 
en UrBanISMe LI perMeTen
aCTUar aMB pLena LLIBerTaT
de MovIMenTS 

El Ple de maig va exigir a l’equip de 
govern un informe tècnic, econòmic i 
jurídic sobre el bloc de 7 plantes que 
s’està construint al carrer Pallach. La 
sorpresa a finals de juny va ser rebre 
5 pàgines que semblen més un escrit 
de defensa que un informe neutral i 
objectiu, obviant la valoració econòmica. 
És allò de ‘qui vigila el vigilant?’.  

Davant la nul•la voluntat de 
l’Ajuntament i l’alcalde a trobar una 
solució política al seu embolic, vam 
presentar una moció d’urgència al Ple de 
juny -que tornarem a presentar al juliol- 
exigint al consistori una negociació amb 
l’empresa constructora per l’enderroc 
de les tres plantes superiors. A canvi 
obtindria uns terrenys municipals 
urbanitzables com a permuta, en base 
als criteris establerts al Pla General i no 
a la carta com ha passat aquí, d’esquenes 
a la ciutadania. 

Hores d’ara només el PSC es manté 
capficat en mantenir el projecte tal i 
com es va aprovar el 2013, quan tota la 
resta de grups municipals han demostrat 
estar en contra d’aquesta aberració 
urbanística, inclosos els seus socis de 
govern. Perquè més enllà de legalitats, 
és una qüestió de voluntat política.  |

Myriam Moysset
Grup municipal d’ERC-AM
@myriammoysset
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una especial protecció a aquesta 
emblemàtica casa de pagès, que es 
remunta al segle XIII, i també als terrenys 
més propers com un camp d’ametllers 
centenaris o l’arbrat que es troba al seu 
voltant. 

La portaveu d’ERC al consistori, Bàr-
bara Lligadas, ha preguntat a l’equip de 
govern (PSC+ICV) en quines condicions 
s’ha atorgat la llicència per l’obertura del 
camí a la masia de Cal Menut per portar a 
termes les obres de rehabilitació, així com 
quines mesures s’han pres per protegir la 
comunitat d’alzines, roures i lledoners.

 
Per Lligadas “tornem a reviure els fets 

de 2015. Si l’any passat vam haver de la-
mentar l’ensorrament de la llar de foc i 

ERC DENUNCIA LA TALA D’ARBRES 
PROTEGITS A CAL MENUT

Cal Menut i el seu entorn protegit torna a ser objecte de la desgana i la despreocupació del consistori.

La restauració de Cal Menut, a la falda 
de la muntanya de Sant Ramon, per part 
de l’empresa propietària ha comportat la 
tala indiscriminada d’una bona part de 
la comunitat d’alzines, roures i lledoners 
protegits per decret municipal en el que 
abans havia estat un corriol i ara és un 
camí ample que permet el trànsit de 
vehicles pesants.

El reconeixement de la masia el 2002 
com a Bé Cultural d’Interès Local garantia 

d’un forn de pa d’interès patrimonial, 
aquest 2016 hem vist com l’empresa pro-
pietària ha trinxat bona part de l’arbreda 
d’interès local per permetre el trànsit de 
camions i excavadores”.

“Tot plegat”, ha afegit la regidora 
republicana, “davant la impassibilitat, 
la desídia i la permissibilitat del nostre 
Ajuntament que s’ha desentès una vega-
da més de la seva obligació de salvaguar-
dar el patrimoni històric i natural de la 
ciutat”. “De què serveix que ICV promo-
gui plantades d’arbres a la muntanya de 
Sant Ramón si després, per la porta del 
darrere, permet que empreses construc-
tores i immobiliàries s’emportin per da-
vant arbres declarats bé d’interès local?”, 
s’ha preguntat Lligadas. |

Redacció

LeS oBreS de reHaBILITaCIÓ d’aQUeSTa 
MaSIa HISTÒrICa Han CoMporTaT Una 
roMpUda ForeSTaL per perMeTre eL 
paS de MaQUInÀrIa en Una arBreda 
deCLarada d’InTerÈS LoCaL eL 2002.
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