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EDITORIAL

Fa poques setmanes s’ha aixecat parcialment el secret de 
sumari del cas Inipro que instrueix el Jutjat d’Instrucció número 
1 de Tarragona sobre presumpte finançament irregular del PSC. 
Els detalls que han transcendit tenen a veure amb l’Ajuntament de 
Tarragona. La peça de Viladecans per la qual s’investiga a l’extinent 
d’alcalde i exprimer secretari del PSC a Viladecans, Joaquín 
Guerrero, continua encara en fase d’instrucció. En les diligències 
que s’han fet públiques el jutge assenyala com el PSC de Tarragona 
es va lucrar a través d’una trama creada al voltant d’Iniciatives 
i Programes SL (Inipro), empresa amb seu a Viladecans i forts 
vincles amb el partit socialista. En concret, el partit hauria desviat 
fons municipals aprofitant un contracte d’integració de persones 
immigrades a través de l’Institut Municipal de Serveis Socials per 
finançar un grup de ciberactivistes que van fer campanya a favor 
de l’alcalde socialista Josep Félix Ballesteros a les xarxes socials. 
Molt ètic tot plegat. El magistrat veu indicis fonamentats de 
malversació, tràfic d’influències, prevaricació i alteració de preus 
de subhastes públiques. Els mateixos motius pels quals l’antiga 
mà dreta de l’alcalde Carles Ruiz està obligat a comparèixer al 
Jutjat de Tarragona un cop al mes i se li ha retirat el passaport. 
A l’espera de veure com avança la investigació judicial del cas a 
Viladecans, continuen les reunions de la comissió informativa al 
nostre Ajuntament presidida per Ciutadans amb pocs avenços i 
molta lentitud. Seguirem informant. |

PÀG. 2

LA DENÚNCIA

El Poliesportiu Municipal del Centre ja és història: espai de trobada, 
d’esport i cultura durant dècades ha quedat reduït a runes aquest 
mes de novembre per deixar pas a l’enèsima promoció immobiliària. 
S’ha de pagar el deute astronòmic contret amb Urbaser per la cons-
trucció del Pòdium, proper als 40 milions d’euros. El pavelló era un 
equipament públic i, en definitiva, terrenys municipals que ara es 
privatitzaran malgrat el rebuig d’associacions, comunitats de veïns i 
bona part de l’oposició. Des d’ERC Viladecans hem intentat per ac-
tiva i per passiva evitar aquest escenari amb múltiples mocions al 
llarg dels últims plens municipals però els vots del PSC, ICV-EUiA i 
el PP han impedit qualsevol alternativa. |

AMPA Marta Mata V! @AMPAMartaMata_V 
Campanya #ViladecansNeta - Recollida signatures
UNEIX-TE I SIGNA.
Per una ciutat lliure d’orins i femtes. 22 nov. 2016 

Xarxa Comercial @XarxaComercial
Volem felicitar als nostres socis Sito Castello i 
Montse Urbea Puig per portar #viladecans a
l’#everest 16 nov. 2016

David Molero @davidmolero80 
Qué verguenza de @rod2cat @Renfe @Inforenfe. 
En #Viladecans media hora sin pasar un tren en 
hora punta. 16 nov. 2016

La Premsa del Baix @lapremsadelbaix 
ERC reclama la remunicipalització de la neteja i la 
recollida de residus #Política 14 nov. 2016

Bàrbara Lligadas @blligadas
Per la seva parcialitat, pel seu partidisme i per 
haver insultat reiteradament adversaris polítics i 
veïns a les xarxes socials. 15 nov. 2016

ERC Viladecans @ERCviladecans
    Avui NO assistirem a la presa de possessió del
#SíndicdeGreuges #Viladecans en senyal de protesta pel 
perfil inadequat de @JJlnicolasa

Montse Mancera @Monquenstein
Segons dades de l’ONU, cada 10 minuts, una dona 
és assassinada per un home en algun punt del 
planeta. 26 nov. 2016

JERC Viladecans @jercviladecans
Benvinguts i benvingudes al Twitter oficial de les 
Joventuts d’Esquerra Republicana de Viladecans! 
Arranquem! 27 nov. 2016

Béisbol Viladecans @beisbolvila
Campeones! Una copa más para el Club, ganamos 
la Copa Catalunya Sub-18 en Montjuic 1-15 contra 
el @beisbolbcn Felicidades chicos 27 nov. 2016

Júlia @en_practiques
Conscient que a partir d’ara visc a una ciutat fan-
tasma gràcies a the stylets oulets #Viladecans :(
7 nov. 2016 
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Reforma horària. Quedeu-vos amb 
aquestes dues paraules: Reforma horària. Són 
les dues paraules que posen nom a una de les 
revolucions pendents a la nostra societat. No 
pot ser que en ple segle XXI encara no siguem 
propietaris del nostre propi temps i cal que 
per fi canviem les regles del joc per tal que allò 
que hauria de ser nostre ens torni a pertànyer.

Actualment encara ens regim per horaris 
propis de la revolució industrial i en base 
a una franja horària que no ens és pròpia. 
Sabíeu que ens hauríem de regir per l’horari 
de les Illes Canàries? Sabíeu que no és així 
perquè Franco va canviar la franja horària per 
estar a la mateixa que l’Alemanya nazi?

Tot això fa que mengem i dormim en 
horaris que són insans, que no respecten els 
nostres ritmes biològics. Fa que molta gent 

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

tingui jornades laborals de vuit hores a les 
quals cal sumar l’absurda xifra de dues hores 
per dinar més el temps dels desplaçaments. 
De manera que hi ha molta gent que passa 
fins a 11 o 12 hores fora de casa per treballar, 
fent-ho incompatible amb els horaris de la 
mainada o impossibilitant tenir temps propi 
per a esbargir-se.

De manera que acumulem un estrès 
incalculable per mirar d’aguantar el ritme i 
per mirar de quadrar la graella d’uns horaris 
impossibles de quadrar. Els nostres infants 
han de fer mil extraescolars, els nostres 
avis no poden gaudir de la seva merescuda 
jubilació perquè han d’encarregar-se dels néts 
i nosaltres ens sentim culpables per no passar 
prou temps amb les personetes que més ens 
estimem.

Per tot això cal agrair la iniciativa ciutadana 
que està posant en marxa aquesta revolució. 
De forma silenciosa, però constant. La cara 
visible d’aquesta iniciativa és el diputat 
de Junts pel Sí, Fabián Mohedano, la qual 
impulsa uns hàbits i horaris cívics, potenciant 
la igualtat entre les persones, les nostres 
capacitats de bona relació i, sobretot, la nostra 
salut i benestar.

QÜESTIÓ D’HORARIS

Tot plegat a través d’una llei que s’està 
gestant al nostre Parlament, molta pedagogia 
i moltes hores de reunions amb els agents 
socials implicats per tal d’aconseguir aquest 

objectiu de compactar la jornada laboral 
per sortir abans de la feina, introduir horaris 
laborals més flexibles d’entrada i sortida, 
avançar les hores dels àpats -tant del dinar 
com del sopar- i sincronitzar els horaris de 
les empreses, institucions i actors socials i 
culturals.

A Viladecans, però, correm el risc d’anar 
enrere. Enlloc d’avançar cap a una societat més 
moderna, que permeti la conciliació de tots els 
aspectes de les nostres vides, de racionalitzar 
horaris; correm el risc d’alliberar horaris i 
perdre encara més el control del nostre temps. 
I tot plegat per a satisfer una multinacional, 
Neinver, que vol obrir tots els dies de l’any el 
seu nou outlet de la nostra ciutat. |

LA REFORMA HORÀRIA IMPULSA
HÀBITS I HORARIS MÉS CÍVICS PER
GUANYAR EN QUALITAT DE VIDA 

LA VINYETA
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l’elecció del síndic anterior- tot i ser un càr-
rec especialment sensible que ha de defen-
sar els drets de la ciutadania davant de l’Ad-
ministració.

ERC Viladecans critica que el govern 
local hagi nomenat un militant del PSC 
que va exercir 24 anys com a regidor de 
govern, tot just fins l’any passat quan es va 
retirar de la política institucional arran de 

EL GOVERN DE VILADECANS NOMENA SÍNDIC 
DE GREUGES A UN SOCIALISTA DE CARNET QUE 
INSULTA PER LES XARXES SOCIALS 

José Luis Nicolás va ser un dels membres de govern de més confiança política de l’alcalde Ruiz fins l’any passat

El Ple municipal d’octubre ha aprovat amb 
els únics vots a favor de l’equip de govern 
(PSC+ICV) el nomenament de José Luis 
Nicolás com a nou Síndic de Greuges de 
Viladecans. La decisió s’ha pres en segona 
votació i per majoria simple, amb l’absten-
ció incomprensible de Ciutadans i sense el 
consens de l’oposició -com sí va succeir amb 

Redacció

ERC REBUTJA EL NOMENAMENT DE 
JOSÉ LUIS NICOLÁS -REGIDOR SOCIA-
LISTA AL GOVERN DURANT 24 ANYS 
I FINS EL 2015- QUE S’HA SIGNIFICAT 
PER LA SEVA PARCIALITAT I PARTI-
DISME A INTERNET AMB UN TO GRO-
LLER I DESPECTIU. A DIFERÈNCIA DEL SEU ANTECESOR

NICOLÁS NOMÉS VA COMPTAR AMB
ELS VOTS A FAVOR DEL PSC I ICV

NOTÍCIES

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

ON SÓN ELS NOSTRES 
DINERS?

En el passat Ple d’octubre el Govern municipal 
(PSC+ICV) va presentar, per sorpresa, els 
pressupostos per 2017. Uns pressupostos que no 
són coherents amb el model que defensem des

veïns i comerciants, concretament al 2018. A més, 
només es podran destinar per inversions. En canvi, si 
s’inclouen ara al pressupost es podrien destinar al que 
es desitgi.

A la política es tracta d’escollir, el PSC i ICV escullen 
aquest camí. No és el nostre, i per això vam votar en 
contra dels pressupostos. Ara bé, seguim a disposició 
de l’equip de govern per treballar per a la ciutadania 
i buscar punts de trobada en els comptes municipals 
que permetin fer coses per aquells a qui ens devem: la 
ciutadania de Viladecans. |

d'ERC Viladecans. Els pressupostos són només una 
estimació, i s’ha de ser prudent, però quan revisem els 
ingressos previstos de seguida ens trobem que falten 
diners, concretament més de 2.500.000€ que sabem 
segur que ingressarà l’Ajuntament al llarg de 2017.

Això no és prudència, això és una subestimació 
deliberada dels ingressos. Quanta política social 
deixem de fer a Viladecans? A quantes ajudes al 
comerç renunciem? I millores de servei? O baixades 
de taxes a qui més ho necessita? Aquests diners es 
podran utilitzar, però serà tard per molts dels nostres

les últimes eleccions municipals. Segons 
els republicans compta amb un perfil in-
compatible amb la Sindicatura de Greuges.

La portaveu del grup d’ERC-AM 

a l’Ajuntament, Bàrbara Lligadas, ha 
assegurat que “la figura del Síndic de 
Greuges hauria de ser una persona que 
generi consens, amb un expedient de 
serveis contrastat, el màxim d’objectiva i 
neutral possible”. “Justament”, ha afegit, 
“el contrari de José Luis Nicolás, que 
s’ha significat per la seva parcialitat i el 
seu partidisme a les xarxes socials amb 
un to groller i despectiu, amb insults 
inclosos que hem patit els seus adversaris 
polítics i diversos conciutadans. En 
qualsevol ajuntament normal només això 
el desacreditaria per exercir un càrrec 
d’aquestes responsabilitats, però ja sabem 
que Viladecans és diferent”. |

EL SÍNDIC DE GREUGES HAURIA
DE SER UNA PERSONA DE CONSENS,
L’ANTÍTESI DEL RECENT NOMENAT

jose luis nicolas ar
@JJlnicolasa

@Marc_Phantom @EvhVico ah y lo 
repito.iros a la mierda
8 nov. 2015

jose luis nicolas ar
@JJlnicolasa

@trempantempaito gilipollas
22 gen. 2016



El grup d’ERC-AM a l’Ajuntament ha aler-
tat dels col•lapses circulatoris a la sortida 
50 de l’autovia C-32 arran de l’obertura de 
The Viladecans Style Outlets. Els republi-
cans adverteixen que el nou centre comer-
cial comportarà més caos circulatori als ac-
cessos de la ciutat, especialment en hores 
punta, durant els caps de setmana i els fes-
tius d’obertura comercial, tal com ha quedat 
de manifest durant les primeres setmanes en 
funcionament.

El dissabte del pont de Tot Sants es van 
registrar cues durant gran part de la jorna-
da a la C-32 en sentit sud. Unes retencions 
que començaven a l’alçada de Cornellà, 
s’allargaven fins a Viladecans i que van pro-
vocar saturacions també a la sortida 52 i a 
l’avinguda Segle XXI.

ERC recorda que l’outlet comportarà un 
augment important de la mobilitat de ve-
hicles privats, camions i autocars, motiu 
pel qual dubta que el viaducte inaugurat 
l’any passat al polígon de Ca n’Alemany si-
gui capaç d’absorbir els nous fluxos. Abans 
de la posada en marxa del centre comerci-
al aquest pont ja registrava congestions i 

retencions de trànsit importants en hores 
punta. 

 La regidora d’ERC Myriam Moysset ex-
plica que “al viaducte de Ca n’Alemany s’ha 
suprimit un dels dos carrils d’accés a la ciu-
tat d’un dia per l’altre, amb una clamorosa 
manca d’informació i senyalització als con-
ductors”. L’altre carril es reserva als vehi-
cles que entren al centre comercial i al po-
lígon industrial. Moysset considera que “en 
aquest punt es produeix un coll d’ampolla 
que agreujarà les retencions habituals, amb 
el perill que s’allarguin fins a la pròpia auto-
pista en sentit Castelldefels”. 

 
Desdoblar la sortida 50
ERC Viladecans està treballant amb el di-

putat de Junts pel Sí i portaveu a la Comis-
sió de Territori del Parlament, Marc Sanglas, 
la possibilitat de desdoblar la sortida 50 de 
la C-32 en sentit Tarragona. Aquesta opció 
permetria generar una nova via d’entrada a 
la ciutat des del nou pont a la carretera de la 
Vila inaugurat aquest estiu. Així, els vehicles 
que vulguin accedir al centre de la ciutat per 
la sortida 50 tindrien una alternativa abans 
del viaducte de Ca n’Alemany i s’esponjaria 
el trànsit de forma global.

 
ERC es fa ressò també així de les nom-

broses queixes i el malestar de molts ve-
ïns de Viladecans que s’han manifestat a 
les xarxes socials davant els problemes per 
accedir a casa seva des de la principal via 
d’entrada i sortida a la ciutat. Altres veus 
també assenyalen l’empitjorament de l’aire 
per l’afluència de vehicles. |

ERC PROPOSA DESDOBLAR LA SORTIDA 
50 DE LA C-32 DAVANT LES CUES QUE 
PROVOCA L’OUTLET

Redacció

EL PLA DE MOBILITAT DE L’AJUNTAMENT 
HA REDUÏT UN DELS DOS CARRILS 
D’ENTRADA DES DE L’AUTOVIA 
PRIORITZANT EL CENTRE COMERCIAL 
I EL TRÀNSIT DE CAP DE SETMANA. 
NOMBROSOS VEÏNS S’HAN QUEIXAT 
PER LES DIFICULTATS D’ACCEDIR
A LA CIUTAT.

El primer cap de setmana d’obertura es van concentrar retencions quilomètriques a la C-32 i al polígon de Ca n’Alemany
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Des d’ERC portem mesos fent precs i 
preguntes al Ple posant de relleu errors i senyals 
viàries fora de normativa. La senyalització 
horitzontal i vertical compta amb un marc 
reglamentari definit a les vies interurbanes i 
carreteres, no així a les vies urbanes.

El Reglamento General de Circulación indica 
que els titulars de les vies municipals hauran 
de definir i normalitzar les seves senyals a les 
ordenances municipals. Les grans ciutats, degut 
a la gran variabilitat de senyalització específica 
no reglada, disposen del seu propi manual. En 
el Ple de novembre vàrem aprovar una moció, 
impulsada amb VSP i pactada amb l’equip de 
govern, per definir el marc normatiu que s’ha de 
fixar a les ordenances i redactar un manual que 
normalitzarà totes aquelles senyals específiques 
que s’hagin d’instal·lar a Viladecans.

És una eina que ha d’ajudar a tenir una 
ciutat més homogènia, més endreçada. Creiem 
que és important ja que moltes de les senyals 
específiques de la nostra ciutat no estan 
incloses a les ordenances municipals. Amb 
aquest manual hem de facilitar la comprensió 
i transmetre de manera nítida els diferents 
missatges als usuaris de la via pública. 
L’ordenació i racionalització dels criteris 
d’instal·lació reduirà l’impacte en el paisatge 
urbà i, el que és més important, permetrà una 
millora en termes de seguretat i circulació, sense 
oblidar l’estalvi a les arques municipals. També 
així repensem la ciutat. |

Myriam Moysset
Grup municipal d’ERC-AM
@myriammoysset

UNA CIUTAT MÉS 
ENDREÇADA

OPINIÓA FONS

LA VINYETA
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SALARI MÍNIM 
DE 1.071 EUROS A 
L’AJUNTAMENT A 
PARTIR DE GENER

Gràcies a la moció d’ERC que va presentar 
conjuntament al Ple municipal de juny, 
després de negociar-la amb l’equip de go-
vern sense el suport dels dos partits de 
dretes (C’s i PP), a partir de gener de 2017 
totes les categories professionals de l’Ajun-
tament assoliran un salari mínim mensual 
de 1.071,43 euros, en 14 pagues.

L’actualització de la taula salarial és 
fruit directe d’aquest acord i beneficia-
rà als peons, conserges, oficials i auxiliars 
administratius. Es respon així a la inicia-
tiva ciutadana Anem a Mil per a l’adopció 
d’un  salari mínim de referència a Catalu-
nya. L’Administració pública ha de donar 
exemple i ha de marcar el camí, especial-
ment quan l’actual salari mínim interpro-
fessional que estableix el Govern espanyol 
és de 655 euros i resulta del tot insuficient. |

Redacció

L’ACTUALITZACIÓ DE LA TAULA SA-
LARIAL FRUIT D’UNA MOCIÓ D’ERC 
BENEFICIARÀ ALS PEONS, CONSER-
GES, OFICIALS I AUXILIARS ADMINIS-
TRATIUS I ASSENYALA EL CAMÍ AL 
SECTOR PRIVAT.

NOTÍCIES APOSTA PER REPENSAR ELS SERVEIS DE 
RECOLLIDA DE RESIDUS

tur”. La proposta hauria d’incloure necessàri-
ament la subrogació de tot el personal.

 
ERC recorda que, segons els últims estudis, 

la municipalització dels serveis de neteja i re-
collida de residus suposa un estalvi pels ajun-
taments. Castelldefels gestionarà aquestaàrea 
a partir de 2017 a través d’una empresa muni-
cipal després que un informe de la consultora 
Faura-Casas determinés que el canvi de ges-
tió podia representar un estalvi de fins a tres 
milions d’euros en 10 anys, així com disposar 
d’eines de gestió més flexibles.

  
L’objectiu d’ERC també és donar la màxi-

ma transparència a una àrea que s’enduu el 
10% del pressupost municipal cada any i que 
està controlada per un grup xinès després que 
Florentino Pérez (ACS) vengués Urbaser a Fi-
rion Investments. Especialment després dels 
últims casos en què s’ha posat greument en 
qüestió la fiabilitat de grans multinacionals 
com Fomento de Construcciones y Contratas 
en aquest àmbit. |

El grup d’ERC a l’Ajuntament ha sol·licitat a 
l’equip de govern l’encàrrec d’un estudi eco-
nòmic i de viabilitat per municipalitzar els 
serveis de neteja i recollida de residus, actual-
ment en mans d’Urbaser. L’informe hauria de 
preveure l’impacte econòmic per les arques 
públiques a mitjà i llarg termini, com s’hau-
ria de gestionar el procés i les característiques 
de la futura empresa municipal.

 
El regidor republicà, Xavier Martín, recor-

da que “el servei de neteja i recollida de resi-
dus representa un 10% del pressupost total de 
l’Ajuntament de Viladecans i està en mans 
d’una empresa privada. No estem en contra 
de la col•laboració publicoprivada, però no-
més la contemplem en els casos en què tot-
hom hi surti guanyant”. 

 
Martín assegura que “no només busquem 

l’estalvi, sinó que també volem millorar el 
servei. Castelldefels ja ha apostat per aquest 
model i ha obert la possibilitat de mancomu-
nar serveis amb municipis veïns de cara al fu-

Redacció

UN ESTUDI INDEPENDENT INDICA QUE L’AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS, PIONER 
EN MUNICIPALITZAR AQUESTA ÀREA, POT ESTALVIAR-SE FINS A TRES MILIONS 
D’EUROS EN 10 ANYS. A VILADECANS REPRESENTA UN 10% DEL PRESSUPOST.

Una de les escombradores d’Urbaser a Viladecans

Ets jove?   Ets independentista?   Apunta't!
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Tot i que es tracta d’una proposta encara pro-
visional, ERC celebra el que considera una 
“esmena a la totalitat” al projecte aprovat de 
forma inicial fa més d’un any durant el Ple 
municipal. Gràcies a la pressió de la Platafor-
ma en Defensa del Polígon Industrial Centre i 
altres actors com Esquerra Republicana, s’han 
incorporat nombroses modificacions al polè-
mic pla urbanístic. 

Entre d’altres, destaquen la reducció dràs-
tica dels Plans de Millora Urbana (de 18 a 3), 
el fet que la majoria de sòl mantingui la classi-
ficació d’industrial, la reducció de les alçades 
màximes permeses, la desvinculació de les ca-
ses històriques de l’avinguda Generalitat (ara 
es consideren casc antic), la consolidació de la 

plaça Europa o l’ampliació de l’avinguda Segle 
XXI que anirà a càrrec de l’Ajuntament.

La portaveu republicana a l’Ajuntament, 
Bàrbara Lligadas, ha assegurat que “celebrem 
que el sentit comú i la racionalitat s’imposin al 
Polígon Centre, perquè tots estem d’acord en 
la necessitat de modernitzar-lo, però l’equip 
de govern va plantejar una proposta que en-
lloc de millorar el futur del polígon el senten-
ciava a mort. El govern va intentar canviar 
les regles del joc aprofitant la desinformació i 
les vacances de Nadal per evitar al•legacions, 
però s’ha topat amb la fortalesa i l’acció uni-
tària dels principals afectats que han fet valer 
legítimament els seus drets”.

 
Lligadas ha recordat que el projecte inici-

al que el PSC i ICV van aprovar al Ple d’oc-
tubre de 2015 preveia la construcció de fins a 
1.300 habitatges amb alçades de PB+8 plantes 
(37 metres) en contra dels paràmetres del Pla 
General Metropolità que marca un màxim de 
PB+4 plantes (17 metres). Un objectiu desorbi-
tat que trencava amb el model de ciutat com-
pacte i uniforme de la zona centre de Vilade-
cans consolidat al llarg dels anys. |

NOTÍCIES

CANVIS AL PROJECTE DE REFORMA DEL 
POLÍGON INDUSTRIAL DEL CENTRE

Redacció

GIRAT COM UN MITJÓ. EL PROJECTE 
DE REFORMA DEL POLÍGON CENTRE 
QUE IMPULSA EL GOVERN LOCAL 
(PSC+ICV) HA CANVIAT MOLT ARRAN 
DE LA COMISSIÓ INTEGRADA PER 
L’AJUNTAMENT, AFECTATS I GRUPS 
POLÍTICS DESPRÉS DE L’AMPLI REBUIG 
GENERAT A LA PROPOSTA INICIAL.

El carrer Noi del Sucre, afectat pel projecte de reforma que impulsa l’Ajuntament.

ELS PRESSUPOSTOS DE LA 
GENERALITAT PRIORITZEN 
L’HOSPITAL DE VILADECANS

Fruit del compromís del Departament de 
Salut i el seu conseller, Antoni Comín, 
amb el territori el Govern català ha prio-
ritzat l’ampliació i reforma de l’Hospital 
en els comptes de l’any vinent, uns pressu-
postos que hauran de ser negociats i votats 
en sessió plenària al Parlament a principis 
de 2017.

Aquesta partida permetrà afrontar la 
primera fase de les obres que conduiran a 
completar el projecte previst, d’una inver-
sió estimada de 47 milions d’euros d’ara i 
fins el 2020. La previsió és que es comencin 
a licitar les primeres intervencions a prin-
cipis de 2017 després que Salut aprovés la 
proposta arquitectònica el passat mes de 
juny.

L’objectiu de la Generalitat és triplicar la 
superfície actual de les instal·lacions amb 
un nou edifici assistencial a l’avinguda 
del Mil·lenari i una superfície construïda 
de 28.000 m2, 152 llits d’hospitalització, 9 
quiròfans o 66 consultes i gabinets d’explo-
ració, entre d’altres.  

 
El centre hospitalari és el de referència 

als municipis de Viladecans, Castellde- 
fels, Gavà, Begues i Sant Climent i atén un 
públic objectiu de 180.000 habitants. |

Redacció

EL PROJECTE DE PRESSUPOSTOS DE 
LA GENERALITAT PER AL 2017 PRE-
VEU DESTINAR 4,2 MILIONS D’EUROS 
A L’INICI DE LES OBRES D’AMPLIACIÓ 
DE L’HOSPITAL DE VILADECANS, LA 
PARTIDA MÉS IMPORTANT AL BAIX 
LLOBREGAT ON EL GOVERN INVERTI-
RÀ FINS A 65,6 MILIONS.

Una imatge virtual del futur hospital

Ets jove?   Ets independentista?   Apunta't!
@JERCViladecanS

viladecans.jerc@gmail.COM
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ENTREVISTA

CLEMENTE OLIVARES
LÍDER SINDICAL A LA GRAN
VAGA DE LA ROCA DE 1976

ENTREVISTA

“LA VAGA DE LA ROCA VA SER UN EXERCICI DE 
DEMOCRÀCIA DIRECTA CONTRA EL SISTEMA”.

Va entrar a treballar a la fàbrica als 14 
anys i amb 24 va ser un dels líders sindicals 
de la vaga de la Roca dels 95 dies. Repas-
sem un episodi indispensable de la nostra 
història local que alguns han volgut silenciar.

-Aquest mes de novembre s’han com-
plert 40 anys de la gran vaga de la Roca. 
Quin record en tens?

La vaga de la Roca és una vaga male-
ïda, perquè en realitat la història l’escriu 
el que guanya. Nosaltres no som ni gua-
nyadors ni perdedors en aquesta història 
però sí que érem l’exemple que no havia 
de seguir la resta de la societat. Perquè 
era organitzar-se democràticament a tra-
vés de les bases, tenir en tot moment 
controlat qui et representa. Aquesta de-
mocràcia directa anava contra el règim, 
contra els sindicats, contra els partits po-
lítics, contra el que tenim avui en dia. Això 
feia mal a tot arreu.

-Per què es posa sovint com a exemple 
i referent de la resistència obrera?

La vaga es va polititzar moltíssim sense 
voler-ho, per la transició, s’havia de fer una 
reforma, el referèndum de la Constitució va 
caure en plena vaga el setembre de 1976. 
Aguantes 95 dies de lluita perquè hi havia 
un sentiment molt fort de la gent, les con-
dicions de treball eren molt dures. Roca era 
una empresa radical, no hi havia moviment 
sindical. Era la segona empresa més impor-
tant de Catalunya després de la SEAT. Vam 
néixer per lluitar contra unes condicions 
obreres molt determinades, però teníem un 
altre enemic, no simplement l’empresa, sinó 
també els sindicats majoritaris que s’esta-
ven conformant.

-Creus que Gavà i Viladecans la reivin-
diquen prou?

La gent que la vam viure de prop la recor-

dem tal com va passar més o menys però la 
gent del poble en realitat més que viure-la 
la va patir, perquè els enfrontaments eren a 
la rambla de Gavà o a Viladecans, ens po-
sava la culpa a nosaltres. La gent es recor-
da més de la vaga per les falsedats que van 
circular que per la història real. Quan parles 
del Baix Llobregat mai es parla de la vaga 
de la Roca, és com si no hagués existit. Pocs 
la recorden. Els que la vam viure la recor-
dem com una cosa important que la història 
s’encarregarà de jutjar. A tots  nosaltres ens 
ha deixat un pòsit.

-Sentíeu que estàveu fent història?

Vam ser el cant del cigne, no per nosaltres, 
per les circumstàncies, nosaltres vam sortir 
d’allà i durant 95 dies ens vam convertir en 
els més polítics de tot Espanya. I a les assem-
blees ja no parlaves de les condicions labo-
rals, parlaves del paper dels sindicats, dels 
partits polítics, de les associacions veïnals, 
què passaria amb la transició. Vam rebutjar 
en assemblea la Constitució espanyola.

- Vau ser precursors de l’assemblearis-
me?

A la gran vaga de la Roca no vam inven-
tar res. L’assemblearisme, l’elecció directa 
estava més que inventada, ja amb la co-
muna de París. Cada certs anys hi ha mo-
viments similars, com el 15M tot i que no hi 
combrego. Les reflexions col•lectives sem-
pre aporten solucions col•lectives. Vam pas-
sar d’una reflexió col•lectiva on et planteja-
ves que els representants no ens servien, 
que les condicions de treball i la relació amb 
l’empresa s’havien de canviar... I automàtica-
ment, sense voler, ja t’estaves replantejant 
el sistema, perquè era una reflexió col•lecti-
va. En el moment en que t’ajuntes aconse-
gueixes una força molt potent.

Olivares davant l’església del Tobogan a Can Palmer, epicentre de la vaga
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