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LES PIULADES
twitter.com/ERCviladecans

Myriam Moysset @myriammoysset 
@ERC_BaixLlobreg @ERCviladecans es suma al 
contenciós administratiu amb DEPANA i altres en 
contra PDU del Delta 12 d’abril

EDITORIAL

La relació que manté l’Ajuntament (PSC+ICV) amb grans 
multinacionals i companyies de tot tipus alienes a la ciutat és com 
a mínim intensa. Ho abordem en diversos articles de la nostra 
revista. Per començar a la secció “La denúncia” on expliquem 
la construcció del supermercat Aldi en terrenys municipals 
programats com a zona verda fins l’any 2013. Continuem amb la 
polèmica reforma del Polígon Centre que beneficiarà especialment 
al futur oulet i la factoria Roca Radiadors -les seves naus industrials 
en desús seran potencialment urbanitzables- i acabem amb 
Urbaser. La concessionària del servei de neteja adscrita al grup ACS 
(Florentino Pérez) ha resultat doblement afavorida en els darrers 
mesos: d’una banda per la retirada unilateral del servei porta a 
porta als establiments comercials i, de l’altra, per la injecció de 
cinc dels set milions d’euros que van sobrar del pressupost de l’any 
passat. S’ha d’amortitzar part del deute astronòmic que va assumir 
l’Ajuntament per la construcció del flamant Pòdium Viladecans. 
Moltes portes obertes abans de les eleccions municipals, molts 
publireportatges, tothom molt content i rialler però a Viladecans 
sempre hi guanyen els mateixos i paguem la festa entre tots. |
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LA DENúNCIA
Saps que el solar de Can Calderón on s’ha instal·lat el super-
mercat Aldi estava programat com a zona verda des de 1988? Saps 
que l’equip de govern de Viladecans (PSC+ICV) va justificar el 2013 
el canvi d’usos i la venta del terreny públic per “manca de pressió 
ciutadana”? Saps que la requalificació valora com a “espai lliure” 
l’aparcament en superfície del supermercat?. |

AMPA Marta Mata V! @AMPAMartaMata_V 
Avui des de la #JuntaAMPA hem presentat instàn-
cia reclamant reunió amb alcalde de #Viladecans 
#SenseResposta #Abandonats 30 de març

Xavi Martín @08840v
Alguns s’omplen la boca parlant de mesures socials, 
quan l’status quo actual no ens permet res... 8 d’abril

Oriol Junqueras @junqueras El TC anul·la el decret de po-
bresa energètica que havia de garantir el subministrament 
elèctric a les famílies que més pateixen

Quim Casas @quimc
És tan absurd tot el recorregut que fa el #N16 i en 
especial per #Viladecans. Una volta completament 
il·lògica. #transport poca #eficiència 11 de març

La Premsa del Baix @lapremsadelbaix
@ERCviladecans reclama la millora urgent dels 
jardins de Magdalena Modolell #Política 14 de març

coletasdeporvida. 
@EvhVico
Impacto urbanístico a 
las puertas de Albarro-
sa! Sin línea de fachada 
y en zona de máximo 4 
plantas. #viladecans 14 
d’abril

Bàrbara Lligadas @blligadas 
Farta de la demagògia del PSC a #Viladecans. Dema-
nen ara tot allò que ells no van fer quan governaven 
arreu i era època de vaques grasses. 20 d’abril

TastaViladecans @TastaViladecans
Descarga la app #tastaViladecans y disfruta del fin 
de semana en nuestros comercios y restaurantes. 
#Viladecans 1 d’abril



LA VINYETA
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Un hospital nou, un CAP obert vint-
i-quatre hores, la construcció de 
dos instituts-escola, pagar el deute 
amb l’Ajuntament, obrir els cinemes 
Lauren, fer la línia de metro del 
Delta... A aquest pas de demandes el 
magre pressupost de la Generalitat 
s'haurà de destinar exclusivament a 
Viladecans.

Sostenia el president Tarradellas 
que en política es pot fer tot menys 
el ridícul. Precisament això és el que 
està fent el PSC amb el seu totum 
revolutum d’exigències al Govern 
català. Exigir ara un hospital o una 
línia de metro obviant que quan tu 

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

governaves arreu i en època de vaques 
grasses no vas fer res, és tenir molta 
barra. Reclamar dos instituts-escola 
quan ets còmplice de la planificació 
deficient del mapa educatiu municipal 
és cinisme. 

Vendre una notícia responsabilitzant 
el vicepresident Junqueras de 
l’absència de cinemes a Viladecans 
és mentir. Reclamar els 6’5 milions 
d’euros que la Generalitat et deu 
quan destines 5 dels 7 milions que et 
van sobrar del pressupost de 2015 a 
amortitzar deute amb Urbaser, és no 
tenir escrúpols. 

Però sembla que tan és, aquí el que 
compta és marejar l’opinió pública 
perquè tothom pensi que qui governa 
la Generalitat no fa més perquè no 
vol. Atiar el victimisme, aquesta és la 
qüestió. Quan la situació financera fruit 
de l’escanyament del Govern espanyol 
és horrorosa i impedeix fer moltes 
de les coses que necessita la nostra 
ciutadania. Per això, precisament, 
estem embrancats en aquest projecte 

PROU VICTIMISME

de construir un estat propi, per tenir 
els pressupostos que la gent es mereix, 
per no haver de gestionar mai més la 
misèria, per disposar dels serveis que 
paguem però no tenim perquè els diners 
es volatilitzen quan arriben a Madrid.

Avui en dia s’ha posat de moda 
presentar propostes que l’únic que 
pretenen és deixar a l’altre en evidència, 
tot per amagar l’absència de projecte 
polític i model de ciutat propi. Nosaltres, 
però, sabem que la població té criteri 
propi. Nosaltres ens neguem a fer 
política en negatiu, a la contra. Nosaltres 
fem política en positiu, en favor d’un 
projecte polític diferent que té un model 
de ciutat clar. 

Fent propostes per a millorar 
la ciutat, malgrat que ara per ara 
tinguin poc suport dins del consistori. 
Estem convençuts que la majoria de 
viladecanencs estan farts de la ciutat 
que l’actual equip de govern està 
construint mentre intenta enganyar-los 
fent-los creure que els problemes i els 
responsables són uns altres.

EL QUE COMPTA ÉS MAREJAR
L’OPINIÓ PÚBLICA I ASSENYALAR
SEMPRE A LA GENERALITAT

COM DEIA TARRADELLAS, EN 
POLÍTICA ES POT FER TOT
MENYS EL RIDÍCUL

L’EQUIP DE GOVERN INTENTA
FER CREURE QUE ELS PROBLEMES
I ELS RESPONSABLES SÓN UNS ALTRES



ERC ha posat de manifest diversos epi-
sodis que demostren la manca de cura i 
respecte de l’actual equip de govern envers 
el patrimoni històric local. L’últim cas té a 
veure amb els Jardins de Magdalena Modo-
lell, popularment coneguts com a Parc dels 
Ocellets. Una forta ventada a principis de 
març va malmetre la paret de l’antiga masia 
de Ca n’Escuder que separa la zona d’es-
barjo infantil amb l’hort urbà del carrer del 
Sol. Per sort no es van lamentar ferits, però 
els fets van agreujar la necessitat d’actuar de 
manera integral sobre l’entorn.

 
Esquerra ha reclamat una millora ur-

gent i integral d’aquests jardins després 
d’anys d’abandó i manca de manteniment 
per part del consistori. Una realitat que ha 
convertit el Parc dels Ocellets en un gran 
solar erm, especialment des del temporal 
de vent de 2009 que va arrencar bona part 
dels arbres.

 
La portaveu dels republicans, Bàrbara 

Lligadas, s’ha preguntat “de què ens serveix 
fer bandera de nous parcs urbans si els que 
tenim, alguns d’evident interès cultural, els 

deixem morir i llanguir d’aquesta mane-
ra?”. “Potser és que el nucli antic no és prio-
ritari per l’equip de govern?”, ha insistit.

 Lligadas ha afegit que “lamentem la 
mínima consideració que té l’equip de go-
vern cap al patrimoni local de Viladecans, 
tal com s’ha posat de manifest amb la 
Bòbila de Sales, Cal Menut o en el fet que 
siguem l’únic municipi del Delta del Llo-
bregat que no té aprovat un Pla Especial 
del Catàleg de Patrimoni”.

NOTíCIES

SOS PATRIMONI HISTÒRIC

Redacció

EL PARC DELS OCELLETS, CAL MENUT O 
LA BÒBILA DE SALES CAUEN A TROSSOS 
MENTRE SEGUIM SENSE PLA ESPECIAL 
DEL CATÀLEG DE PATRIMONI

CAL MENUT

Capítol a banda mereix la masia de Cal 
Menut, Bé Cultural d’Interès Local, que 
l’estiu passat va patir l’enderroc d’una llar 
de foc i un forn de pa d’interès patrimonial 
arran d’unes obres de remodelació sense la 
supervisió de l’Ajuntament. ERC Vilade-
cans es va afegir a la denúncia original del 
sindicat Unió de Pagesos.

 Segons Lligadas “Cal Menut és l’em-
prenta de la nostra tradició rural, una masia 
que ha estat víctima d’un conflicte endèmic 
d’interessos especulatius on l’Ajuntament, 
malgrat haver protegit l’edifici el 2002 amb 
la declaració de bé cultural, no ha fet res 
més per preservar-la”.

 
Després de l’incident del mes de juliol 

el consistori va anunciar l’obertura d’un 
expedient sancionador i el requeriment als 
propietaris per reconstruir la part afectada, 
però mesos després encara són invisibles els 
avenços en aquesta direcció. |

El parc infantil dels Jardins de Magdalena Modolell s’ha hagut de tancar per evitar que ningú prengui mal

LA MASIA HA ESTAT VÍCTIMA D'UN
CONFLICTE ENDÈMIC D'INTERESSOS
ESPECULATIUS
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VINE’NS A VEURE 
PER SANT ISIDRE

Té PREMI! 
Visita l'estand d'ERC 
Viladecans a la Mostra 
d'Entitats, omple la butlleta 
d'amic d'Esquerra i podràs 
endur-te un obsequi de 
marxandatge. T'esperem el 
14 i 15 de maig al Parc de 
la Marina.
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El grup d’ERC-AM a l’Ajuntament de Vi-
ladecans ha presentat un paquet d’al·le-
gacions al projecte de reforma del Polígon 
Industrial Centre que promou l’equip de 
govern (PSC+ICV). Els republicans es 
mostren molt crítics amb el pla urbanístic 
de més envergadura de l’actual mandat, ja 
que -entre d’altres defectes- pateix d’una 
indefinició calculada que deixa la porta 
oberta a la consecució d’un nou nou mo-
del de ciutat i de traçat urbà que trenca 
amb els usos socials i el tarannà del mu-
nicipi.

ERC PRESENTA ALTERNATIVA 
AL PROJECTE DE REFORMA DEL 

POLíGON CENTRE 

Redacció

2.500 LLOCS DE TREBALL EN 
PERILL, HABITATGES AMB ALÇADES 
DESORBITADES, IMPACTE VISUAL 
IRREPARABLE, ESPECULACIÓ 
IMMOBILIÀRIA… T’EXPLIQUEM 
LA LLETRA PETITA DEL PLA 
URBANÍSTIC MÉS COMPLEX DEL 
MANDAT.

Segons la regidora Myriam Moysset “la 
transformació que promou el PSC provoca-
rà que moltes activitats econòmiques indus-
trials actuals desapareguin, però el Polígon 
Centre manté una vitalitat que cal afavorir 
enlloc de transformar perquè perdi la seva 
raó de ser amb l’únic objectiu de facilitar la 
transició entre l’outlet i el nucli urbà”.

Les al·legacions d’ERC es divideixen en 
quatre parts i es poden consultar senceres a 
la secció Documents del web www.esquer-
ra.cat/viladecans. |

ZONA INDUSTRIAL
- Unificar els plans de millora urbana en un de sol
- Respectar usos i volumetries del Pla General Metropolità
- Incloure l’àmbit de la factoria Roca Radiadors
- Valorar afectació gasoducte existent al subsòl
- Eliminar ampliació Trama Urbana Consolidada
- Aturar el projecte fins a valorar impacte amb afectats

XARXA VIàRIA
- Redacció d’un estudi de mobilitat integral 
- Si s'ha d'ampliar  av. Segle XXI, 
augmentar valors d’expropiació
- No repercutir finançament ampliació 
entre propietaris

VIMED
- Excloure aquesta empresa municipal 
de la tramitació, per la seva opacitat 
i per la necessitat de màxima 
transparència

AVINGUDA GENERALITAT
- Excloure cases banda mar i vincular-les a reforma del 
nucli antic
- Incloure el Poliesportiu del Centre a reforma del nucli antic
- Suprimir desviament traçat avinguda
- Reduir a la meitat alçades dels edificis
- Traslladar l’edificabilitat del Poliesportiu a l’avinguda
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Myriam Moysset
Grup municipal d’ERC-AM
@myriammoysset

L’ URBANISME DE 
L’ AJUNTAMENT

multinacionals, bancs i grans companyies, 
la majoria alienes a Viladecans i sovint 
amb interessos especulatius. En concret, 
destaquen la factoria Roca Radiadors 
-amb qui l’Ajuntament ha signat convenis 
per “rellançar” el polígon- i el centre 
comercial outlet de Neinver.

 
Segons la regidora Moysset “és 

impossible entendre l’obertura de 
l’avinguda Segle XXI sense tenir en compte 
la posterior continuïtat i aprofitament

POLíGON CENTRE

MULTINACIONALS, BANCS I GRANS COMPANYIES 
S’EMPORTEN LA PART MéS GRAN DEL PASTíS

Cadena humana per protestar contra el projecte de reforma del Polígon Centre el 23 de febrer. / Autor: Jaume Muns

ERC Viladecans denuncia  que els 
principals beneficiats pel projecte de 
reforma del Polígon Centre seran 

urbanístic de les naus en desús que té 
la factoria Roca Radiadors”. Esquerra 
considera que tot el projecte està 
pensat per acollir centres comercials, 
hotels, discoteques, edificis d’oficines 
i edificis d’habitatges amb un impacte 
visual irreparable en detriment d’un 
pol industrial divers i dinàmic que ha 
aguantat prou bé la crisi. 

Els republicans van acompanyar la 
Plataforma en defensa del Polígon Centre 
el 23 de febrer en una cadena humana 
que va aplegar centenars de persones fins 
a la seu d’alcaldia per demostrar el seu 
rebuig al pla. Amb el lema “2.500 puestos 
de trabajo en peligro en Viladecans. No 
a la modificació urbanística del Polígon 
Centre de Viladecans”, els participants 
van recórrer els centenars de metres que 
separen la zona industrial de la plaça de 
la Vila. |

Redacció

ELS REPUBLICANS FAN COSTAT A 
LES PETITES I MITJANES EMPRESES, 
INDÚSTRIES I TREBALLADORS DEL 
POLÍGON CENTRE CONSTITUÏTS EN 
PLATAFORMA PER DEFENSAR ELS 
SEUS DRETS.

Al diccionari de la llengua catalana 
“Urbanisme” es defineix com el conjunt 
de normes i disposicions tècniques, 
administratives, poblacionals, socials 
i econòmiques que es refereixen al 
desenvolupament harmònic, racional i 
humà dels centres habitats. També es 
descriu com a ciència, tècnica i art de 
l'ordenació de les ciutats i el territori. 
M’agradaria quedar-me amb el concepte 
“desenvolupament harmònic, racional i 
humà” de la definició.

Fa temps que em pregunto si el 
“desenvolupament harmònic” de la ciutat 
de Viladecans passa per construir al 
Polígon Industrial Centre fins a 1300 pisos 
amb blocs de planta baixa més 8 plantes 
(PB+8p). Això es convertirà en un mur de 
formigó entre el barri antic i el polígon, 
enclotant encara més la plaça de la Vila. 
És harmònic planificar la ciutat a cop 
de desig? Pels que manen sembla que 
sí: aquest Ajuntament amb l’alcalde al 
capdavant va “desitjar” i aprovar per Ple 
el 2014 un edifici de PB+8p just on a finals 
del 2015 va “desitjar” (i així es preveu en 
el projecte inicial) l’obertura i prolongació 
de l’avinguda segle XXI. Una previsió, 
planificació i harmonia inaudites. 

Podem considerar un “desenvolupament 
racional” menysprear els 2500 llocs de 
treball actuals i prometre nous llocs amb 
naus innovadores i tecnològiques? 

Què faran els treballadors i empresaris 
que han aconseguit sobreviure a la crisi 
econòmica? Els abandonem a la seva sort? 
No seria més racional actualitzar el polígon 
-és cert que li cal una neteja de cara- i ajudar 
a les empreses existents a millorar les 
instal•lacions i potenciar el negoci? Traiem 
més suc del que tenim i no venguem fum.

Un “desenvolupament humà” és presentar 
el projecte urbanístic més ambiciós d’aquest 
Ajuntament en dècades (tal i com el defineix 
el propi equip de govern) treballat des dels 
despatxos i d’esquenes a la ciutadania? Cal 
canviar les maneres de fer d’aquesta política 
carrinclona i obsoleta sense tenir por del que 
opinen els ciutadans i ciutadanes, perquè 
tots tenim molt a aportar. No podem deixar 
l’urbanisme únicament en mans dels que 
ens governen, perquè les seves decisions 
tenen uns efectes gegants sobre el nostre 
futur col·lectiu. |

TOT EL PROJECTE ESTÀ PENSAT
PER ACOLLIR CENTRES COMERCIALS,
HOTELS, DISCOTEQUES, OFICINES 
I HABITATGES
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El grup d’ERC-AM a l’Ajuntament acu-
sa el govern municipal de prioritzar 
els interessos d’Urbaser en la recolli-
da selectiva de residus que es venia 

oferint als locals comercials i de res-
tauració del municipi. 

Així es va posar de manifest durant 
el Ple de març en què PSC i ICV van ser 
els únics en votar en contra d’una moció 
d’ERC que es feia ressò de les queixes de 
nombrosos comerços i negocis.

 
El malestar respon a la retirada uni-

lateral per part de l’empresa concessi-
onària de la recollida porta a porta, un 
servei ara desaparegut que es feia amb 

PSC I ICV PRIORITZEN ELS INTERESSOS 
D’URBASER EN LA RECOLLIDA SELECTIVA 
DE RESIDUS

Redacció

L’EQUIP DE GOVERN VOTA EN CONTRA 
D’UNA MOCIÓ D’ERC QUE RECOLLIA 
LES QUEIXES DE COMERCIANTS I 
RESTAURADORS DESPRÉS DE LA 
RETIRADA UNILATERAL DEL SERVEI 
PORTA A PORTA.

Redacció

ERC S’AFEGEIX AL COL·LECTIU 
D’ENTITATS I FORCES POLÍTIQUES 
QUE PRESENTEN UN CONTENCIÓS 
ADMINISTRATIU CONTRA EL PLA 
DIRECTOR URBANÍSTIC DEL DELTA 
DEL LLOBREGAT.

 
Les seccions locals d’ERC de Sant Boi, 

Gavà i Viladecans han presentat conjunta-
ment amb altres forces progressistes, enti-
tats ecologistes i proteccionistes del

La concessió del contracte de neteja a Viladecans està en mans d’Urbaser.

EL NOU SISTEMA GENERA
MÉS ENTREBANCS, MÉS
FEINA I DIFICULTA LA SELECCIÓ
DELS RESIDUS

ENTITATS I PARTITS PORTEN EUROVEGAS-2 
ALS TRIBUNALS

contenidors individuals. La decisió -presa 
sense consens ni consultar abans als afec-
tats- obliga els establiments a utilitzar els 
contenidors ordinaris, generant més en-
trebancs, més càrrega de feina i dificultant 
el reciclatge, ja que complica la selecció 
manual de residus. 

Esquerra considera que el canvi en el 
sistema de recollida té l’únic objectiu de 
reduir costos a Urbaser.

El regidor republicà Xavier Martín ha la-
mentat que “els comerciants i restauradors 
de Viladecans continuen pagant el mateix 
pel servei de recollida de residus, per cert 
molt més que altres taxes similars, però en 
canvi de la nit al dia i sense consensuar amb 
ningú el consistori i l’empresa concessio-
nària han decidit retirar la recollida porta a 
porta, és a dir, els locals reben pitjor servei 
però segueixen pagant el mateix”. |

territori una demanda al Tribunal Conten-
ciós Administratiu contra el Pla Director 
Urba nístic (PDU) del Delta del Llobre-
gat, aprovat per l’anterior Govern de la 
Generalitat amb el beneplàcit dels alcaldes 
socialistes. En total, ERC assumeix el 58 % 
dels costos de l’obertura d’aquest procés 
judicial. 

 La iniciativa, presentada per DEPANA 
el passat 15 d’abril a Viladecans, fa èmfasi 
en la insuficient protecció dels valors natu-
rals, ecològics i paisatgístics del Delta, així 
com en la requalificació massiva de terrenys 

abans classificats com a equipaments i ara 
convertits en sòl d’aprofitament privat a 
títol lucratiu per a usos comercials, hotelers, 
industrials i residencials.

 
La regidora d’ERC Viladecans Myriam 

Moysset ha explicat que «a Viladecans el 
PDU preveu la transformació de terrenys 
lliures propers a l’autovia de Castelldefels 
per construir diversos complexos hote-
lers, que considerem incompatibles amb 
la preservació del Parc Agrari del Baix 
Llobregat i els espais naturals del Delta 
del Llobregat”. |
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ORIOL JUNQUERAS

ENTREVISTA

“EN REALITAT QUI DECIDEIX ELS 
PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT 

NO éS EL GOVERN, SINÓ L’ESTAT”

VICEPRESIDENT DEL GOVERN I 
CONSELLER D’ECONOMIA I HISENDA 
DE LA GENERALITAT

-En quina situació es troba la tresoreria 
de la Generalitat?

La insuficiència crònica d’ingressos que 
pateix la Generalitat com a conseqüèn-
cia del model de finançament injust, de 
les deslleialtats de l’Estat, del repartiment 
injust dels sostres de dèficit, etc, ha fet que 
les tensions de tresoreria del Govern hagin 
estat constants en els darrers anys. A més, 
s’agreugen en la mesura que l’Estat retarda 
els pagaments del FLA (Fons de Liquidi-
tat Autonòmic). Quan més tarda a pagar-se 
el FLA, més pateixen els proveïdors. Però 
malgrat aquesta situació complexa evident, 
en aquests moments, patim menys que en 
d’altres ocasions. S’està pagant a les farmà-
cies, per exemple, en els terminis més curts 
des de fa anys. Estem fent la gestió de la 
tresoreria amb la màxima cura possible. Ara 
bé, això no vol dir que si el Ministerio ho 
decideix, tornem a patir els propers mesos, 
perquè les decisions arbitràries són tantes…

-No obstant, des del Govern us heu 
compromès a no fer cap més retalla-
da...

El nostre compromís és no fer cap 
reducció de la despesa respecte a 2015 
i, a més, afegir les partides del Pla de 
Xoc Social, per molts requeriments que 
rebem del Ministerio. No aplicarem cap 
retallada afegida. En tot cas, com vam 
dir després de rebre la carta de Monto-
ro, si el ministerio vol obligar a tancar un 
hospital, ho haurà de fer ell, perquè no-
saltres no ho farem. El ministerio ha d’as-
sumir les seves responsabilitats i no pot 
traspassar-les a les comunitats perquè 
això pot tenir unes conseqüències molt 
greus pels ciutadans.

- Molts ajuntaments socialistes us 
reclamen el retorn del deute amb el 
món local obviant els incompliments 
reiterats de l’Estat. Què en penseu?

El principal problema de l’economia ca-
talana és que els ingressos estan controlats 
pel Ministerio de Hacienda, de manera que 
en realitat qui decideix els pressupostos de 
la Generalitat no és el Govern, sinó l’Estat. A 
més, les deslleialtats de l’Estat, no complint 
amb les seves obligacions, els endarreri-
ments en els pagaments o la centrifugació 
de les seves responsabilitats han provo-
cat fortes tensions en la tresoreria. I a tota 
aquesta situació, cal afegir que la major 
part dels pagaments del Govern català es-
tan condicionats pel Govern espanyol, que 
estableix un ordre de prelació en què la pri-
oritat són els proveïdors socials i sanitaris. 
Aquest ordre deixa al Govern català molt 
poc marge per realitzar altres pagaments, 
que s’efectuen en funció de l’antiguitat de 
les obligacions i de les necessitats urgents.

- Treballeu amb uns pressupostos més 
socials?

Com hem repetit en altres ocasions, no 
seran els pressupostos que els ciutadans 
mereixen. Malgrat que l’economia mostra 
símptomes positius: està creixent molt per 
sobre de la mitjana de la Unió Europea, les 
exportacions estan en màxims històrics, la 
recaptació vinculada al turisme, també, i la 
inversió estrangera és extraordinària, malau-
radament, aquests elements no arriben a 
molts ciutadans. L’objectiu és fer que aquest 
creixement arribi a tots els ciutadans. Ara bé, 
no és gens senzill, perquè tot l’esforç que fa 
aquest país pagant impostos, per exemple, 
no reverteix adequadament en la societat. El 
nostre compromís amb els nous pressupos-
tos és que no hi hagi noves reduccions de la 
despesa respecte al 2015 i afegirem totes les 
mesures socials del Pla de xoc, que puja uns 
270 MEUR. L’increment de l’activitat econò-
mica ho permetrà.

Oriol Junqueras, Vicepresident de la Generalitat 


