
Viladecans

11  MODEL DE CIUTAT

L’INCIVISME ES CRONIFICA 
DAVANT LA INACCIÓ  
DE L'AJUNTAMENT 

7 PARADA OBLIGATÒRIA 

ERC PROPOSA TRANSFORMAR EL BAIXADOR
DE LA RENFE EN ESTACIÓ I DESDOBLAR VIES
PER AUGMENTAR LA FREQÜÈNCIA DE PAS

Viladecans
repensem

OCTUBRE 2020-GENER 2021 
NÚMERO 17

EL GOVERN LOCAL APROVA UN 
PRESSUPOST PER AL 2021 CONTINUISTA  
I  MIOP AMB LES PRIORITATS DEL MOMENT

EL GOVERN LOCAL APROVA UN 
PRESSUPOST PER AL 2021 CONTINUISTA  
I  MIOP AMB LES PRIORITATS DEL MOMENT 



Pàgina 2

El passat 18 d’octubre  de 2020 vam detectar un vessament d’ai-
gües brutes (desconeixem si contaminades) en un dels canals de 
desguàs de la riera de Sant Climent, a l’alçada del centre comercial 
outlet. Vam traslladar l’incident al consistori però suposem que els 
fets es van deixar diluir i tal dia farà un any. Cal prendre consci-
ència que determinades pràctiques, com llançar residus o plàstics 
fora dels contenidors, acaben perjudicant l’aqüífer del delta i en úl-
tima instància el mar, on la presència de microplàstics ha augmen-
tat molt en les últimes dècades. Tot acaba al desguàs, a la riera, al 
riu o al torrent i d’allà al Mediterrani només és qüestió de temps. 
Els peixos acaben ingerint aquestes partícules, les confonen amb 
aliment i així acaben entrant a la cadena tròfica. L’emergència cli-
màtica i el col·lapse mediambiental ens interpel·la a tots. |

LES PIULADES
twitter.com/ERCViladecans

Comencem nou any i desitgem de veritat que sigui millor a l’ante-
rior. 2020, un any que quedarà gravat als anals de la història asso-
ciat per sempre a la pandèmia i la crisi sanitària. El 2021 serà com-
plicat, especialment perquè els efectes socioeconòmics de la crisi 
global que tenim al damunt es notaran amb tota la seva intensitat 
i cruesa. Per això és important que des de les administracions si-
guem àgils i efectius, per no deixar ningú enrere i ajudar al màxim 
en la reactivació. La Unió Europea sembla que va aprendre la lliçó 
de l’última crisi i ha abandonat les receptes d’austeritat i control 
ferri del dèficit. Ara permet un relaxament del control financer i 
promou unes polítiques d’endeutament que avantposen a les per-
sones i repartirà fons europeus per a la recuperació -coneguts com 
a Next Generation- que també arribaran a Catalunya i Viladecans. 
Qui sembla que no ha après dels errors que es van cometre el 2008 
i anys posteriors és el govern local de PSC i Comuns, ja que conti-
nua apostant pel creixement urbanístic, per la totxana, com a mo-
nocultiu econòmic. Les grues fa mesos que tornen a copar els nos-
tres cels i el màxim exponent el tenim en el futur barri de Llevant, 
que estan aixecant del no res a l’últim braç verge de la falda de Sant 
Ramón. Tampoc sembla que aprenguin dels errors quan presenten 
un pressupost municipal pel 2021 continuista, que erra en les prio-
ritats que exigeix el moment o quan dediquen només un 20% dels 
estalvis generats amb la liquidació de l’exercici anterior a ajudes di-
rectes per la COVID. Gairebé la meitat del romanent de tresoreria 
el destinen a pagar deute amb els bancs quan la llei ja no hi obliga. 
Contra el mal govern, que avantposa pagar crèdits financers a sal-
var comerços i famílies, des d’ERC seguirem treballant per ser allà 
on més se’ns necessiti. |

LA DENÚNCIA

EDITORIAL

#Panorama

ERC Viladecans · @ERCViladecans
Aquest 2/12 arriben els #cribratges massius de 
@salutcat a #Viladecans per a població asimptomàtica 
a partir de 16 anys, per frenar l’expansió del virus i 
trencar possibles cadenes de transmissió. Al Casal 
Montserratina, de dilluns a dissabtes. Vine! 
https://ja.cat/JPt4F  · 30 nov. 2020

Joan Bausa · @bausa_joan
Mireu... dijous passat es van aprovar els pressupostos 
a #Viladecans. I sabeu quina és la única institució que 
aquest any destinarà menys diners al municipi?
Sí, la Diputació (JxCat+PSC)... Molt positiva la 
sociovergència  · 19 dec. 2020

Foto de portada: Isaac Planella, llicència CC BY-NC-ND 4.0.

La Premsa del Baix · @lapremsadelbaix
El CB Viladecans de softbol torna a Europa 
https://tinyurl.com/y3bc8dub
23 nov. 2020

Unió de Pagesos · @uniopagesos
COMUNICAT - @uniopagesos lamenta que el projecte 
de planta de transformació de residus en adobs de 
l’AMB al Parc Agrari no té en compte el sector agrari 
https://bit.ly/39cNw3o  · 26 nov. 2020

Carme Forcadell · @ForcadellCarme
Avui ens tornen a la presó, però mai podran tancar 
la nostra voluntat de construir un país més just, més 
solidari i més lliure. Gràcies a totes i tots pel suport.  
Us estimo  · 4 dec. 2020

Hospital Universitari Bellvitge | HUB · @hbellvitge
Triple felicitació als companys 
de territori #Metrosud de 
l’Hospital de Viladecans pel 
seus premis com a millor 
hospital comarcal en Gestió 
Clínica Global i Diagnòstic de l’Aparell Digestiu i 
Hepatopancreàtic al #BestSpanishHospitals i en el 
#Top20. Ben merescuts!  · 16 dec. 2020

El Infoanonimo · @EInfoanonimo
El día 12 de diciembre pusieron los bancos nuevos 
en Más Ratés. A 27 de diciembre ya estaban algunos 
destrozados. #Viladecans 
29 dec. 2020
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Des del nostre grup municipal acostumem 
a evitar el concepte “construir” perquè a Vi-
ladecans és sinònim de totxana gràcies a dè-
cades de governs del PSC. Però si busques la 
paraula al diccionari hi diu “Fer, formar, (al-
guna cosa) ajuntant-ne les parts constituents 
segons una ordenació, segons un pla deter-
minat”. I d’això és del que ha d’anar aquest 
any que encetem. 

Estem parlant molt de reconstruir, però 
nosaltres el que volem és construir. No vo-
lem tornar al punt de partida anterior, volem 
que les coses siguin diferents. Volem cons-
truir una societat millor que aprengui dels 
errors i no deixi ningú enrere. On la sanitat 
pública no pateixi retallades i els hospitals 
s’ampliïn quan la ciutadania ho necessita. 
On els instituts escola no es construeixin 
com a ham per justificar l’enèsim projecte 
urbanístic, sinó per la convicció en un mo-
del educatiu concret. On en lloc de rescatar 
als bancs, es prioritzin les persones i els seus 
petits negocis. 

La pandèmia, a banda del drama humà 
en nombre de vides, ens ha sacsejat i ha de-
mostrat quins han de ser els fonaments sò-
lids d’una societat: uns serveis públics po-
tents que protegeixin a tothom. I, a nivell 
municipal, nosaltres tenim clar el camí: 

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

evitar l’actual continuisme del govern de 
PSC i Comuns. Cal abandonar el planteja-
ment de seguir pagant deute bancari i de 
les empreses municipals, en lloc de desti-
nar els diners disponibles a ajudes direc-
tes. Així com centrar-ho tot en l’urbanis-
me, com és el cas del nou barri de Llevant, 
mentre es prometen inversions amb grans 
titulars que després mai es materialitzen: 
pista d’atletisme, camp de beisbol, segona 
biblioteca, Rambla, Jardins de Magdalena 
Modolell, etc. 

Sabem que l’equip de govern ha fet un es-
forç pel que fa a serveis socials i en evitar que 
ningú vinculat a l’Ajuntament perdi la feina. 
I aquí sempre ens trobaran i els felicitarem 
sense manies. Però és insuficient. Aquest 
2021 els nostres comerciants necessiten que 
les ajudes promeses els arribin i els facilitem 
la seva feina amb el millor acompanyament 
possible. Per això hem demanat que la part 
de la taxa de terrasses de principis del 2020 

2021, OPORTUNITATS PER CONSTRUIR
la puguin pagar de manera fraccionada al 
llarg de tot el 2021.  

Les persones que més estan patint la crisi 
necessiten que Viladecans faci tot el possible 
per implementar la Llei 11/2020 de contenció de 
les rendes de lloguer, entre moltes altres mesu-
res, per tal que l’habitatge sigui un dret, en lloc 
d’un luxe. Perquè és aquí on resideix en bona 
part la solució a la problemàtica de l’habitatge, 
en comptes de seguir edificant de manera in-
definida cada pam del nostre terme municipal. 

El nostre jovent necessita calmar el seu des-
assossec i cal que des del municipalisme li de-
mostrem que el tenim en compte i lluitarem 
pel seu futur, però també pel seu present. I 
per això seguirem recordant que cal impulsar 
mesures com el carnet jove municipal, amb 
veritables ajudes per a aquest col·lectiu. 

I tots plegats necessitem creure de manera 
seriosa en el repte que tenim com a planeta. 
I com a ciutat això no s’aconsegueix sumant 
títols i carnets d’associacions diverses, sinó 
demostrant de manera ferma el compromís 
amb la recollida selectiva o defensant i prote-
gint els nostres espais naturals. Per això no-
saltres ens sentim còmodes amb construir un 
nou futur, una nova societat, lluny d’apos-
tar-ho tot a la totxana, a la façana. |

#Opinió

Gracies!,

AQUEST 2021 ELS NOSTRES 
COMERCIANTS NECESSITEN QUE
LES AJUDES PROMESES ELS 
ARRIBIN I ELS FACILITEM LA FEINA 
AMB EL MILLOR ACOMPANYAMENT

Viladecans VILADECANS

A totes aquelles i aquells  
que heu estat a primera línia  
per ajudar als altres durant el 2020  



Pàgina 4 #FemBarri 
PREOCUPA L’ESTAT DE L’ANTIC 
MERCAT DE CAN BATLLORI

Redacció

ERC HA INSTAT L’EQUIP DE GOVERN 
A REQUERIR ALS RESPONSABLES DE 
L’ANTIC MERCAT DE CAN BATLLORI, 
DE PROPIETAT PRIVADA, PERQUÈ 
RETIRIN EL FIBROCIMENT DE LA 
TEULADA, EN MAL ESTAT I MOLT A 
PROP D’HABITATGES.

A l’avinguda de Can Batllori amb el carrer 
del Comerç hi ha aquest antic equipament, 
encaixonat entre edificis, teulada d’uralita 
i tancat al públic des de fa uns 25 anys. Els 
veïns porten temps queixant-se perquè -as-
seguren- hi ha rates i despreniments de vi-
dres des de les finestres, pràcticament totes 
trencades. A més, adverteixen que han apa-
regut plantes al sostre construït amb pla-

Els veïns es queixen del mal estat del sostre, construït amb plaques de fibrociment.  

ques de fibrociment i que s’està deteriorant 
amb el conseqüent risc per a la salut pública. 
També demanen que l’espai es reconverteixi 
i s’aprofiti pel barri. 

ERC va preguntar al Ple municipal si hi 
ha algun calendari previst per a la retirada 
de l’amiant a la teulada, en línia amb la mo-
ció dels republicans aprovada el 2018 per a la 
identificació i retirada d’aquest element no-
ciu a Viladecans. També es va interessar so-
bre possibles converses entre l’Ajuntament 
i la propietat per adquirir l’immoble i des-
tinar-lo a algun equipament o zona verda. 
L’alcalde Ruiz va informar a través del seu 
xat mensual que el projecte damunt la taula 
passa per enderrocar l’antic mercat i destinar 
l’espai generat a espai públic i la construcció 
d’un nou bloc de pisos. Sí, més pisos. |

ROCA, CONDEMNADA PER EXPOSICIÓ A L’AMIANT

El Tribunal Superior de Justícia de Cata-
lunya (TSJC) ha confirmat aquest passat 
octubre la sentència del Jutjat Social 25 
de Barcelona que obliga Roca Sanitaris 
a indemnitzar amb 556.205 euros la ví-
dua d’un extreballador de la fàbrica de 
Gavà i Viladecans que va morir per l’ex-
posició a l’amiant. L’home patia un càncer 
de pleura, que els tribunals han conclòs 
reiteradament que va ser causat per l’ex-
posició a les fibres mentre va treballar 
a l’empresa, del 1970 al 1989. La reso-
lució del TSJC tomba el recurs presentat 
per Roca, i ratifica totes les conclusions 
fetes pel Jutjat social. Els tribunals sos-
tenen que a la fàbrica de Gavà hi havia 

presència habitual d’amiant, com recull 
un informe d’Inspecció de Treball. L’infor-
me acreditava que a les instal·lacions de 
Roca a Gavà i Viladecans hi havia fibres 
en diversos components, com en la línia 
de producció de sabates de fre de ferro-
carril i sobretot a les juntes utilitzades 
per fabricar peces d’aixeteria. Unes pe-
ces que Roca va fer servir almenys fins 
l’any 2004, quatre anys després de la pro-
hibició de l’amiant a territori comunitari. 
El Col·lectiu Ronda destaca que els infor-
mes van acreditar una “absència total i 
absoluta de mesures preventives per a 
la protecció dels treballadors front al risc 
d’exposició a l’amiant”. | 

MÉS EQUITAT EN L’ÚS 
DELS EQUIPAMENTS 
ESPORTIUS
ERC Viladecans ha aconseguit posar les 
bases per a una major equitat en l’ús 
dels equipaments esportius de l’Ajunta-
ment gràcies a les al·legacions que ha 
presentat a la nova Ordenança de l’ús de 
les instal·lacions esportives municipals. 
El govern local ha recollit la proposta 
dels republicans i, tal com inclou el text, 
el procediment específic de repartiment 
anual d’instal·lacions tindrà per finalitat 
el tracte equitatiu i just entre les entitats 
esportives del municipi. L’ordenança afe-
geix, a més, que entre els criteris tècnics 
de distribució es tindran en compte, entre 
d’altres, la dimensió de l’entitat, el projec-
te esportiu i el projecte social, com activi-
tats socials, igualtat de gènere o inclusió 
de col·lectius amb risc d’exclusió.

Es respon així a una de les demandes 
més insistents de diversos clubs espor-
tius locals, queixosos amb l’assignació 
d’espais i hores d’entrenament dels pa-
vellons municipals. Per ERC el reparti-
ment d’espais públics municipals en-
tre les entitats esportives hauria de ser 
equitatiu, conjuntament amb l’assigna-
ció de subvencions anuals, sense deixar 
cap ombra o sospita d’arbitrarietats. És 
a dir, a cada club se li haurien d’assignar 
uns recursos determinats amb criteris 
clars, objectius, transparents i justos. 
Cal un tracte diferent, diferenciat i ade-
quat per aquells que són diferents. |
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PRESSUPOST 2021: CONTINUISTA I MIOP 
AMB LES PRIORITATS DEL MOMENT

Redacció

EL GRUP D’ERC A L’AJUNTAMENT HA 
VOTAT EN CONTRA DEL PRESSUPOST 
MUNICIPAL DE 2021 PERQUÈ NO 
RESPON A LES DIFICULTATS  
I NECESSITATS DE LA CIUTADANIA  
EN L’ACTUAL CONTEXT DE CRISI PER 
LA COVID-19.   

ERC rebutja els comptes de l’Ajuntament 
de 2021 que l’equip de govern (PSC+Co-
muns) ha dut al Ple de desembre, aprovat 
amb el rebuig de tota l’oposició. En paraules 
de la portaveu republicana Bàrbara Lligadas, 
“ens hauria agradat abstenir-nos però ens 
hem vist obligats a votar en contra perquè 
són uns pressupostos molt continuistes que 
impediran fer front a les dificultats deriva-
des de la pandèmia”.

“Entenem que ara calen acords, però 
aquests comptes no s’ajusten a la situació que 
estem vivint. Des del govern diuen que són 
expansius, però ja ho veurem quan arribem a 
la liquidació. Potser comprovarem el que por-
tem anys dient, que infravaloraven els ingres-
sos per després tenir romanent i poder-lo de-
dicar a pagar deute. Potser el que ara han fet 
és posar per fi tots els ingressos que realment 
genera la ciutat”, ha afegit Lligadas.

La portaveu d’ERC considera que la reali-
tat desmunta el discurs dels dos socis de go-
vern: “vostès van a cop de titular, però quan 

grates els números descobreixes que no es 
destinen allà on la ciutadania més ho neces-
sita. Hi ha partides on ens posarem d’acord 
com l’increment en serveis socials, però no 
entenem les retallades en cultura, progra-
ma LGTBI, Policia Local, serveis d’àpats a 
domicili, dinamització de la gent gran o de 
les entitats. Sobretot quan la partida d’al-
caldia augmenta en 10.000 euros o es des-
tinen 40.000 euros més a jardineria, després 
d’anys de deixar escocells buits i aturar el re-
plantament d’arbrat”.

Poc suport al comerç
La regidora també ha recriminat al govern 
que -a finals de 2020- els comerciants enca-
ra no hagin cobrat les ajudes del Pla de re-
activació local i que un 20% d’aquest suport 
econòmic sigui a través de la moneda local 
vilawatt: “Per què necessiten els comerciants 
ajudes en vilawatts? Els botiguers no neces-
siten comprar en altres comerços de la ciu-
tat, el que ara necessiten són ajudes directes 
per pagar el lloguer i fer front a les despeses 
més urgents per poder mantenir la persiana 
oberta”. 

 
Segons la portaveu republicana, “diuen 

que ajuden molt el comerç, però han posat 
una pantalla gegant que val desenes de mi-
lers d’euros al mercat municipal de Plaça 
Europa sense que cap paradista ho hagi de-
manat. Una pantalla que tapen els arbres i 
que inclou informació produïda per l’Ajun-
tament, no sobre el mercat, i que van instal-

lar un matí d’obertura al públic, obstaculit-
zant l’accés principal”.

El ‘joc’ de les inversions
Lligadas també constata com els membres 
del govern “juguen amb les inversions. Ge-
neren grans titulars i quan analitzes els plans 
d’inversió a mig termini i compares el pres-
supost de l’any passat amb el realment exe-
cutat, les coses canvien molt. Per exemple, el 
camp de beisbol: al pressupost de 2020 hi ha-
via una reserva de 550.000 euros però només 
se n’han executat 17.000. I en el pla d’inversi-
ons 2020-2023 hi havia una partida d’un mi-
lió el 2021 i ara ens trobem que només seran 
127.000 euros. És molt poc seriós”.

“Hi ha una cosa que sí es manté”, ha afe-
git, “els 668.000 euros anuals que dediquen a 
l’amortització de vehicles d’Urbaser per a la 
recollida de residus. Com pot ser que ho pla-
nifiquin any rere any fins el 2024 quan se su-
posa que estan repensant el sistema? Ens re-
butgen mocions perquè estan repensant tot 
el model i, en canvi, hi continuen destinant 
tot aquest dineral”.

Durant el debat sobre el pressupost 2021, 
el govern va esgrimir el compliment del pro-
grama electoral del PSC amb partides com 
la millora de l’enllumenat públic. En aquest 
sentit, Lligadas va recordar l’ampli reguitzell 
de promeses socialistes que continuen al ca-
laix, algunes des de fa dècades com la pista 
d’atletisme o d’altres més recents com la pis-
cina descoberta, la segona biblioteca a Can 
Ginestar, la millora del conjunt arquitectò-
nic i dels Jardins de Magdalena Modolell o 
la reforma de la Rambla. 

El govern local també treu pit de congelar 
impostos de cara l’any 2021, “sort d’això” ha 
dit la portaveu d’ERC, “perquè som una de 
les ciutats catalanes amb l’IBI més alt”. |

L’Ajuntament ha instal·lat una pantalla gegant al mercat municipal sense comptar amb els paradistes.

#FemCiutat

LES RETALLADES EN CULTURA, 
LGTBI, POLICIA LOCAL, GENT GRAN 
O ENTITATS CONVIUEN AMB  
AUGMENTS COM LA PARTIDA  
D’ALCALDIA, QUE  OBTÉ  
10.000 EUROS MÉS 
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Redacció
ERC DENUNCIA QUE L’AJUNTAMENT 
DE VILADECANS DESTINARÀ 
MENYS DEL 20% DELS ESTALVIS 
MUNICIPALS DE 2019 A AJUDES 
DIRECTES PER A LA REACTIVACIÓ 
LOCAL ARRAN DE LA PANDÈMIA. 

Així ho van posar de manifest els republi-
cans durant el passat Ple de novembre en mo-
tiu de l’aprovació de modificacions de crèdit 
per reassignar el romanent de tresoreria, és a 
dir, els fons pressupostaris que finalment no 
es gastaran, després de la liquidació de l’exer-
cici de 2019 i les baixes d’altres partides. 

“Malgrat una part del romanent de tre-
soreria de 2019 es destina a ajudes directes 
per a la reactivació local, aquesta xifra no 
representa ni el 20% del total. La resta dels 
estalvis generats es destina un cop més a 
pagar deute, malgrat la llei ja no ens hi obli-
ga, i a les empreses municipals. Aquest no 
és el nostre model”, ha explicat la portaveu 
d’ERC Bàrbara Lligadas. 

Del total de 6,7M€ de romanent només 
1.250.000 es destinaran a ajudes directes. 
La resta anirà a empreses municipals i gai-
rebé 3M€ a pagar deute bancari, malgrat la 
llei que forçava a fer-ho s’ha relaxat gràcies 
a la pressió de diversos grups al Congrés, 
entre ells ERC, per permetre als ajunta-

ments fer front a la crisi i el moment d’ex-
cepcionalitat.   

El govern local destina un milió d’aquests 
euros a la partida “solvència financera VI-
MED per a nous reptes”, és a dir, l’empresa 
municipal que exerceix com a promotora im-
mobiliària i està trinxant bona part de la ciu-
tat. Per ERC, l’Ajuntament allibera deute amb 
uns diners que ara caldria destinar a altres 
prioritats com despesa social o suport al tei-
xit econòmic. Caldria rendibilitzar les finan-
ces tan sanejades que afirma tenir el consisto-
ri per dedicar-les a les urgències del moment, 
enlloc de pagar als bancs. “Sabem que quan 
es puguin tornar a endeutar serà per afrontar 
noves inversions i ho alertem perquè conei-
xem el seu model, el de grans obres faraòni-
ques que tensen l’economia municipal durant 
tot un mandat, com van fer amb el Pòdium, 
mentre s’obliden de millorar els barris”, ha 
afirmat Lligadas. “No sabem quan durarà la 
crisi, però sí sabem que haurem de superar-la 
amb respostes diferents a les de 2008 i el go-
vern local sembla no haver après de la lliçó”. |

ERC denuncia que es destini gran part del romanent de tresoreria a pagar els bancs.

#FemPoble
L’AJUNTAMENT PRIORITZA 
PAGAR DEUTE BANCARI A
RESCATAR FAMÍLIES 

DE 6,7M€ GAIREBÉ 3 ANIRAN
A EIXUGAR DEUTE MALGRAT LA 
LLEI  QUE FORÇAVA A FER-HO
JA NO HI OBLIGA DAVANT LA 
SITUACIÓ DE CRISI ACTUAL

RECÀRRECS A L’IBI  
PER MALA GESTIÓ 
Després de les remeses duplicades de 
l’IBI del passat juliol, diversos contri-
buents s’han trobat a finals d’any amb 
recàrrecs per pagar l’impost fora de 
termini quan no havien rebut les do-
miciliacions a les bústies, com era de 
costum. Els afectats es queixen que 
l’Ajuntament havia difós missatges 
d’allargaments de terminis per pagar 
els rebuts no domiciliats, com a me-
sura excepcional arran de la pandè-
mia. A l’hora de la veritat, els sobres 
no han arribat i quan els veïns s’han 
adreçat a l’oficina d’atenció al ciutadà 
-per conèixer en quina situació es tro-
baven- han comprovat que el període 
de pagament havia expirat i havien de 
pagar recàrrec.

Es demostra per segona vegada en 
menys d’un any els problemes de 
gestió del govern local amb l’Impost 
de Béns Immobles, un dels més cars 
de Catalunya. Des d’ERC vam estar 
d’acord en alterar el calendari fiscal 
per ajudar a la població, davant els 
efectes del confinament i la crisi socio-
econòmica. Però els missatges escas-
sos han confós a la ciutadania. A més, 
no s’han enviat correctament els re-
buts a tots els contribuents i s’ha gene-
rat una situació d’indefensió i perjudici 
de la qual el consistori n’és responsa-
ble. Amb la que està caient, l’Adminis-
tració municipal hauria de facilitar la 
vida dels seus conciutadans enlloc de 
complicar-la més. Per això, al Ple de 
novembre vam demanar explicacions 
a l’executiu municipal i que posés les 
màximes facilitats als afectats per re-
vertir la situació, únicament imputable 
al seu mal govern. |
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VILADECANS, PARADA OBLIGATÒRIA 
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ERC PROPOSA TRANSFORMAR 
EL BAIXADOR FERROVIARI DE 
VILADECANS EN ESTACIÓ I 
DESDOBLAR LES VIES DE TREN 
PER AUGMENTAR LA FREQÜÈNCIA 
DE PAS I ACABAR AMB GREUGES 
COMPARATIUS. 

ERC Viladecans ha presentat al·legacions al 
Pla director d’infraestructures (PDI) de trans-
port públic col·lectiu del sistema integrat de 
mobilitat urbana de la Regió Metropolitana de 
Barcelona per al període 2021-2030. Els republi-
cans proposen transformar l’actual baixador 
ferroviari de Viladecans en una futura estació 
de tren convencional, així com desdoblar les 
vies per augmentar la freqüència de pas. 

Pels republicans, el desdoblament evita-
ria interferir en la circulació de llarga dis-
tància o mercaderies i recorden que amb la 
construcció del centre comercial outlet es va 
substituir la plataforma del pont annex i es 
van allunyar els pilars per eliminar impedi-
ments físics i encabir aquesta futura amplia-
ció. ERC entén que aquesta actuació perme-
tria augmentar les freqüències i aturades a 
Viladecans i fer més atractiu l’ús del trans-
port públic ferroviari entre la ciutadania. 

El baixador de la RENFE es va construir a 
principis dels anys 90 al sud-est de la ciutat, 

en una zona de camps i despoblada que amb 
el temps s’ha convertit en una zona comer-
cial, d’habitatges i empresarial. De fet, Vila-
decans ha crescut en 23.000 habitants en gai-
rebé 30 anys: el 1981 tenia 43.358 habitants i 
el 2019 66.611. La previsió de l’Ajuntament és 
arribar als 75.000 a mitjà termini.

El baixador només disposa d’una via per 
sentit, fet que dificulta disposar d’una fre-
qüència dimensionada a la població i que 
només s’aturin el 69% dels trens que hi cir-
culen, a diferència de la resta de ciutats 
amb una dimensió semblant de l’entorn on 
s’aturen tots els Rodalies. A Viladecans la 
situació es va agreujar des de l’estiu fins a 
finals de 2020 arran de les obres d’ADIF a 
Martorell, ja que els veïns van haver de pa-
tir el trànsit i el soroll dels trens mercaderi-
es. A més, es va eliminar temporalment un 
servei de la R2 Sud amb origen i destina-
ció a Castelldefels cada mitja hora, fet que 
va reduir l’oferta i la freqüència de pas a la 
meitat amb la conseqüent concentració de 
passatgers en hora punta a les andanes i als 
combois en plena pandèmia. 

La regidora d’ERC Viladecans Myriam 
Moysset constata com “Viladecans és una de 
les ciutats més poblades de la R2 Sud i la que 
té menys freqüència de trens. Pateix un evi-
dent greuge comparatiu amb els municipis 
veïns. A l’anuari ferroviari que edita la Ge-
neralitat de Catalunya s’aprecia clarament 
com tenim un gran marge de millora en l’ús 
de la xarxa, el volum de passatgers que pu-
gen i baixen és molt inferior si ens compa-
rem amb poblacions veïnes similars. Això és 
degut a la manca de freqüència, el tren no 
resulta un mitjà de transport prou útil i efec-
tiu. En el context d’emergència climàtica en 
el que ens trobem, hauria de ser una priori-
tat fomentar l’ús del tren i això a Viladecans 
només succeirà si augmentem la freqüència 
de pas”.

El PDI 2021-2030 és una iniciativa de l’Au-
toritat del Transport Metropolità (ATM) 
que s’emmarca en el context legal de la Llei 
9/2003 de la mobilitat i es relaciona directa-
ment amb el Pla Territorial Metropolità de 
Barcelona. L’import total de la inversió pre-
vista en aquest període és de 15.732 M€, dels 
quals 8.8308 M€ corresponen a les xarxes fer-
roviàries i viàries de la Generalitat, i 6.923 
M€ corresponen a infraestructures de titula-
ritat estatal. |

#FemTerritori

El baixador de la RENFE ha de desdoblar vies i convertir-se en estació per guanyar en prestacions. 

VILADECANS ÉS UNA DE LES CIUTATS
MÉS POBLADES DE LA R2 SUD  
I LA QUE TÉ MENYS FREQÜÈNCIA  
DE TRENS

El regidor Josep Mumany al registre de l’ATM.
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OPINIÓ

JOVENTUT ÉS SOCIALITZAR-SE 
La pandèmia i la quarantena han fet que 
les nostres vides fessin un gir radical. 
Aquest fet ha afectat la nostra societat tal 
com la coneixíem en tots els àmbits, des 
dels adolescents que cursen l’ESO fins als 
que estan en cicles superiors, graus univer-
sitaris o treballant, la COVID ha estat un 
punt d’inflexió. Classes virtuals, mesures 
al transport públic, etc. Poc o res s’ha esca-
pat de la transformació. 

L’ésser humà és un animal social per 
definició i en l’etapa de la joventut és on 
aquesta pràctica convivencial s’accentua i 
esdevé vital, ja que és quan comencem a re-
bre els diferents “inputs” i estímuls socials 
que a poc a poc definiran el nostre caràc-
ter i personalitat. Durant el confinament 
domiciliari i amb l’adopció de les mesures 
posteriors aquesta dinàmica socialitzado-
ra s’ha vist molt minvada. Encara que per 
molts no ho sembli, el jovent ha estat i és 
un col·lectiu molt afectat per la pandèmia 

i les accions de prevenció impulsades per 
les diferents administracions, tot i ser ne-
cessàries, han travat el normal desenvolu-
pament de la socialització dels i les joves. 
Han sigut dels més criticats, però tret de 
casos aïllats han tingut un comportament 
molt sovint exemplar i responsable.

L’accés a la formació ha canviat tam-
bé la manera de funcionar essent quasi 
tota en línia, fent més feixuga l’experi-
ència docent, accentuant la diferència de 
classes en funció de l’accés a un ordina-
dor i a Internet, per rebre els continguts 
amb total normalitat. Per tant, en el fu-

tur més proper l’esforç hauria d’anar en 
la línia de pal·liar les mancances actuals 
d’aquest col·lectiu, sovint el més oblidat 
i precaritzat d’una societat cada vegada 
més envellida i on sembla que els joves 
no comptin a l’hora de determinar les 
prioritats. 

Cal treballar en polítiques d’accés a 
l’habitatge, al món laboral, a la formació 
no obligatòria i en posar l’accent en la sa-
lut mental dels i les joves, que tant s’es-
tà ressentint amb un nombre d’atencions 
per problemes mentals com ansietat, por 
al futur immediat, sentiment de soledat 
o incomprensió que ha crescut exponen-
cialment durant la crisi de la COVID. I 
també caldria una campanya de dignifi-
cació i normalització de l’atenció psico-
lògica per trencar tabús entre el jovent i 
pugui demanar ajuda o orientació cada 
vegada que sigui necessari. Massa sovint 
últimament. |

EL JOVENT ÉS UN COL·LECTIU 
MOLT AFECTAT PER LA PANDÈMIA, 
QUE HA TRAVAT EL SEU PROCÉS
NORMAL DE SOCIALITZACIÓ

Manel Membrilla 
Regidor del Jovent 
Republicà  
de Viladecans  
@manelmadness

EL JOVENT DE VILADECANS

COMBATIU I
ORGANITZAT

Contacta’ns a @joventviladecans 
viladecans@joventrepublica.cat

Tens entre 14 i 28 anys?
Ets independentista, d’esquerres i feminista?

VILADECANS
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ERC CELEBRA LA DECISIÓ I DEMANA 
A L’AJUNTAMENT DE PSC I COMUNS 
QUE ACATI LA SENTÈNCIA. EL PDU 
RECEPTAVA MÉS TOTXANA A LA 
PLANA DELTAICA EN CONTRA DE LA 
PRESERVACIÓ D’ESPAIS LLIURES I DEL 
PARC AGRARI.  

El Tribunal Superior de Justícia de Ca-
talunya (TSJC) ha declarat nul de ple dret 
aquest desembre el Pla director urbanístic 
(PDU) dels àmbits d’activitat econòmica del 
Delta del Llobregat, als termes municipals 
de Gavà, Sant Boi de Llobregat i Viladecans. 
Una decisió que desactiva el Pla del Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat consensuat 
el 2015 amb els tres ajuntaments socialistes 
després del bluf d’Eurovegas.

El TSJC considera que amb la tramita-
ció del PDU s’ha infringit el règim compe-
tencial previst a les normes urbanístiques, ja 
que l’Autoritat Metropolitana de Barcelona 
(AMB) hauria d’haver promogut la reforma 
enlloc de la Generalitat. Segons la Sala del 
Contenciós Administratiu, els objectius del 
Pla tenien un abast supramunicipal en cap 
cas superior al propi de l’AMB i, per tant, 
hauria d’haver estat aquesta administració 

l’encarregada d’elaborar i aprovar inicialment 
i provisionalment el PDU. 

El Pla director urbanístic va aixecar un fort 
rebuig entre entitats ecologistes i formacions 
polítiques com ERC, ja que amenaçava diver-
sos espais naturals i agraris dels tres termes 
municipals. En el cas de Viladecans, repre-
sentava esgarrapar terrenys sense urbanitzar 
de la plana deltaica per destinar-los a usos 

hotelers, d’oficines i terciaris a Can Sabadell 
(prop de Mercaflor) i al Serral Llarg (al costat 
de l’autovia de Castelldefels, C-31). També in-
cloïa la conversió de diverses finques en sòl no 
urbanitzable d’especial protecció pel seu va-
lor agrícola, en benefici i consolidació del Parc 
Agrari del Baix Llobregat. Quelcom que cal-
drà tornar a garantir en futurs planejaments. 

ERC Viladecans va participar en un con-
tenciós contra el PDU del Delta del Llobre-
gat al costat de DEPANA i altres formacions 
polítiques del territori. Aquell intent d’aturar 

el Pla va ser desestimat en primera instància 
pel Jutjat del Contenciós Administratiu, però 
finalment el TSJC ha estimat una altra cau-
sa presentada per un grup de propietaris de 
terrenys afectats, descontents amb la requali-
ficació de les seves parcel·les. Sense donar-los 
la raó pel que fa a les seves pretensions, el Tri-
bunal sí ha considerat que el PDU es va tra-
mitar i aprovar de forma improcedent i n’ha 
declarat la nul·litat. Una decisió que no és fer-
ma i encara es podria recórrer al Tribunal Su-
prem per part de la Generalitat i els tres ajun-
taments implicats. 

La sentència arriba poc després que el 
mateix TSJC hagi anul·lat el Pla director ur-
banístic de reforma de la Gran Via, a l’Hos-
pitalet de Llobregat, impulsat també pel 
Departament de Territori i Sostenibilitat i 
l’ajuntament socialista de Núria Marín amb 
l’objectiu d’urbanitzar els últims terrenys 
agrícoles de la segona ciutat més poblada de 
Catalunya. A Viladecans se suma a la recent 
suspensió del Pla de millora urbana de Can 
Sellarès per part de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme que ha trobat deficiències en el 
projecte impulsat per l’Ajuntament. Tres se-
riosos correctius en menys d’un mes. 

PDU metropolità 
La portaveu d’ERC al Ple de Viladecans, Bàr-
bara Lligadas, ha recordat que “l’AMB està 
redactant el nou Pla director urbanístic me-
tropolità (PDUM), una oportunitat real per 
reconduir l’urbanisme del Delta del Llobregat 
i deixar enrere models de creixement que van 
en contra de la sostenibilitat i de les polítiques 
contra el canvi climàtic. Esperem que aques-
tes sentències del TSJC facin reflexionar al 
nostre Ajuntament i serveixin per aturar les 
seves ànsies expansives, l’aposta per la totxa-
na. El govern de Carles Ruiz i els seus socis 
de Viladecans en Comú tenen una oportuni-
tat d’or per posar en pràctica els seus copiosos 
discursos sobre sostenibilitat, agenda urbana 
i emergència climàtica. Aquest PDU és fruit 
de les receptes que es van aplicar per sortir de 
la crisi de 2008 i si alguna cosa hem d’apren-
dre és a evitar caure en els mateixos errors. El 
Delta, el Parc Agrari, és un tresor que tenim 
al costat de casa, al costat d’una gran metrò-
polis, sotmès a múltiples pressions i tenim el 
deure i l’obligació de salvaguardar-lo per a les 
futures generacions. Prou especulació, prote-
gim el territori”. |

El PDU afectava dues peces de la plana deltaica de Viladecans, la 3 i la 4 al plànol.

#FemTerritori
EL TSJC ANUL·LA EL PDU DEL DELTA DEL 
LLOBREGAT, UNA AMENAÇA PER AL TERRITORI  

EL PLA PREVEIA USOS HOTELERS,
D’OFICINES I TERCIARIS PROP 
DEL MERCAFLOR I AL COSTAT DE 
L’AUTOVIA DE CASTELLDEFELS
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Can Sellarès és un pulmó d’equipaments enmig de barris densament poblats.

Redacció

EL GOVERN DE VILADECANS 
HAURÀ DE PRESENTAR UN TEXT 
REFÒS PER GARANTIR L'ÚS 
ESPORTIU MAJORITARI DE LA 
PEÇA D’EQUIPAMENTS, AIXÍ COM 
L’ASSOLELLAMENT I LA INTIMITAT 
DELS HABITATGES.  

La Comissió Territorial d’Urbanisme (CTU) 
va suspendre el 13 de novembre l’aprovació 
definitiva del “Pla de millora urbana” de Can 

Sellarès que impulsa l’Ajuntament fins a la 
presentació d’un nou text refós amb diver-
ses millores. El govern local haurà d’establir 
que els usos majoritaris de la peça d’equipa-
ments seran esportius, així com garantir l’as-
solellament i la preservació de la intimitat 
dels habitatges.  

Segons la regidora d’ERC, Myriam Moys-
set, “la suspensió demostra que hi ha aspectes 
del projecte que grinyolen, com la distribució 
dels 238 pisos en set blocs de tres a nou plantes 
i que encaixonen la masia declarada bé cultu-

ral d’interès local. No s’ha respectat la distància 
mínima entre edificis i per això la CTU exigeix 
garantir la intimitat dels futurs veïns”. 

La regidora republicana ha afegit que “assu-
mim que aturar el Pla i replantejar-lo de dalt a 
baix depèn de la voluntat política dels dos socis 
de govern, PSC i Comuns. Aquí no hi ha pro-
pietaris de terrenys amb drets adquirits o inte-
ressos de particulars. Però si l’equip de govern 
de Viladecans està disposat a deixar perdre 
aquesta oportunitat encara quedarà la via judi-
cial, per això des d’ERC ens sumem a la causa 
judicial que promou la plataforma Salvem Can 
Sellarès”.

El Pla preveu la privatització de sòl públic, 
ja que els terrenys són propietat dels ajunta-
ments de Gavà i Viladecans en un 99,5% de 
la superfície total. ERC Viladecans s’ha mos-
trat des del principi contrària a aquesta ope-
ració, que el consistori justifica per la neces-
sitat d’oferir més habitatge protegit al jovent. 
Els republicans recorden, no obstant, que la 
ciutat té programats 5.700 nous pisos. Moys-
set s’ha preguntat “si tanta falta fa construir 
habitatge protegit per què no l’inclouen en els 
plans urbanístics ja aprovats? Per què cal trin-
xar un espai lliure i obert en un entorn densa-
ment poblat?”. |

#FemBarri
FRE A LA REFORMA DE CAN SELLARÈS

La Generalitat ha posat en entredit el pro-
jecte de Can Sellarès. No podem llençar 
coets perquè l’equip de govern manté la 
reforma i això que el 99,5% dels terrenys 
són públics i, per tant, només és qües-
tió de voluntat política. Des d’ERC hem 
fet tot el possible: vam presentar el pro-
jecte als veïns abans de la seva aprovació, 
vam entrar al·legacions i vam reunir-nos 
amb el secretari d’Urbanisme per demos-
trar-li l’encaixonament de la masia i la so-
breoferta de pisos nous que ens espera a  
Viladecans (5.700 entre Pla de Llevant, 
Polígon Centre, antic Pavelló Municipal 
i sector Roca). També col·laborem amb  
la plataforma Salvem Can Sellarès per 
aturar el “Pla de millora urbana” als  
tribunals. 

En paral·lel, el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya ha frenat en sec el 
Pla director urbanístic (PDU) del Delta 
del Llobregat. Un projecte impulsat per 
la Generalitat d’Artur Mas el 2015 amb els 

ajuntaments socialistes de Gavà, Sant Boi 
i Viladecans. Aquest PDU preveia més 
creixement urbanístic a costa dels espais 
agraris amb usos hotelers, d’oficines i ter-
ciaris. També blindava altres terrenys del 

parc agrari. El cert és que ara tenim una 
oportunitat per protegir el nostre territo-
ri amb l’avanç del Pla director urbanístic 
metropolità (PDUM) que redacta l’Auto-
ritat Metropolitana de Barcelona. La sa-
brem aprofitar?

Jo mateixa vaig assistir a un debat el 
setembre de 2019 en el marc del futur 
PDUM, específicament sobre l’àmbit del 
delta. Vam ser 66 participants. La meva 
taula estava formada per pagesos, univer-
sitaris, mestres, un arquitecte jubilat i regi-
dors. Tots vam convenir en la necessitat de 
preservar i protegir el Parc Agrari del Baix 
Llobregat de pressions urbanes presents i 
futures. Des d’ERC hi insistirem tantes ve-
gades com faci falta. |

OPINIÓ

URBANISME EN QÜESTIÓ 

L’AVANÇ DEL PLA DIRECTOR
URBANÍSTIC METROPOLITÀ ÉS
UNA OPORTUNITAT PER PROTEGIR 
EL DELTA DEL LLOBREGAT

Myriam Moysset 
Regidora del grup  
municipal d’ERC-AM
@myriammoysset 
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L'INCIVISME ES CRONIFICA DAVANT
LA INACCIÓ DEL GOVERN LOCAL 

Redacció

ERC VA DUR AL PLE D’OCTUBRE UN 
PAQUET DE MESURES PER MILLORAR 
EL CIVISME COM IMPLANTAR AGENTS 
CÍVICS NOCTURNS. EL GOVERN HI VA 
VOTAR EN CONTRA MALGRAT QUE 
LES CONDUCTES INCÍVIQUES S’HAN 
CONVERTIT EN UNA TÒNICA MASSA 
HABITUAL ALS CARRERS.   

Els republicans plantejaven tres mesures: 
1) actualitzar l’Ordenança municipal de con-
vivència i utilització de la via pública, 2) rea-
litzar un pla d’actuació municipal per incre-
mentar l’autoestima local i el sentiment de 
pertinença a la ciutat, i 3) estudiar la viabili-
tat d’un servei de serenos o agents cívics noc-
turns per millorar la convivència ciutadana i 
l’ús de l’espai públic.

L’Ordenança data de 1998 i l’última revisió 
es va aprovar el 2002. Gairebé dues dècades 
després, els republicans consideren que ha ar-
ribat l’hora d’actualitzar-la als temps presents. 
Per ERC una de les principals causes de l’in-
civisme és la manca d’autoestima i adscripció 
envers la ciutat, motiu pel qual proposaven un 
gran consens que derivés en un pla d’actuació 
amb l’objectiu de revertir la situació i reduir el 
possible efecte de ciutat dormitori.

D’altra banda, el grup republicà plante-
java establir un servei de serenos a imatge i 

semblança d’experiències similars que estan 
funcionant a ciutats com Santa Coloma de 
Gramenet, amb funcions preventives, pe-
dagògiques i orientadores durant les nits. 
L’equip d’agents cívics nocturns es vehicu-
laria a través d’un Pla d’ocupació municipal 
per inserir persones majors de 45 anys atu-
rades i en risc d’exclusió social, residents a 
Viladecans.

ERC creu que l’Ajuntament ha de dedicar 
més esforços a reconduir i solucionar fenò-
mens pertorbadors de la convivència i del bon 
ús de l’espai públic. En aquest sentit, en els 
darrers anys està guanyant un renovat prota-
gonisme la figura dels serenos, vigilants mu-
nicipals que ajuden a prevenir i controlar el 
vandalisme i altres conductes reprovables, en 
estreta col·laboració amb la Policia Local du-
rant totes les nits de la setmana.

L’incivisme, la brutícia als carrers, els 
problemes de convivència ciutadana en 
alguns barris i el mal ús de l’espai públic 
són alguns dels principals problemes de 
Viladecans. Fenòmens com els botellons 
o la cridòria a les places públiques en ho-
res de descans han augmentat en els dar-
rers temps i s’han intensificat més arran de 
la COVID-19. Això provoca el lògic males-
tar entre les veïnes i veïns que sovint veuen 
amb impotència i com a única solució tru-
car a la Policia Local amb efectius limitats i 
unes funcions més orientades a la seguretat 
ciutadana. |

El sistema de recollida de mobles i altres residus voluminosos es demostra ineficient.

11 PUNTS PER SOTA EN 
RECOLLIDA SELECTIVA
PSC i Comuns van rebutjar al Ple de se-
tembre un moció d’ERC per millorar la 
recollida selectiva de residus, tot i que 
les dades demostren com Viladecans 
recull de forma selectiva un 34% de les 
deixalles quan la mitjana catalana és 
del 45%. L’any 2020 l’AMB ha publicat 
l’informe “Resultats de la recollida se-
lectiva de 2019 a l’àrea metropolitana” 
on es constata com la ciutat no ha com-
plert amb els objectius plantejats.

Els republicans proposaven conver-
tir els quioscos de premsa tancats en 
minideixalleries o iniciar una prova 
pilot del servei “porta a porta” al bar-
ri d’Alba-rosa, ja que els veïns fa anys 
que es queixen per les mancances del 
sistema. En el mateix sentit, ERC ins-
tava a una prova pilot a l’Eixample per 
implantar un sistema de contenidors 
d’obertura i control amb targeta per-
sonalitzada, anomenats contenidors 
intel·ligents. També proposava reem-
plaçar progressivament les actuals 
papereres per altres amb dipòsits di-
ferents segons el tipus de fracció o 
substituir els panells informatius mu-
nicipals per altres models que funcio-
nen alhora com a microdeixalleries de 
residus de poc volum. 

Finalment, els republicans demanaven 
ampliar el servei de recollida “porta a 
porta” al sector comercial i de restau-
ració del municipi, incloent plàstic i vi-
dre com succeïa anys enrere. També 
reclamaven una vegada més que s’es-
tudiï la remunicipalització del servei 
de recollida, actualment en mans de 
la multinacional Urbaser. Viladecans 
compta amb una deixalleria municipal, 
una deixalleria mòbil i una minideixa-
lleria mòbil. Tres serveis que resulten 
insuficients per cobrir les necessitats 
dels 66.000 habitants del municipi. |

La minideixalleria mòbil de l’Ajuntament.
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Els republicans adverteixen del risc d’addiccions, especialment entre el públic més jove. 

Redacció

ERC VILADECANS ACONSEGUEIX 
FRENAR LA PROLIFERACIÓ DE CASES 
D’APOSTES I BINGOS I ALLUNYAR-LOS 
DE CENTRES EDUCATIUS GRÀCIES A 
LES AL·LEGACIONS PRESENTADES 
A LA MODIFICACIÓ DEL PLA D’USOS 
DEL SECTOR CENTRE.  

El Pla d’usos determina quina mena 
d’establiments, locals i oficines es poden 
obrir als carrers més cèntrics de la ciutat. 
I malgrat que l’Ajuntament ha desestimat 
la majoria de les al·legacions d’ERC (l’únic 
grup municipal en personar-se durant el 
període d’informació pública), els republi-
cans estan satisfets per haver aconseguit 
aquesta restricció, ja que els negocis basats 
en jocs d’atzar són perjudicials per a la ciu-
tadania. Més encara en zones de vianants i 
tenint en compte que el seu públic és cada 
cop més jove. 

Amb l’actual redactat aquesta mena de 
locals queden assimilats a discoteques i es-
tabliments recreatius similars i només es 
podran instal·lar fora del sector centre que 

dibuixa el Pla d’usos. A més, gràcies a la in-
sistència d’ERC, s’incorpora una distància 
mínima de 250 metres per a sales de jocs re-
creatius respecte centres d’ensenyament re-
glat. Els republicans volen protegir els joves 
i prevenir futures addiccions i entenen que 
aquest és un instrument en la bona direcció. 

El nou Pla d’usos del sector centre es va 
aprovar al passat Ple municipal de novem-
bre amb l’abstenció d’ERC perquè, malgrat 
haver recollit una al·legació, el govern del 
PSC i Comuns ha rebutjat altres propos-

tes de millora com blindar el carrer Jaume 
Abril amb la mateixa categoria prioritària 
que Doctor Reig i Rambla Modolell. L’ob-
jectiu era evitar que hi proliferin entitats 
bancàries que desertitzen les tardes i els 
caps de setmana. ERC plantejava unir un i 
altre extrem per generar un gran eix comer-
cial de més dos quilòmetres. Tampoc han 
estat d’acord en restringir basars i comer-
ços alimentaris d’autoservei als carrers més 
cèntrics o en crear zones d’especial centra-
litat al voltant dels mercats de la Plaça Eu-
ropa i la Plaça Constitució. |

#FemCiutat
ESTOP A LES CASES D'APOSTES

El mes setembre el Parlament va aprovar la 
Llei 11/2020 de contenció de les rendes de 
lloguer, un pas endavant per respondre a 
les dificultats d’accés a l’habitatge agreuja-
des arran de l’esclat de bombolla el 2008. No 
en va, des de llavors, la majoria de desnona-
ments han estat per impagament de lloguer. 

A Viladecans el preu dels arrendaments 
està per sobre de les xifres de 2008, malgrat 
les promeses de preus a la baixa. La renda 
mitjana aquell any era de 721€, el 2019 ha 
arribat ja als 724. La mercantilització i l’es-
peculació en el preu de l’habitatge és una 
font de desigualtats, ja que no va d’acord 
amb el poder adquisitiu de les famílies. És 
un problema que ha posat damunt la taula 
el Sindicat de Llogateres, plataforma prota-
gonista en l’aprovació de la llei. 

Aquesta normativa aconseguirà una 
major estabilitat en els contractes i evitarà 

pujades abusives de preu. Es tracta d’esta-
bilitzar les rendes i impedir pràctiques es-
peculatives. Per evitar així els anomenats 
“desnonaments invisibles”, els casos on 
l’arrendatari es veu expulsat davant la im-
possibilitat d’assumir augments despro-
porcionats del lloguer.

Com succeeix amb altres normes va-
lentes, la Llei 11/2020 ha estat titllada d’in-
constitucional per grups d’ideologia dreta-
na, obrint un debat competencial i sobre 
la ponderació de drets. El cert és que amb 
aquesta normativa el dret de propietat es 

podrà seguir exercint amb un lucre raona-
ble que es moderarà per donar compliment 
a la funció social de l’habitatge. Quelcom 
fins ara desatès pel les “lleis del mercat”. 

Ara cal que l’Ajuntament s’esforci en la 
seva implementació. Fins ara no ha estat 
així -el PSC va votar en contra de la llei al 
Parlament- però li agradi més o menys, hi 
està obligat. Sense oblidar altres mesures 
com garantir un 30% d’habitatge protegit 
en les noves promocions, promoure un cens 
de pisos buits o crear un parc d’habitatge de 
lloguer social i propietat municipal. Eines 
indispensables per evitar més ocupacions 
il·legals i oferir arrendaments assequibles a 
les famílies. Hem d’aprofitar aquesta crisi 
per acabar amb l’especulació immobiliària i 
posar els preus dels habitatges a l’abast del 
poder adquisitiu de la ciutadania. |

OPINIÓ

CONTENIR LES RENDES DE LLOGUER 

LA LLEI 11/2020 EVITARÀ ELS
ANOMENATS “DESNONAMENTS
INVISIBLES” DAVANT AUGMENTS
DESPROPORCIONATS DE PREUS 

Josep Mumany 
Regidor del grup  
municipal d’ERC-AM
jmumanyb@viladecans.cat
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Una de les apagades a l’Eixample cada vegada que plou amb intensitat, aquesta el mes de setembre.

Redacció

EL PLE DE NOVEMBRE HA APROVAT 
UNA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 
A PROPOSTA D’ERC PER RECLAMAR 
A ENDESA LA REVISIÓ DE LES 
INFRAESTRUCTURES ELÈCTRIQUES I 
EL SEU CORRECTE DIMENSIONAMENT 
DAVANT LES CONTÍNUES APAGADES.  

En concret, es demana a l’operadora 
l’execució de les inversions necessàries per 
modernitzar les instal·lacions de transfor-
mació i distribució d’electricitat i garantir 
així un servei estable, efectiu i eficient a la 
ciutadania.

 
El Ple reclama protocols d’atenció, respos-

ta i acompanyament a les persones afectades 
més eficients i adequats davant fallides i talls 
en el subministrament, així com la implan-
tació de protocols d’interlocució, coordina-
ció i resposta àgils i eficients amb els ser-
veis municipals davant projectes de millora 
i desenvolupament de la ciutat. També es 
sol·licita suport al Departament d’Empresa 
i Coneixement de la Generalitat de Catalu-
nya davant les peticions de l’Ajuntament a 
Endesa.

 
El rerefons és la multiplicació dels talls en 

el subministrament que pateixen diversos 
barris i carrers de Viladecans des de fa anys, 
amb els corresponents danys materials, mo-
lèsties i incomoditats a veïns, empreses i ser-
veis públics, quelcom que demostra la insu-
ficiència de la xarxa elèctrica. Per assegurar 
una bona qualitat de vida és bàsic gaudir 
d’un subministrament elèctric eficient que 
asseguri la bona il·luminació dels carrers, 
proporcioni sensació de seguretat i permeti 
l’adequat desenvolupament de l’activitat so-
cial i econòmica de la ciutat.

 
L’episodi més greu va tenir lloc a inicis 

de 2020 quan el temporal Gloria va deixar 
gairebé 48 hores a milers de famílies de Vi-
ladecans sense electricitat, amb els corres-
ponents perjudicis i incomoditats i, el pit-
jor, una gran sensació de desemparament 
per part de l’empresa distribuïdora. De fet, 
l’ampli malestar veïnal i la pressió d’ERC va 
forçar l’Ajuntament a emprendre accions ju-
dicials i extrajudicials contra Endesa per la 
manca de manteniment de les línies elèctri-
ques i la manca d’informació i transparència 
cap a la ciutadania i el propi consistori.

 El Ple de Viladecans exigeix ara determi-
nar l’estat real de manteniment de la xarxa 
de distribució elèctrica, així com el seu cor-
recte dimensionament d’acord amb l’incre-
ment de població, les necessitats d’hàbits i 
consum de les persones usuàries, i el creixe-
ment de l’activitat econòmica. Cal millorar 
les infraestructures d’Endesa a Viladecans i 
cal establir mecanismes d’informació, acom-
panyament i resposta més eficaços amb les 
persones afectades.

 Un altre exemple d’aquesta problemà-
tica és la tardança en l’activació dels nous 
semàfors que s’han instal·lat aquest estiu 
a l’alçada del centre comercial Vilamari-
na (van tardar mesos a entrar en funcio-
nament). La declaració concreta com no 
és de rebut que, en el desenvolupament 
de projectes en determinats espais de la 
ciutat i que duu a terme l’Ajuntament, la 
interlocució amb Endesa sigui tan lenta i 
difícil, i les respostes i actuacions tan tar-
danes.

Una comarca castigada
D’altra banda, el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat ha demanat també a Endesa unes 
inversions en infraestructures elèctriques al 
Baix Llobregat d’acord amb la facturació de 
l’operadora al territori. La companyia pre-
veu invertir 694 milions d’euros a tot Cata-
lunya en el període 2021-2023 i, més concre-
tament, una inversió de 50,5 milions d’euros 
a la comarca, el que ve a ser el 7,28% de tota la 
inversió al conjunt del país.

La població del Baix Llobregat, segons 
dades de l’Idescat, representa el 10,76% 
de la població de Catalunya i segons da-
des de l’ICAEN de 2018 el consum energè-
tic de la comarca era el 10,41% del consum 
de Catalunya i el 15,97% del consum ener-

gètic de la província de Barcelona. No obs-
tant això, el percentatge de la inversió pre-
vista per Endesa a la comarca, respecte del 
total de Catalunya, és notablement infe-
rior al que li correspondria en funció de la 
seva població i del seu consum energètic. 

Cal recordar que les greus apagades ar-
ran del temporal Gloria van afectar especial-
ment moltes poblacions del Baix Llobregat, 
entre les quals Viladecans, Sant Climent de 
Llobregat o Castelldefels. |

ENDESA, TENIM UN PROBLEMA 

L’EPISODI MÉS GREU VA SER A
INICIS DE 2020 QUAN EL TEMPORAL 
GLORIA VA DEIXAR 48 HORES MILERS 
DE FAMÍLIES SENSE ELECTRICITAT

#FemPoble
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Un exemple darrere l’IES de Sales, ben a prop d’un parc infantil.
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SOVINTEGEN A VILADECANS NAUS 
INDUSTRIALS EN DESÚS QUE 
ESDEVENEN UN PERILL. ERC HA 
DEMANAT A L’AJUNTAMENT QUE 
EXIGEIXI ALS PROPIETARIS UN MÍNIM 
MANTENIMENT PER EVITAR LA MALA 
IMATGE QUE DONA A LA CIUTAT I 
QUE ALGÚ PRENGUI MAL. 

 

Al carrer Torrent del Fondo, darrere 
l’Institut de Sales i molt a prop d’una zona 
esportiva a l’aire lliure i un parc infantil, 
hi ha una antiga nau industrial en un estat 
d’abandó preocupant. Les tanques que limi-
taven l’espai estan trencades des de fa anys 
i permeten l’accés a qualsevol vianant sense 
cap mena de dificultat. Per desgràcia hi ha 
més casos similars a la ciutat.  ERC es mos-
tra preocupada pels efectes d’aquesta reali-

tat i ha instat l’equip de govern a assumir la 
seva part de responsabilitat, ja que malgrat 
ser propietats privades hi ha un interès pú-
blic superior a preservar.

La nau ha estat objecte del pillatge, el van-
dalisme i l’incivisme, s’hi amunteguen tota 
mena de deixalles i runes i, per dins, es veuen 
nombrosos elements i perills (forats, etc.) que 
aconsellen la intervenció urgent per evitar que 
algú pugui prendre mal. Més enllà de la imat-
ge de deixadesa que dona de l’entorn, molt a 
prop de l’avinguda Segle XXI, cal intervenir 
per tancar adequadament el perímetre de la 
nau i procedir a la neteja dels elements que 
poden significar un risc per a la salut pública 
o provocar incendis. 

El grup d’ERC va demanar al Ple de se-
tembre que l’Ajuntament requerís urgent-
ment a la propietat dels terrenys tancar els 
accessos, netejar la runa i les deixalles acu-
mulades, i l’instava a executar-ho de forma 
subsidiària en cas de silenci per part dels 
responsables, repercutint posteriorment els 
costos sobre els titulars de la nau abandona-
da tal com preveu la llei de procediment ad-
ministratiu. La resposta des del govern local 
va ser que hi estaven treballant però que el 
procés era més lent del que voldrien. Quatre 
mesos després tot està igual. |

#FemCiutat
NAUS ABANDONADES I SENSE CONTROL

DEGRADACIÓ AL PÀRQUING DEL REMOLAR 

ERC ha demanat a l’Ajuntament que el 
pàrquing de l’Espai Natural del Remo-
lar recuperi els horaris d’obertura i tan-
cament als vespres, per evitar un mal 
ús durant les nits. La matinada del 30 
d’agost els Mossos d’Esquadra hi van 
desallotjar una festa il·legal, un bote-
llón. Fins a 120 cotxes i uns 160 par-
ticipants s’havien convocat per xarxes 
socials. La policia va denunciar 95 per-
sones per incompliment de les mesu-
res sanitàries per coronavirus, ja que en 

aquell moment estaven prohibides les 
concentracions de més de 10 persones.  

L’aparcament del Remolar s’ha conver-
tit en un entorn degradat al llarg dels úl-
tims anys, un espai sense vigilància de 
cap mena, ideal per cremar pneumàtics i 
passar desapercebut. S’hi acumula la bru-
tícia, la deixadesa, les restes de rodes i les 
frenades de cotxes al terra oferint una es-
tampa tètrica per als visitants del Remo-
lar, molt sovint públic familiar que ve a 

passejar i descobrir un dels entorns natu-
rals més fràgils i importants del Delta del 
Llobregat.

Anys enrere aquest aparcament tenia un 
horari i es tancava cada vespre per a un 
millor control dels accessos a l’espai na-
tural. D’un temps cap aquí la porta prin-
cipal d’accés s’ha quedat oberta de for-
ma permanent i el pàrquing ha quedat a 
l’abast de qualsevol persona o col·lectiu 
que en vulgui fer ús, sigui de nit o de dia. 
ERC considera que cal recuperar els ho-
raris d’obertura i tancament del pàrquing, 
per regular els accessos i, especialment 
en la situació excepcional que estem vi-
vint, per evitar que es repeteixin escenes 
d’actes incívics i insolidaris com els que es 
van viure el 30 d’agost. Lamentablement, 
la tinent d’alcalde de Medi Ambient Encar-
ni García va expulsar-se les responsabili-
tats al Ple de setembre i va dir que l’Ajun-
tament no podia fer “miracles”. |

L’espai no està vigilat i és utilitzat per cremar pneumàtics i fer botellons a les nits.
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Natàlia Morant ha assumit durant el Ple 
d’octubre l’acta de regidora adscrita al 
grup municipal d’ERC-AM després de la 
renúncia de Judit Moreno, que ha deixat 
pas aquest estiu a la número 6 en les 
llistes d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya a les eleccions locals de 2019. Mo-
rant va prometre el càrrec per imperatiu 
legal i es va estrenar en el punt de precs 
i preguntes on va reclamar més facili-
tats per a les entitats a l’hora de sol·li-
citar, tramitar, rebre i justificar les sub-
vencions que obtenen de l’Ajuntament.

La regidora va admetre a Twitter que 
“amb cert vertigen i molt de respecte 
accepto l’acta de regidora de l’Ajunta-
ment de Viladecans. Treballaré de va-
lent amb els meus companys per acon-
seguir activar Viladecans i encaminar-lo 
cap al model de ciutat que volem. Un ho-
nor i una responsabilitat a parts iguals”.

Morant és titulada en Formació Pro-
fessional (FP1) en gestió administrati-
va i ha cursat formacions específiques 
en el gremi d’arts gràfiques. Empleada 
des de fa 30 anys en dues empreses de 
producció editorial, serveis de preim-
pressió i disseny editorial. També he 
treballat de comercial en venda directa. 
Mare d’un nen i una nena, és presiden-
ta de l’AMPA del Col·legi Sant Gabriel de 
Viladecans, membre de l’Agrupament 
Coral La Lira, de la Colla del Mamut i 
del grup de teatre de Sant Gabriel. |

NATÀLIA MORANT,
NOVA REGIDORA D’ERC 

#FemBarri

Responsabilitat és una paraula que em de-
fineix i m’acompanya en tot allò que faig. 
Enfronto tots els reptes de la meva vida 
sempre amb optimisme i responsabilitat. 

Fa molt que comparteixo el meu temps 
a entitats de Viladecans. Tenim la sort de 
viure en una ciutat on hi ha un gran teixit 
associatiu. I les entitats no funcionen si no 
hi ha unes persones que assumeixin la res-
ponsabilitat de tirar-les endavant. 

La meva entrada a la política, també va 
ser un tema de responsabilitat. Quan un 
policia em va demanar la documentació 
per penjar un cartell on hi havia escrita la 
paraula democràcia. Està clar que per a 
molts sempre hi haurà un abans i un des-
prés dels fets de l’1 d’octubre. Per mi van ser 
un pas endavant per defensar aquells drets 
universals com la llibertat d’expressió i de 
pensament. Aquest és un repte nou per a 
mi, no m’havia plantejat mai entrar en po-
lítica. És un repte que assumeixo amb res-
ponsabilitat. Ara que hi sóc, veig tot el que 
podem aportar al desenvolupament de la 
nostra ciutat. 

Treballem de valent cada mes per arri-
bar al Ple municipal amb mocions, precs 
i preguntes al govern. Cada mes afrontem 
nous reptes i aprenem de cada iniciativa. És 
molt d’esforç que la majoria de vegades ens 
tiren endarrere. És com anar pujant a Sant 

Ramon i al darrer revolt quan ja hi estàs a 
tocar, algú ve i t’empeny cap avall i toca tor-
nar a començar la pujada. 

Però hi ha vegades que ens compren al-
guna proposta o podem arribar a acords i 
presentar declaracions conjuntes, i llavors 
et val com totes les vegades que has lluitat 
per fer el cim i t’adones de com és d’impor-
tant el que fas. Ser responsable de la millo-
ra de la ciutat en el sentit que sigui, és una 
satisfacció enorme. 

A ERC Viladecans tenim un gran equip, 
els regidors i tota la secció local i simpatit-
zants som uns pencaires i molt responsa-
bles amb el que fem. Estic orgullosa de for-
mar-ne part. 

Podria seguir explicant un munt de co-
ses sobretot el que fem o el que som, però 
crec que el millor és que ens seguiu, que ve-
ieu els plens i veieu la feina que fem. Que 
ens utilitzeu per treballar en una Vilade-
cans on tothom se senti integrat, una ciu-
tat de qui tothom se senti orgullós de for-
mar-ne part. |

OPINIÓ

RESPONSABILITAT
PER MI ELS FETS DE L’1
D’OCTUBRE VAN SER UN PAS  
ENDAVANT PER DEFENSAR DRETS 
COM LA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ

Natàlia Morant 
Regidora del grup  
municipal d’ERC-AM
nmorantg@viladecans.cat

 Bàrbara Lligadas 
Membre del Consell de Districte III i del 
Consell Municipal d’Educació. Regidora del 
Casc Antic i interlocució amb tots els bar-
ris com a portaveu municipal.
blligadasm@viladecans.cat
671 63 41 04

 Myriam Moysset 
Membre del Consell de Districte III. Regi-
dora de barri de Vilamarina, Can Batllori, 
Can Palmer, Can Guardiola i Can Sellarès. 
mmoyssetg@viladecans.cat
666 43 71 68

 Josep Mumany 
Membre del Consell de Districte II i del 
Consell Econòmic i Social de Viladecans. 
Regidor de barri de la Montserratina, Tor-
rent Ballester, Can Ginestar, Mas Ratés i Al-
ba-rosa.  
jmumanyb@viladecans.cat  678 601 501

 Manel Membrilla 
Membre del Consell de Districte I. Regidor 
del Jovent Republicà de Viladecans i regidor 
de barri de l’Eixample, Torre Roja i Campre-
ciós. mmembrillam@viladecans.cat
677 11 95 03

  Natàlia Morant 
Membre del Consell de Districte I, del Con-
sell Municipal d’Educació i del Consell Mu-
nicipal de Serveis Socials. Regidora del 
barri de Sales, avinguda Germans Gabri-
elistes, Grup Sant Jordi i Hospital-Poblat 
Roca. 
nmorantg@viladecans.cat
661 50 53 71

Aquests son els teus regidors de barri,
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#FemBalanç
L’APP DE VIA PÚBLICA ACUMULA  
MÉS D’UN ANY DE RETARD  

Viladecans

Us desitgem 
un bon any 
2021!

L’aplicació mòbil permetria avisar en temps real a la brigada davant casos d’incivisme. 

Redacció

EL GOVERN LOCAL ES VA 
COMPROMETRE A LICITAR EL 
SETEMBRE DE 2019 UNA APLICACIÓ 
MÒBIL CIUTADANA PER NOTIFICAR 
EN TEMPS REAL PROBLEMES DE 
BRUTÍCIA O INCIVISME A LA VIA 
PÚBLICA. ARA DIU QUE AL FEBRER 
EL CONTRACTE ESTARÀ ADJUDICAT. 
L’SMART CITY ES FA ESPERAR.

Un contenidor ple o espatllat, una bassa d’oli 
al terra, mobles al mig d’una vorera, una pin-
tada ofensiva, un banc trencat... Tot això ho 
podrien notificar directament els veïns en 
temps real als serveis de l’Ajuntament per-
què actuessin sense més intermediaris ni 
demores si estigués en funcionament l’APP 
ciutadana de via pública. A ERC la recla-
mem des de fa temps però es resisteix als 
despatxos del consistori.  

Al Ple de juliol de 2019 el grup republi-
cà va presentar una moció per implemen-
tar una APP mòbil que permetés comunicar 
fàcilment incidències de neteja, incivisme o 
espai públic. L’objectiu era millorar la neteja 
i l’estat de la ciutat, i disminuir així les mo-
lèsties que ocasiona la brutícia i algunes acti-
tuds poc cíviques en detriment de la qualitat 
de vida i una bona convivència. Són diversos 

els municipis catalans que ja compten amb 
eines similars com l’Hospitalet de Llobregat, 
amb l’aplicació L’H Ben Net. 

La moció va ser finalment retirada per-
què des de l’equip de govern ens van expli-
car que els tècnics municipals estaven pro-
vant APP similars i que el setembre de 2019 
es publicaria el contracte públic de licita-
ció, per encarregar el servei a alguna em-
presa especialitzada. Doncs bé, hem arribat 
al 2021 i seguim sense tenir cap aplicació de 
via pública. 

Vam preguntar al passat Ple de novembre 
i el govern va argumentar que s’estan redac-
tant els plecs de contractació i que al febrer 
de 2021 el servei ja estaria adjudicat. Ens ho 
haurem de creure, però per si de cas anota-
rem un avís a l’agenda. Sembla que els mal-
decaps són o han estat a l’hora d’analitzar 
els sistemes interns d’informació de l’Ajun-
tament -problemes de gestió interna- i sobre 
com canalitzar-los i connectar-los amb algu-
na de les eines que hi ha al mercat. 

ERC considera que cal incentivar la cor-
responsabilitat de la ciutadania en la gestió 
dels afers públics i, sens dubte, l’APP de via 
pública permetria multiplicar la seva impli-
cació en la millora de la ciutat i la lluita con-
tra l’incivisme. |

ON SÓN LES MILLORES 
A LES ZONES D’ESBARJO
PER A GOSSOS? 

Al Ple municipal de maig de 2018 es va 
acordar prendre determinades mesures 
en relació a les zones d’esbarjo per a 
gossos de la nostra ciutat. L’acord es va 
prendre a instància de la proposta pre-
sentada per l’entitat APA Huellacanina i 
la Plataforma de Propietarios Caninos 
de Viladecans i gràcies a la recollida de 
signatures que es va realitzar entre els 
responsables de les mascotes que uti-
litzen aquests espais. A un any de les 
eleccions municipals el consistori va 
mostrar interès per aquest capítol i va 
començar a plantejar visites a les zones 
d’esbarjo per recollir suggeriments dels 
usuaris i, fins i tot, a l’octubre de 2018 es 
va fer una millora de la zona de Can Xic.

En l’actualitat tota la resta de zones 
d’esbarjo per a gossos de Viladecans 
pateixen les mateixes carències i des-
perfectes de sempre. L’àrea de Vilamari-
na continua tenint una tanca massa bai-
xa amb bancs justament al costat que 
fan molt fàcil l’escapada dels gossos, i 
sense porta doble, tot i que s’ha instal-
lat un punt d’aigua fora de la zona d’es-
barjo. A més, li manca il·luminació i a 
l’hivern a partir de les sis de la tarda és 
negra nit. L’àrea de la Torre Roja és mi-
núscula i amb el mateix problema amb 
la tanca que, a més, pateix actes vandà-
lics contínuament. La zona de Can Guar-
diola exactament el mateix. En definiti-
va, no s’ha tornat a fer pràcticament res 
des de la rehabilitació del Parc de Can 
Xic, poc abans de les últimes eleccions 
municipals. |

Clots a l’espai per a gossos del Parc de la Marina. 


