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Fa algunes setmanes un veí ens va fer arribar un vídeo on es veu 
circular pel Parc de Can Xic la grua municipal un capvespre qual-
sevol. Sense arrossegar cap vehicle ni un motiu aparent. Atònits, 
vàrem preguntar a l’equip de govern i ens va respondre que for-
ma part del protocol habitual per tancar amb cadenat la pista po-
liesportiva que hi ha al mig del parc, per evitar molèsties als veïns 
durant les nits. La sorpresa va ser constatar que per passar la clau 
s’hagi de creuar Can Xic vehicle en marxa, en lloc de fer-ho a peu 
com pertocaria. Qualsevol que intentés similar maniobra per evitar 
caminar més del compte obtindria una sanció exemplar, per circu-
lar damunt la vorera i envair un espai prohibit als vehicles. Però 
aquí qui vigila al vigilant? |

LES PIULADES
twitter.com/ERCViladecans

Recuperem el contacte amb vosaltres, veïnes i veïns de Viladecans, 
per traslladar-vos l’actualitat local dels darrers mesos, aquella que 
mai veureu publicada al butlletí municipal. Aquesta vegada a re-
molc de les amenaces que periòdicament assetgen el nostre terri-
tori: la darrera, la proposta d’ampliació de l’aeroport del Prat que 
planteja AENA i el govern espanyol de Pedro Sánchez. Un embat 
en tota regla a la fràgil línia de flotació del espais naturals del Delta 
del Llobregat i el Parc Agrari del Baix Llobregat. Aquest 2021 hem 
vist atònits com el PSC de Carles Ruiz esmicolava l’acord unànime 
al que vam arribar l’any passat al Ple municipal, a proposta d’ERC, 
per rebutjar l’allargament de la tercera pista del Prat. De la nit al 
dia i per la premsa, vam (re)descobrir una vegada més quin és l’au-
tèntic model de desenvolupament i de “progrés” dels socialistes. 
Contra l’evidència científica, malgrat l’emergència climàtica i el 
canvi climàtic. L’alcalde fins i tot ha ofert compensar la retallada a 
la Ricarda, al Prat, amb nous espais naturals al sector del Remolar, 
ignorant que això equivaldria a reduir encara més el parc agrari a 
Viladecans. Per sort, els partidaris del desarrollismo de vella escola 
han topat amb una Generalitat republicana que s’ha plantat i ha 
dit prou al xantatge d’AENA i l’exalcaldessa de Gavà, ara flamant 
ministra de Transports. En aquest número recollim també notícies 
en clau més local com la crisi de gestió a la Policia Local, els deures 
pendents en protecció civil o l’afició malaltissa de l’actual equip de 
govern per les places dures. Sense oblidar propostes constructives 
que hem aconseguit impulsar al Ple -com a segona força al consis-
tori i primera de l’oposició- en l’àmbit sanitari, el civisme o la con-
vivència amb la fauna urbana. Seguim aquí, a l’equador del man-
dat municipal, capficats en ser útils a la ciutadania i quan calgui en 
ser el seu altaveu. Utilitzeu-nos! |

LA DENÚNCIA

EDITORIAL

#Panorama

ERC Viladecans · @ERCViladecans
Avui hem xalat bé en la presentació del llibre del 
regidor d’ERC #Viladecans Josep Mumany al Centre 
Cultural Sant Joan. Acte en el marc del #SantJordi2021 
amb actuacions musicals i on hem pogut retrobar-
nos després de massa temps. S’han esgotat tots els 
exemplars!  · 24 abril 2021

Foto de portada: Carles Pallé.

324.cat · @324cat
Espanya no ha complert, fins ara, les seves 
obligacions per protegir el delta del Llobregat, 
afirma la Comissió Europea, que l’emplaça a 
prendre mesures addicionals de protecció per 
evitar-ne el deteriorament  
23 febrer 2021

J. · @josevonkarma
Ayer por la noche iba con unas amigas por la calle, 
3 tíos que iban en bici decidieron que era buena idea 
gritarme maricón de mierda y escupir al suelo. Las 
farolas con la banderita muy bonitas si, pero al final de 
poco sirven si siguen dándose situaciones así. 
@ViladecansTweet  · 30 maig 2021

El Infoanonimo · @EInfoanonimo
Ecologistes en Acció de Catalunya juntament amb 
diversos moviments i plataformes socials denuncien 
l’actitud d’algunes administracions públiques que 
lluny d’afrontar la Sisena Extinció Massiva d’espècies 
segueixen la dinàmica d’un urbanisme que accentua 
la crisi. #Viladecans · 27 maig 2021

Xavier Bou · @xboupu 
@ViladecansTweet
 com podeu permetre unes obres amb:
-Manca de tancament perimetral
-Acopis a l’abast dels vianants i els nens · 6 oct. 2021

Sergi Sierra · @dat_i_beneit
La veritat és que la recollida de 
brossa a Viladecans ha de millorar 
però que la gent encara faci 
això és d’una manca d’educació, 
respecte i sensibilitat increïble.  
Vist a l’entrada de Can Feral.  @ViladecansTweet 
18 setembre 2021
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Iniciem un nou curs amb molts canvis des 
de l’anterior número del Repensem. Gran 
part de la població està vacunada, han in-
dultat els presos i preses polítiques i aquest 
estiu hem pogut gaudir del festival Al Carrer 
i d’una Festa Major encara més lluïda. Però 
encara seguim portant mascareta, la repres-
sió persisteix i les festes encara són lluny de 
ser el que eren. Per tant, millorem, però hi 
ha coses que segueixen igual. 

Com resisteix la vella manera de fer políti-
ca. Aquests dies ho estem patint amb una 
nova amenaça per al nostre delta. Després 
de camps de golf, Barça Parcs, Eurovegas i 
plans directors urbanístics, ara tenim sobre 
la taula l’ampliació de l’aeroport proposa-
da per Aena. Un projecte que plana des dels 
despatxos sobre l’erosió del Delta del Llobre-
gat, la seva biodiversitat i el seu parc agrari. I 
com en aquelles anteriors ocasions, Esquerra 
està i estarà al costat de la defensa del nos-
tre territori. Aquest cop amb més força, amb 
el nostre lideratge des de la presidència de la 
Generalitat.  

I per què dic que continua la vella manera 
de fer política? Doncs perquè segueixen ha-

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

vent-hi formacions que, malgrat s’omplen 
la boca amb el compliment dels objectius 
de l’Agenda 2030, continuen prioritzant la 
totxana arreu i sense escrúpols. O altres que 
malgrat repetir que no són els de sempre, 
continuen responent als lobbies de tota la 
vida. O altres que amb una mà governen a 
Madrid i amb l’altra fan com si res tingués a 
veure amb ells. I tots plegats es queden en la 
superficialitat. Quan allò important és quin 
model aeroportuari volem i per a fer què. 
Aquesta és la clau. 

Des d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya tenim clar que volem unes infra-
estructures dignes d’un país econòmica-
ment potent. Però aquest objectiu ha de 

L’AEROPORT I LA VELLA POLÍTICA 
ser compatible amb la lluita contra l’emer-
gència climàtica que estem patint. Aquest 
estiu hem vist com part de l’Ebre era engo-
lit per pluges torrencials, com el centre del 
país cremava o com les temperatures s’en-
filen cada cop més al termòmetre. Qui re-
alment vulgui governar bé haurà de tenir 
sempre al cap l’impacte de les seves decisi-
ons de cara al futur d’aquest planeta. Per 
això trinxar el Parc Agrari del Baix Llobre-
gat, asfaltar terrenys rics en aigües freàti-
ques o afectar greument l’ecosistema del-
taic, per ampliar un aeroport quan enlloc 
s’ha demostrat que sigui necessari, és una 
autèntica aberració i la pitjor versió de la 
política de sempre. 

I el súmmum arriba quan es retira una 
inversió com si d’un joc d’Scattergories es 
tractés perquè no hem acceptat pop com 
a animal de companyia. Efectivament, no 
acceptem gat per llebre, és a dir, trinxar 
(encara més) el territori per rebre les in-
versions que ens corresponen com a país. 
I aquí ens mantindrem. Perquè nosaltres 
no estem aquí per fer el de sempre, estem 
aquí per aixecar la mirada i transformar 
Catalunya des dels valors republicans. |

#Opinió

TOTS PLEGATS ES QUEDEN EN 
LA SUPERFICIALITAT, QUAN ALLÒ
IMPORTANT ÉS DECIDIR QUIN  
MODEL AEROPORTUARI VOLEM  
I PER A FER QUÈ

v

v

132è president de la Generalitat de Catalunya 

Pere Aragonès

INDEPENDENTISTA
I D’ESQUERRES,

Un president

D’ESQUERRES
I INDEPENDENTISTA
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PATINETS ELÈCTRICS? UN PERILL SOBRE RODES
Redacció

ERC VA PROPOSAR AL PLE D’ABRIL 
FORMAR ALS JOVES EN EL BON ÚS 
DEL PATINET ELÈCTRIC AMB UNA 
CAMPANYA D’EDUCACIÓ VIAL A 
ESCOLES I INSTITUTS QUE INCLOURIA 
PRÀCTIQUES AL CIRCUIT MUNICIPAL 
DE CAN PALMER. L’EQUIP DE GOVERN 
VA VOTAR EN CONTRA. 

L’objectiu de la moció d’ERC era reduir el 
risc d’accidents a la via pública, la insegure-
tat a les voreres i zones de vianants i garantir 
la integritat de les persones que circulen amb 
aquesta mena de vehicles, joves molt sovint.

Segons la regidora d’ERC Myriam Moys-
set,  “els adolescents es fan grans sense una 
formació reglada sobre senyalització viària 
i circulació fins a obtenir el seu primer per-
mís, que pot ser als 16 anys per a motocicle-
tes o als 18 per a vehicles. Aquesta mancan-
ça s’hauria de solucionar amb una formació 
més específica als instituts. Sobretot arran de 
la proliferació de l’ús de patinets elèctrics”.

 
L’Ajuntament disposa d’un circuit d’educa-
ció vial i realitza una formació primerenca als 
cursos de quart de primària (nens i nenes de 
9 anys) amb bicicleta i a cinquè de primària 
(nens i nenes de 10 anys) amb karts.  Moys-
set considera que “caldria actualitzar aquest 
espai i adaptar-lo a la realitat viària de la 
ciutat, incorporant el patinet i remodelar-lo 
amb carrils compartits amb carrils bici, pas-
sos de vianants sense visibilitat, etc. Un bon 
exemple és la remodelació que s’ha dut a ter-
me a Reus. I també caldria oferir una nova 

Una parella en contra direcció i sense casc pel carrer Lluís Companys. 

formació específica en aquest espai durant 
els últims cursos de l’ESO i l’FP”.

ERC també proposava incloure dins de 
l’oferta “Formació per a famílies 2021-2022” 
de la regidoria d’Educació continguts sobre 
la normativa d’ús de vehicles unipersonals 
i el seu règim de sancions. Els republicans 
plantejaven formar a les agents cíviques i a 
la Policia Local sobre la normativa vigent de 
patinets elèctrics i altres vehicles similars, 
així com una campanya informativa espe-
cífica entre la ciutadania -focalitzada en els 
usuaris d’aquests mitjans de transport- i di-
fondre-la per tots els canals de comunicació 
municipals.
 
Ordenança de circulació

El juliol de 2020 va entrar en vigor la nova 
Ordenança municipal de circulació de Vila-
decans on es regulava l’ús dels vehicles uni-
personals d’una o dues rodes com el patinet 

MILLORAR EL PLA DELS MÀRTIRS 
El grup d’ERC a l’Ajuntament es va adre-
çar a l’equip de govern durant el Ple 
d’abril perquè actuï al Pla dels Màrtirs del 
Setge de 1714, davant del CAP Maria Ber-
nades, i millori l’entorn. Plaça dura per ex-
cel·lència, el regidor republicà Josep Mu-
many recorda que “és un dels espais més 
utilitzats per la gent del barri on conviuen 
diverses activitats i interessos i hem de 
fer que aquesta convivència es normalit-
zi. Per això des d’ERC hem fet vàries pro-
postes com, per exemple, crear una zona 
enjardinada a l’espai de gespa i també 
una zona arbrada on tenir ombra a l’es-
tiu. També hem demanat que els aparca-

ments de bicicleta es reubiquin per deixar 
més pas a la vorera i no dificultar el trànsit 
als vianants. O que els carrils bici es con-
nectin entre si per evitar que els patinets 
elèctrics passin pel mig de la plaça”. En la 
mateixa línia, Mumany planteja habilitar 
una pista esportiva amb tanques, similar 
a les de Can Xic o Can Palmer, perquè els 
joves puguin jugar. ERC considera que cal-
dria dur a terme un estudi amb profundi-
tat per repensar la plaça i facilitar el seu 
ús al veïnat, sense excloure altres actua-
cions com la viabilitat d’instal·lar fonts lú-
diques per refrescar-se a l’estiu. Un urba-
nisme més amable amb la gent. |

elèctric. Segons la normativa, aquests han 
de circular en la mateixa direcció de la via 
(es prohibeix anar en contra direcció), per la 
calçada, amb una persona com a màxim per 
vehicle i cal tenir un mínim de 16 anys per 
conduir-los, si arriben a velocitats d’entre 6 
i 25 Km/h.

El novembre de 2020 la Direcció General 
de Trànsit (DGT), legislador de rang supe-
rior, va publicar una normativa específica 
sobre l’ús del patinet elèctric amb abast al 
conjunt de l’Estat espanyol. La DGT és més 
exigent que l’ordenança municipal, perquè 
prohibeix la circulació d’aquests vehicles 
unipersonals en zones de vianants, quel-
com que a Viladecans encara és possible fora 
d’horaris comercials o en carrers del casc 
antic amb prioritat per a vianants on poden 
circular vehicles amb caràcter excepcional. 
ERC exigeix adaptar la normativa municipal 
al marc de la DGT. |

El Pla dels Màrtirs és l’espai públic davant  
el CAP Maria Bernades.
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PER UNA TINENÇA CÍVICA I RESPONSABLE D’ANIMALS
Redacció

EL PLE MUNICIPAL DE JULIOL VA 
APROVAR PER ÀMPLIA MAJORIA UNA 
MOCIÓ D’ERC CONSENSUADA AMB 
L’EQUIP DE GOVERN PER MILLORAR 
LA CONVIVÈNCIA AMB LA FAUNA 
URBANA. ENTRE D’ALTRES, ES 
PLANTEJA UN CARNET DE TINENÇA 
RESPONSABLE D’ANIMALS O OBLIGAR 
A NETEJAR ELS ORINS DELS GOSSOS 
A LA VIA PÚBLICA.   

En línia amb altres ciutats com Barcelona, 
el carnet de tinença responsable d’animals 
permetria a les persones tenidores, per exem-
ple, accedir a espais compartits on passejar els 
gossos amb llibertat en uns horaris determi-
nats o acreditar-les com a veïns i veïnes res-
ponsables i cíviques en la tinença d’animals.  

Pel regidor del Jovent Republicà Manel 
Membrilla, “les persones són les responsa-
bles d’un ús convivencial de l’espai públic. 
La ciutat ha d’oferir espais i facilitats per te-
nir cura dels animals urbans com, per exem-
ple, àrees d’esbarjo per a gossos. Cal caminar 
cap a un nou model de convivència entre els 
animals i la ciutadania, amb la creació d’un 
carnet de tinença responsable d’animals. 
Perquè la fauna i la biodiversitat urbanes 
són instruments i senyals de salut, habita-
bilitat, convivència, benestar, civilitat i com-
promís ecològic. Una realitat amb diversos 
reptes associats”.  

En la línia de millorar la convivència, un 
dels principals reptes és la necessitat de ges-
tionar les femtes i orins a l’espai públic, tal 
com el grup d’ERC reclama des de fa anys 
amb propostes que el govern local ha deses-
timat fins ara. És el cas del control genètic 
de les femtes per identificar a l’animal i san-
cionar posteriorment el seu responsable. Es 
tracta de trobar solucions a un dels grans 
problemes de Viladecans, enquistat des de 
fa temps i que assenyalen totes les enquestes 
ciutadanes, com és la brutícia i la manca de 
civisme als carrers.  

Membrilla recorda com “molts fanals i 
altre mobiliari urbà de Viladecans estan 
malmesos i corcats pels orins dels gossos. Es 
fa imprescindible l’adopció de mesures per 
redreçar aquesta situació, com per exem-
ple, posar en coneixement de la ciutadania 
el cost de reparació o reposició d’aquests 
fanals i altres elements”. En aquest sentit, 
la moció dels republicans també demanava 
modificar l’Ordenança municipal de tinen-
ça d’animals per obligar a netejar l’orina 
dels gossos a la via pública, amb l’ús d’am-
polles reutilitzables que continguin mescla 
d’aigua i sabó.

El text aprovat al Ple de juliol insta a ini-
ciar un procés de debat i reflexió amb els 
agents implicats i entitats animalistes, a 
l’entorn de la tinença responsable d’animals 
i l’adequada convivència amb el conjunt de 
la fauna urbana de la ciutat. En aquest pro-
cés de debat s’estudiaran i adoptaran com-
promisos en àmbits relacionats com l’ús que 
podran fer els animals dels diversos espais 
públics de la ciutat, la millora de les àrees 
d’esbarjo per a gossos, la recollida d’animals 
abandonats o morts a la via pública, la gestió 
de les colònies de gats ferals o el control de la 
població d’aus. |

La fauna urbana és senyal de benestar i compromís ecològic, però implica reptes de convivència / Carles Pallé. 

#FemCiutat

ES TRACTA TAMBÉ DE TROBAR 
SOLUCIONS A UN DELS GRANS 
PROBLEMES DE VILADECANS COM
ÉS LA BRUTÍCIA ALS CARRERS

COMPROMISOS INCLOSOS

Espai de participació 
amb entitats 

Carnet de tinença 
responsable

Control de femtes  
a la via pública

 Neteja obligatòria 
dels orins 

Determinar  
ús dels espais públics

Recollida d’animals 
abandonats o morts 

Millora de les àrees  
d’esbarjo per a gossos

Gestió de colònies 
de gats ferals

Control de la població 
d’aus

Sistema de protecció  
d’edificis segur per a les aus
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OPINIÓ

ENFORTIR EL SISTEMA DE SALUT  
DE CATALUNYA, TAMBÉ EN PANDÈMIA 
No podem negar que ha estat l’etapa més 
complexa, inesperada, incerta i dura que 
ha viscut el Sistema de Salut de Catalunya 
des de que es va crear fa una mica més de 40 
anys. Vam iniciar la legislatura fa 3 anys, des-
prés de l’aplicació de l’article 155 i de no tenir 
govern a Catalunya durant gairebé 6 mesos. 
Amb molta energia i molt compromís tení-
em clar que aquesta legislatura anava d’en-
fortir el sistema de salut, a través de l’atenció 
primària, a través de les polítiques de profes-
sionals de salut, la salut pública i que mai ho 
faríem bé si no introduíem la perspectiva de 
gènere en les polítiques de salut. 

Enfortir el sistema de salut també passava 
per recuperar la capacitat d’invertir en reno-
var infraestructures, com el mateix Hospital 
de Viladecans, on vam poder engegar defini-
tivament la construcció del nou centre hos-
pitalari.

Tot això, semblava que quedaria en se-
gon pla quan el febrer del 2020 comencem 
a notar l’alè del que després seria una pan-
dèmia mundial de característiques i abast 
impensables fins llavors. Primer arribaven 
notícies de lluny, però avui, res és lluny en 
un món hiperconnectat i globalitzat. No-
saltres les seguíem amb atenció fins que, 
inevitablement, el coronavirus ja corria a 
casa nostra. 

Res no ens va aturar, amb els objectius 
de legislatura ben clars i amb totes les for-
ces posades en lluitar contra la pandèmia, 
vam trobar una forma pròpia de fer-ho. Fer 
compatible la lluita contra la COVID-19 
amb enfortir el nostre Sistema de Salut i que 
d’aquesta pandèmia en puguem sortir amb 

un sistema més fort i robust, amb més pro-
fessionals, amb més mirada de salut pública 
i amb la ciutadania confiant en un sistema 
que respon sempre que se’l necessiti, sigui 
pel què sigui. 

L’equip de Salut, en el qual hi hem de 
comptar a tantes persones, les que es veuen 
i sobretot les que no es veuen, s’hi ha deixat 
la pell durant més d’un any. Des de les per-
sones a primera línia atenent a pacients a 
l’atenció primària, als hospitals, a través del 
061 o el SEM, als hotels salut, als pavellons, 
a les residències de gent gran, que han pa-
tit moltíssim, fins a les persones de salut pú-
blica, vigilància epidemiològica, que hi eren 

abans que hi hagués cap pacient i hi són ara 
que la pressió assistencial és, per sort, més 
baixa. Fins a totes les persones que han di-
rigit, organitzat, gestionat espais, persones, 
que han construït sistemes d’informació del 
no res, fins a qui ha organitzat tot el sistema 
de vacunació entre el Departament de Salut, 
el Servei Català de Salut i Salut Pública, les 
que han organitzat la crida a professionals 
infermeres i altres i les persones que han res-
post a aquesta crida, fins la gent del Depar-
tament de Salut, treballant de dilluns a diu-
menge sense descans. 

A totes elles, aquest GRÀCIES, i a la ciu-
tadania, la societat que ha respost amb les 
recomanacions i mesures que ens han can-
viat la vida. Sempre hem cercat el millor 
equilibri possible entre la crisi sanitària, 
social, econòmica i emocional. Aquest és 
un repte ben difícil.  Aquesta ciutadania ha 
fet possible que avui puguem dir que hem 
fet la feina i que deixem el Sistema de Salut 
molt millor i més fort que mai. Els reptes 
continuaran i des d’Esquerra Republica-
na sempre serem al costat de la gent do-
nant-ho tot. |

ENFORTIR EL SISTEMA TAMBÉ  
PASSAVA PER RECUPERAR  
LA CAPACITAT DE RENOVAR  
INFRAESTRUCTURES, COM
EL MATEIX HOSPITAL DE VILADECANS

Alba Vergés  
Vicepresidenta primera del Parlament 

de Catalunya i exconsellera de Salut 
@albaverges 

L’exconsellera de Salut, Alba Vergés, durant una visita a un centre mèdic d’Igualada en plena pandèmia /  

Departament de Salut. 

RES NO ENS VA ATURAR. VAM FER
COMPATIBLE LA LLUITA CONTRA  
LA COVID-19 AMB ACONSEGUIR  
UN SISTEMA DE SALUT MÉS  
FORT I ROBUST
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Redacció

EL PLE DE FEBRER VA APROVAR 
UNA MOCIÓ D'ERC -CONSENSUADA 
AMB L'EQUIP DE GOVERN- PER 
IMPULSAR VILADECANS COM A 
CIUTAT REFERENT EN L'ÀMBIT DE 
LA SALUT. ES TRACTA D’APROFITAR 
LES OBRES D'AMPLIACIÓ I MILLORA 
DE L'HOSPITAL DE VILADECANS 
PER REFORÇAR LA CAPITALITAT 
SANITÀRIA I GENERAR CREIXEMENT 
ECONÒMIC. 

La moció, que comptava amb la sintonia del 
Departament de Salut, demana a la Gene-
ralitat que impulsi vies de col·laboració que 
reforcin i ampliïn la vocació de Viladecans 
com a ciutat hospitalària de referència en el 
seu àmbit territorial, perquè pugui acollir i 
ampliar en el futur serveis relacionats amb 
el sector sanitari. També planteja estudiar 
-en el marc de la concertació dels projectes 
a desenvolupar- la disponibilitat de terrenys 
propers a l’Hospital per planificar i reservar 
la possible ubicació de futurs serveis, empre-
ses i equipaments relacionats amb l’àmbit 
de la salut.

El text també insta a continuar impulsant -a 
través del Centre de Promoció Econòmica 

Can Calderon i el Consell Econòmic i Soci-
al de Viladecans- les accions d’economia cir-
cular i l’estratègia per explorar i prioritzar 
possibles mesures necessàries que reforcin 
els punts forts i les oportunitats de Vilade-
cans com a ciutat de referència en l’àmbit de 
la salut. En el mateix sentit, insta les insti-
tucions implicades a estudiar la viabilitat de 
constituir un espai de governança compar-
tit que impulsi l’Hospital de Viladecans, la 

seva millora contínua i la seva consolidació, 
amb la participació directa dels municipis 
implicats. La població adscrita al centre hos-
pitalari -residents de Viladecans, Gavà, Cas-
telldefels, Sant Climent de Llobregat i Be-
gues- suma 185.000 persones. 

Si fins ara Viladecans exercia una centralitat 
en termes hospitalaris en tot el que represen-
ta el seu àmbit d’influència, aquesta capita-

litat s’accentuarà gràcies a les obres d’ampli-
ació i millora en curs. És una bona ocasió, 
doncs, per especialitzar l’economia local i 
impulsar el desenvolupament de nous ser-
veis hospitalaris o vinculats que reverteixin 
en benefici de la ciutat. 

Tal com ha afirmat la portaveu republicana 
Bàrbara Lligadas, “Viladecans s’ha guanyat 
per mèrits propis, després de lluites veïnals 
compartides, del compromís dels professi-
onals sanitaris i de les diverses institucions 
involucrades, aquesta capitalitat i centrali-
tat en l’atenció hospitalària al sud del Baix 
Llobregat i ens correspon, com a Ajunta-
ment, posar les màximes facilitats per in-
crementar i explotar aquest protagonisme al 
màxim, en benefici de les veïnes i els veïns i 
del progrés econòmic de la ciutat”. 

“Volem aprofitar l’oportunitat que ens brin-
da l’ampliació de l’Hospital per crear activi-
tat econòmica al seu entorn. Volem que Vi-
ladecans sigui la capital dels serveis sanitaris 
del sud de la comarca. Des d’Esquerra con-
siderem que no podem tornar a sortir de la 
crisi actual com ho vam fer a la crisi del 2008. 
Per això apostem amb propostes que creen 
activitat econòmica de qualitat, oportuni-
tats i llocs de treball”, ha conclòs Lligadas. 

Les obres d’ampliació i millora de l’Hospital 
de Viladecans estan a ple rendiment després 
que el 2018 s’adjudiqués un projecte que per-
metrà triplicar la superfície actual del centre 
hospitalari, augmentar-ne la capacitat re-
solutiva i aconseguir millores en el confort 
dels pacients i professionals. Les obres van 
començar el 16 de juliol de 2018 i es preveu 
que la primera fase (la construcció del nou 
edifici, a l’avinguda del Mil·lenari) estigui 
enllestida durant aquest 2021. Amb la cons-
trucció del nou bloc, el centre passarà a tenir 
una superfície aproximada de 28.000 m2 i un 
aparcament de 6.000 m2.

La superfície total de l’actuació, incloent 
obra nova i reforma, serà de 40.802 m2. Les 
obres suposen una inversió total de 60,67 M€ 
i la durada prevista és de 4 anys i mig. El nou 
edifici es destinarà en la major part a usos 
assistencials, mentre que les instal·lacions 
actuals mantindran les consultes externes i 
s’utilitzaran per a usos administratius i no 
assistencials. |

#FemEconomia 
VILADECANS, CAPITAL SANITÀRIA 
AL SUD DEL BAIX LLOBREGAT 

VOLEM ESPECIALITZAR  
L’ECONOMIA LOCAL I IMPULSAR  
EL DESENVOLUPAMENT 
DE NOUS SERVEIS HOSPITALARIS
O VINCULATS EN BENEFICI  
DE LA CIUTAT

Les obres d’ampliació i millora de l’Hospital estan molt avançades.
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MENYS FUMS, MÉS VIGILÀNCIA ATMOSFÈRICA
Redacció

ERC HA ACONSEGUIT DURANT 
EL PLE D’ABRIL UN ACORD PER 
A LA MILLORA DE LA XARXA DE 
VIGILÀNCIA DE CONTAMINACIÓ 
ATMOSFÈRICA. S’INSTA A L'AMB A 
ESFORÇAR-SE MÉS I A L’AJUNTAMENT 
A INCREMENTAR LA TRANSPARÈNCIA 
DAVANT EPISODIS IMPORTANTS. 

El text insta a la Generalitat, a la Diputació 
de Barcelona, a l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona (AMB) i a la resta de municipis metro-
politans a col·laborar per elaborar i aplicar el 
Pla Qualitat de l’Aire de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona 2021-2026. L’objectiu és el segui-
ment de les àrees estratègiques i el desenvolu-
pament de les accions en el territori metropo-
lità per a la vigilància, la prevenció i la millora 
de la contaminació atmosfèrica a l’AMB.

També es demana elaborar durant l’any 
2021 un informe de la situació actual de les 
estacions de la Xarxa de Vigilància i Previ-
sió de la Contaminació Atmosfèrica de Ca-
talunya (XVPCA), avaluant la tipologia dels 
contaminants químics i biològics que cal 
controlar, així com de les necessitats reals 
de vigilància i prevenció de la contaminació 

atmosfèrica en l’àmbit metropolità per tal 
d’endegar, seguidament i amb urgència, les 
actuacions necessàries per assolir que a tot 
el territori metropolità es compleixi la legis-
lació ambiental europea en relació a la qua-
litat de l’aire.

En el mateix sentit, es demana millorar 
la transparència de les dades i l’evolució de 
la contaminació atmosfèrica, tan al web de 
l’AMB, com al web de l’Ajuntament de Vila-
decans, per publicar l’estat de la contamina-
ció en els moments d’episodis importants, 
així com també anualment.

Actualment la xarxa de vigilància me-
tropolitana està conformada per 35 estaci-
ons, una d’elles instal·lada a l’Atrium, amb 

23 punts de mesura NO2, 32 de PM10, 14 de 
PM2,5 i 14 d’O3. Les estacions de la XVP-
CA situades a l’àmbit metropolità presenten 
unes carències importants en el control i la 
representativitat de diversos contaminants 
en alguns dels municipis metropolitans, so-
bretot pel que fa a detecció de PM2,5 i d’O3. 

Davant la situació acumulada pels darrers 
anys, i atesos els continus episodis de conta-
minació atmosfèrica que afecten l’àmbit me-
tropolità, el consistori referma la seva exigèn-
cia amb el compliment de les competències i 
potestats de cada Administració, i considera 
que l’AMB hauria de liderar la vigilància, la 
prevenció i la millora de la contaminació at-
mosfèrica en tot l’àmbit metropolità, de la mà 
de tots els ajuntaments implicats. |

#FemTerritori

El fum dels cotxes, principal culpable de la pol·lució. 

 
OPINIÓ

EL PARC AGRARI: VIU, PRODUCTIU  
I AMB PAGESOS I PAGESES 

ENS OPOSEM A L’AMPLIACIÓ DE 
L’AEROPORT, CAL TREBALLAR MOLT 
MÉS EN LES ALTERNATIVES DAVANT
LES RECEPTES DE SEMPRE

Marc Riera  
Enginyer agrònom i secretari  

de Medi Ambient d’ERC Viladecans
@RieraMinguet 

A ERC Viladecans creiem en el Parc Agrari 
com una zona d’activitat econòmica centra-
da en la producció d’aliments. Per això ens 
oposem a l’ampliació de l’aeroport i creiem 
que cal treballar molt més en les alternati-
ves davant les receptes de sempre, que com-
porten previsiblement els errors de sempre. 
I és que hi ha qui defensa aquesta amplia-
ció quan encara tenim sobre la taula com re-
soldre el mal fer per part de l’Estat, a nivell 
d’impacte ambiental, en l’ampliació de les 
grans infraestructures al Delta (port i aero-
port) de fa temps, i respecte el qual la Co-
missió Europea reclama resposta.

En aquest sentit, el nou Govern a la Ge-
neralitat és una oportunitat per millorar, 
si més no, les maneres, i abordar de forma 

transparent i escoltant totes les parts, qui-
na és la millor manera de gestionar el ter-
ritori, amb els recursos suficients, per tal 
que a cada espai s’hi pugui desenvolupar la 
seva potencialitat. I al Parc Agrari, aquesta 
potencialitat és l’agrícola, i amb una ves-
sant productiva. I d’aquesta productivitat 
en resulta activitat econòmica, aliments de 
proximitat, un territori cuidat i externali-
tats ambientals positives per exemple com 
a connector biològic. Si invertim els termes, 
i perdem de vista que primer es produeix i 

després ve la resta, haurem perdut també el 
nord i estarem en risc de perdre-hi més del 
que volíem guanyar. 

Per això, seguim fiscalitzant la tasca de 
l’Ajuntament en relació al Parc Agrari, vet-
llant per què informi de les reunions amb 
la Generalitat i defensi que la zona agrícola 
com un polígon d’activitat econòmica, de-
manant quines són les solucions que està 
plantejant l’Agència Catalana de l’Aigua 
amb els ajuntaments per evitar les negades 
als camps, insistint per què es vetlli per evi-
tar usos urbanístics indeguts que degraden 
la zona, i demanant els resultats de l’estu-
di estratègic de la plana agrícola de Vilade-
cans que l’Ajuntament va adjudicar el 2019. 
Som-hi. |
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Redacció
ERC DENUNCIA QUE DELS 11 
PLANS DE PROTECCIÓ CIVIL QUE 
PERTOQUEN A VILADECANS DOS 
ESTAN CADUCATS, TRES ESTAN A 
PUNT DE FER-HO I N’HI HA TRES 
D’OBLIGATORIS INEXISTENTS. EL 
GOVERN LOCAL, IMPASSIBLE, DIU 
QUE HI ESTÀ TREBALLANT. 

El grup d’ERC a l’Ajuntament insta l’equip 
de govern del PSC i Comuns a actualitzar 
amb caràcter prioritari els plans de protecció 
civil municipals, alguns dels quals obsolets 
des de 2011 i d’altres encara inexistents mal-
grat el seu caràcter obligatori. Els republi-
cans exigeixen al consistori que faci els deu-
res i posi al dia aquests instruments clau per 
a la prevenció i la seguretat en cas d’emer-
gències.

L’Ajuntament hauria de comptar amb 11 
plans d’emergències homologats i en vigor, 
dels quals dos estan caducats, tres a punt de 
caducar i tres mai han existit tot i el seu ca-

ràcter obligatori a Viladecans. En concret, 
es tracta del Pla especial d’emergències per 
contaminació de les aigües marines (Cam-
cat), el Pla especial per a emergències aero-
nàutiques (Aerocat) i el Pla especial d’emer-
gències per risc de vent (Ventcat).

Viladecans sí disposa del Pla d’actuació 
municipal per a la prevenció d’incendis fo-
restals (Infocat), de 2009, i del Pla d’actua-
ció per risc químic (Plaseqcat), de 2011, però 
ambdós instruments estan caducats des de 
2011 i 2015 respectivament. També comp-
ta amb d’altres plans que caduquen aquest 
2021: és el cas del Pla territorial de protecció 
civil (Procicat), el Pla especial d’emergèn-
cies per nevades (Neucat) i el Pla especial 
d’emergències per inundacions (Inuncat).

Foc a Sant Ramon l’estiu de 2005. El Pla per a la prevenció d’incendis està caducat des de 2011 / Jaume Muns. 

#FemCiutat
SUSPENS EN PLANS DE PROTECCIÓ CIVIL 

L’Ajuntament va redactar el 2016 un Pla 
bàsic de protecció civil que caducava l’any 
2020. En aquest document -el Document 
únic de protecció civil municipal (DUPRO-
CIM)- es fa referència als diversos riscos i 
vulnerabilitats que pot patir i pateix Vilade-
cans. Segons l’equip de govern, l’actualitza-
ció del DUPROCIM s’ha enviat a la Genera-
litat de Catalunya recentment per a la seva 
homologació, quelcom que ja hauria succeït, 
però els republicans posen de manifest el re-
tard en la seva tramitació.

ERC va dur al Ple de juny una moció per 
exigir al govern local, en un termini no su-
perior a sis mesos, la concreció dels plans de 
protecció civil municipals -de caràcter obli-
gatori- actualment obsolets, a actualitzar 
els que caduquen aquest 2021 i a redactar els 
plans pendents, segons la normativa vigent. 
Els dos socis de govern es van quedar sols re-
butjant la proposta després d’al·legar que ja 
hi estaven treballant. 

En paraules del regidor republicà  Josep 
Mumany,  “exigim a l’equip de govern que 
faci els deures i posi al dia tots els plans de 
protecció civil municipals de Viladecans. Si 
volem ser capaços de respondre als reptes i 
riscos que patim per terra, mar i aire cal ac-
tuar des de la prevenció i la coordinació”. “És 
incomprensible que l’Ajuntament s’hagi de-
sentès d’aquestes prioritats”, ha afegit.

Mumany considera que “en els últims 
anys els episodis meteorològics extrems es-
tan augmentant com a conseqüència del 
canvi climàtic, amb el risc corresponent per 
a la ciutadania, tal com van posar de ma-
nifest el temporal Gloria el gener de 2020 o 
l’onada de calor sense precedents de l’estiu 
de 2019”. |

Rere la reixa, local que ocupava l’antic ambulatori ara 

propietat de l’Ajuntament.  

LOCALS MUNICIPALS BUITS I ENTITATS SENSE LOCAL 
Sabies que el local de l’antic ambulatori 
ubicat a l’illa interior al costat de l’Esco-
la El Garrofer és de propietat municipal? I 
que està buit i sense cap mena d’ús pre-
vist? Mentrestant, són bastantes les enti-
tats que tenen problemes d’espai i manca 
de seus estables per dur a terme les seves 
activitats amb normalitat. Així ho va expo-
sar al Ple de febrer el regidor del Jovent 
Republicà Manel Membrilla, que va dema-
nar ubicar en aquestes instal·lacions els 
agrupaments escoltes Sant Joan i l’Espi-

ga, dues associacions de lleure juvenil que 
arrosseguen mancances en les seves ins-
tal·lacions i una situació de provisionalitat 
des de fa massa temps. ERC es feia ressò 
també de diverses queixes veïnals per l’es-
tat d’insalubritat i brutícia de l’illa interior, 
de titularitat privada però on l’Ajuntament 
disposa de servitud de pas. Els republi-
cans van demanar a l’equip de govern que 
aquest espai entri en la ruta de neteja de la 
via pública, sense necessitat d’una periodi-
citat diària. |

LA CIUTAT HAURIA DE COMPTAR
AMB PLANS PER CONTAMINACIÓ
D’AIGÜES MARINES, RISC DE VENT I
EMERGÈNCIES AERONÀUTIQUES
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EL GOVERN LOCAL VETA L’OPOSICIÓ
A LES JUNTES LOCALS DE SEGURETAT

Redacció

EL GOVERN DE CARLES RUIZ 
IMPEDEIX LA PARTICIPACIÓ DELS 
GRUPS POLÍTICS DEL PLE A LES 
JUNTES LOCALS DE SEGURETAT. ERC 
INSISTEIX EN UNA PETICIÓ QUE JA ÉS 
UNA REALITAT EN CIUTATS VEÏNES, 
PER GENERAR MÉS TRANSPARÈNCIA 
EN L’ÀMBIT DE LA SEGURETAT 
CIUTADANA.

El grup d’ERC a l’Ajuntament ha demanat 
fins a tres vegades aquest 2021 que el govern 
de PSC i Comuns permeti l’assistència a les 
Juntes Locals de Seguretat de tots els grups 
polítics amb representació al consistori. La 
resposta negativa demostra la manca de vo-
luntat i de transparència de l’executiu en 
l’àmbit de la seguretat ciutadana. 

Municipis propers com Esplugues de 
Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Olesa 
de Montserrat o Sant Boi de Llobregat ja 
obren aquestes reunions de coordinació en 
polítiques de seguretat als grups a l’oposi-
ció. No obstant, a Viladecans el consistori 
de Carles Ruiz prefereix obstaculitzar la 
tasca de fiscalització al seu govern i s’aferra 
al literal de la llei. 

 
Durant el passat Ple de gener, ERC ja va 

demanar poder assistir a les reunions de 
les Juntes Locals de Seguretat, que es duen 
a terme generalment amb una freqüència 
trimestral. La petició va ser rebutjada per 
part de l’equip de govern al·legant la Llei 
4/2003 d’ordenació del sistema de segure-
tat pública de Catalunya, que enlloc con-
templa explícitament la participació dels 
grups polítics en aquestes reunions a por-
ta tancada.

 

Tanmateix, el grup republicà entén que la 
mateixa Llei 4/2003 permet una interpretació 
més oberta i viable per a la implicació a les 
Juntes Locals de Seguretat de tots els partits 
presents al consistori. ERC recorda, a més, 
que l’article 9.7 preveu com una de les sessi-
ons sigui anual i plenària, on es convidin els 
vocals no permanents i les persones i entitats 
veïnals i ciutadanes del municipi amb l’objec-
tiu de conèixer el Pla de seguretat local i de-
batre la situació general de seguretat al muni-
cipi. Per la regidora d’ERC Myriam Moysset, 
amb aquest article “queda palès que els vo-
cals del consistori que normalment no assis-
teixen a les Juntes Locals de Seguretat, els no 
permanents, han d’assistir almenys a una re-
unió anual, la de caràcter plenari”. 

Moysset recorda que “la transparència es 
demostra més amb fets que amb paraules, i 
aquí el govern local ha perdut una magnífica 
oportunitat per demostrar-ho, malgrat la pur-
purina amb la que acostuma a vendre la seva 
gestió”. La regidora republicana es pregunta 
si els pals a les rodes són una manera de tapar 
la crisi de gestió que afecta des de fa anys la 
Policia Local i que s’ha agreujat en els últims 
mesos. “Per què poblacions com Esplugues, 
Sant Andreu, Olesa o Sant Boi obren aques-
tes reunions de coordinació en polítiques de 
seguretat als grups a l’oposició i aquí encara 
no? Què volen amagar? L’executiu socialista 
es parapeta en la llei però no hi ha res que im-
pedeixi aquest gest d’obertura. És una qüestió 
de voluntat política”, ha conclòs. |

Junta de Seguretat Local celebrada el novembre de 2020 / Ajuntament de Viladecans.

DESGAVELL VIARI  
A LA DEIXALLERIA
ERC ha sol·licitat durant el Ple de juny la 
pacificació de l’encreuament dels car-
rers Tecnologia, Agricultura i Ferrocarril 
al Polígon Industrial Centre, just al cos-
tat de la deixalleria municipal, per ga-
rantir la seguretat de vianants i ciclistes 
que passegen per la nova passarel·la 
sobre les vies del tren i que connec-
ta amb Ca n’Alemany. És urgent pintar 
passos de vianants i ampliar voreres, 
ja que actualment tot aquell espai és 
un desgavell, pensat únicament per als 
cotxes i un perill per als vianants que 
vulguin seguir a peu pel Polígon Centre 
fins a Vilamarina o el centre de la ciu-
tat. Pels republicans, demostra com la 
ciutat es planifica a pedaços, sense te-
nir en compte la globalitat o els trajec-
tes naturals i prioritzant el trànsit rodat 
de vehicles. |

MÉS CIMENT A LA PLAÇA 
DE LES TRETZE ROSES 
ERC ha denunciat al Ple de juliol que 
s’hagi cimentat l’únic tram de zona ver-
da que incloïa la Plaça de les Tretze Ro-
ses, al costat de l’Escola El Garrofer, se-
gons sembla per problemes amb les 
filtracions d’aigua al pàrquing soterrat. 
Viladecans ha “guanyat” així una nova 
plaça dura on predomina el ciment i els 
espais verds i l’ombra destaquen per la 
seva absència, com ja succeeix al Pla 
dels Màrtirs (veieu pàg. 4), a la Plaça de 
la Constitució o a la Plaça de la Medi-
terrània (davant del Cúbic). Tal com va 
recordar el regidor republicà Josep Mu-
many “aquest és el model de plaça pú-
blica del PSC, un model que va en con-
tra de l’Agenda 2030 i els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible que tant 
diuen defensar”. |

El poc espai verd que hi havia s’ha eliminat i ci-

mentat.

ERC SOSPITA QUE LA
NEGATIVA TÉ A VEURE AMB
LA CRISI DE GESTIÓ QUE
AFECTA A LA POLICIA LOCAL
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Vehicles policials davant la comissaria del barri de Sales / Ajuntament de Viladecans. 

Redacció

MANCA D’EFECTIUS, NOVES 
PROMOCIONS QUE MARXEN A 
ALTRES CIUTATS, POLICIES EN 
PRÀCTIQUES EXERCINT DES DEL 
PRIMER DIA... LA POLICIA LOCAL VIU 
UNA CRISI DE GESTIÓ ENQUISTADA 
QUE S’HA AGREUJAT EN ELS ÚLTIMS 
TEMPS. ERC RECLAMA A L’ALCALDE 
QUE SOLUCIONI D’UNA VEGADA 
EL DESGOVERN I LA MANCA DE 
LIDERATGE A LA COMISSARIA.  

El grup d’ERC va preguntar durant el Ple 
de juliol a l’equip de govern quines mesures 
impulsarà per solucionar els problemes de 
gestió que afecten a la Policia Local. Segons 
la portaveu republicana Bàrbara Lligadas, 
“tenen un problema de gestió del cos de Po-
licia Municipal des de fa anys, que aquests 
últims mesos ha anat a més i no tenim la 
sensació que estiguin fent res”.

Lligadas va apel·lar directament a Carles 
Ruiz: “senyor alcalde li demano que assu-
meixi les regnes d’aquesta qüestió, assumei-
xin les responsabilitats que pertoquin, facin 
el que calgui. Per nosaltres no és un tema 
de seguretat ciutadana, és un tema de con-
vivència. Les policies al segle XXI són molt 
més que persones atrapant lladres. S’estan 
perdent contactes amb la ciutadania quan és 
fonamental la feina d’intermediació, de con-
vivència. L’acció ciutadana que fa la Policia 
Local s’està perdent per manca d’efectius, 
perquè hi ha un desgavell en la gestió i en el 
lideratge del cos de la policia”.

“Prenguin les mesures que siguin neces-
sàries perquè això no va bé i fa anys que no 
va bé, no amaguin el cap sota l’ala ni res-
ponsabilitzin altres cossos policials que res 
tenen a veure. I si no estan disposats a assu-
mir les responsabilitats preguin les mesu-
res conseqüents i coherents al respecte”, va 
etzibar la portaveu d’ERC. En aquest sen-
tit, va instar al primer tinent d’alcalde de 
Seguretat, Anselmo Sánchez, que es plan-
tegi l’absorció de la Policia Local per part 
del cos dels Mossos d’Esquadra si es veu in-
capaç de posar fi al desgovern actual i a la 
manca de lideratge a la comissaria del barri 
de Sales. 

Lligadas va retreure a Sánchez que des 
del govern local sempre s’espolsin les res-
ponsabilitats cap enfora i va posar com a 
exemple el caos que es va generar el juliol 
arran de les obres de millora de la C-245, 
amb talls de circulació que van provocar 
embussos de campionat i sense cap policia 
local que regulés el trànsit. L’Ajuntament 
va emetre una nota de premsa per criticar 
l’absència dels Mossos d’Esquadra malgrat 
saber que la regulació del trànsit dins del 
municipi queda fora de les seves compe-
tències. 

Els problemes de la Policia Local, no 
obstant, van més enllà. Segons membres 
del mateix cos la manca d’efectius dificul-
ta molt el dia a dia, les condicions laborals 
i la manca de perspectives provoca que les 
noves incorporacions fugin a altres poblaci-
ons amb millors condicions així que sorgeix 
la possibilitat. A més, es generen situacions 
preocupants com que els agents en pràcti-
ques exerceixen des del primer dia al carrer 
o es cobreixen franges nocturnes, fins i tot 
en dates assenyalades, sota mínims malgrat 
estar a un nivell de 4 sobre 5 d’alerta anti-
terrorista. |

QUÈ PASSA AMB LA POLICIAL LOCAL? 

EL COS ESTÀ PERDENT 
 CONTACTE AMB LA CIUTADANIA 
I LA SEVA FEINA FONAMENTAL 
D’INTERMEDIACIÓ I CONVIVÈNCIA

La regidora d’ERC Natàlia Morant va de-
manar al Ple de setembre que l’Ajunta-
ment promogui algun tipus d’ajuda als 
comerços i establiments de la C-245 
que s’estan veient afectats aquests me-
sos per les obres de millora que impul-
sa el Govern de Catalunya. Setmanes 
enrere un restaurant de l’avinguda Ge-
neralitat va perdre un servei pel trenca-
ment d’una canonada. Morant recorda 
que “els comerços venen d’un any en 
què han patit tancaments i restriccions. 
Les afectacions per les obres de la car-
retera C-245 no estan ajudant a la recu-
peració econòmica. Demanem a l’equip 
de govern que, tal com han fet altres 
ajuntaments propers, s’ofereixi algu-
na ajuda o compensació econòmica als 
comerços afectats”. Un exemple seria 
aplicar descomptes importants o elimi-
nar l’impost d’activitats econòmiques 
per a l’exercici 2022. Els republicans 
també demanen ajuts als taxistes que 
s’han vist perjudicats pel trasllat de Pla-
ça Europa al pàrquing de la Mohn, amb 
menys visibilitat i accés als clients. |

AJUTS A COMERÇOS I TAXIS 
PER LES OBRES A LA C-245
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Detall del mític cartell “Aixafem el feixisme”, de Pere Català i Pic (1889-1971).
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EL JOVENT REPUBLICÀ I EL 
GRUP D’ERC A L’AJUNTAMENT 
HAN IMPULSAT LA DECLARACIÓ 
DE VILADECANS COM A CIUTAT 
ANTIFEIXISTA DURANT EL PLE DE 
MAIG GRÀCIES A UNA PROPOSTA 
PACTADA AMB LA RESTA DE GRUPS 
AL CONSISTORI. CONTRA L’EXTREMA 
DRETA, NI AQUÍ NI ENLLOC.

La declaració institucional, promoguda pel 
Jovent Republicà al Ple de maig, insta a re-
butjar els discursos i la narrativa de l’extre-
ma dreta i a fer difusió del codi ètic muni-
cipal i a aplicar-lo amb contundència com a 
eina per garantir la comunicació des del res-
pecte entre els diferents grups polítics i amb 
la ciutadania.

El text també compromet l’Ajuntament 
a explorar fórmules i bones pràctiques exis-
tents en altres localitats per combatre falsos 
rumors, i si escau, a crear un grup de treball 
amb persones voluntàries per fer-ne segui-
ment. El Ple es referma amb la seva volun-
tat de continuar essent un espai de relació 
democràtica, lliure de discursos d’odi i que 
rebutja i es blinda davant apologies de la dis-
criminació amb totes les eines al seu abast.

En el mateix sentit, el consistori de Vi-
ladecans es marca treballar en la prevenció 
i identificació de col·lectius o individus 
que exhibeixin simbologia feixista o fran-
quista o duguin a terme activitats o pro-
paganda d’accions que incitin a la discri-
minació racial, ètnica, cultural, de gènere, 
religiosa, orientació sexual o ideològica a 
la ciutat.

Pel regidor del Jovent Republicà de Vi-
ladecans,  Manel Membrilla,  “vivim una si-
tuació d’auge dels partits d’extrema dreta 
amb un efecte directe en la societat, la polí-
tica i l’economia. Ho hem vist aquest mes de 
maig amb la reacció davant l’arribada de mi-
lers de persones d’origen marroquí a Ceuta. 
En aquest context no ens podem quedar de 
braços creuats, cal també que des dels mu-
nicipalisme prenem partit en la lluita contra 
aquesta corrent”.

Membrilla  ha afegit que  “cal desmuntar el 
seu discurs i els atacs a qualsevol mena de di-
versitat ja sigui religiosa, d’orientació sexual 
o d’origen. Hem d’establir un cordó sanita-
ri i dir-los ben clar que no passaran”. “Si no 
ho fem així”, ha reblat, “seguiran estenent el 
seu discurs, erigint murs entre la població i 
fomentant una divisió de la qual ells són els 
màxims beneficiaris”. |

#FemCiutat
DECLAREM VILADECANS CIUTAT ANTIFEIXISTA REIVINDIQUEM EL DIA 

DEL POBLE GITANO
ERC ha promogut al Ple d’abril l’apro-
vació d’una declaració institucional 
amb motiu del Dia Internacional del Po-
ble Gitano que se celebra cada 8 d’abril. 
L’objectiu: recordar la història del col-
lectiu que viu als Països Catalans des 
de fa més de 600 anys i fer un reconei-
xement dels valors gitanos com a va-
lors humans i de Catalunya. També ha 
estat una ocasió per recordar la lluita 
que cal continuar la resta de l’any per 
la superació de la desigualtat i la discri-
minació d’aquest grup ètnic, i que enca-
ra manca camí per recórrer.

El Ple de l’Ajuntament reconeix de ma-
nera explícita com les persones gita-
nes, tant de manera organitzada a tra-
vés de les seves entitats o de manera 
individual i veïnal als barris i pobles, 
han estat cooperant i treballant de ma-
nera conjunta i solidària per fer suport 
a moltes famílies, gitanes i no gitanes, 
en aquests moments d’extrema ne-
cessitat. Catalunya compta amb la Llei 
19/2020 d’igualtat de tracte i no-discri-
minació, que ha de marcar un abans i 
després per lluitar contra l’antigitanis-
me, entre altres tipus de racisme.

A Viladecans tenim una àmplia comu-
nitat del poble gitano i aquest repte 
compartit de combatre l’antigitanisme 
en el nostre terme municipal. I cal fer-
ho des de tots els espais possibles, per 
combatre l’odi i els recels cap a aques-
ta comunitat i aconseguir que se sen-
ti un col·lectiu més de la ciutat, sense 
discriminacions. Avui més que mai, fem 
nostres els valors gitanos de la lliber-
tat, de la superació de les dificultats 
amb la cooperació, la solidaritat i el fe-
minisme gitano. |

Cel, camp i roda de carro: la bandera gitana.
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L’acte va comptar amb Elisenda Alamany, portaveu adjunta d’ERC a l’Ajuntament de Barcelona, i les intervencions 

dels cinc regidors republicans / Israel Cuña. 
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ERC VILADECANS VA ORGANITZAR 
EL 7 D’OCTUBRE UN ACTE PER FER 
BALANÇ A MEITAT DEL MANDAT. 
UNA BONA OCASIÓ PER RETRE 
COMPTES DAVANT LA CIUTADANIA I 
ENCARAR ELS PROPERS MESOS AMB 
LA MIRADA POSADA AL 2023 I LES 
PROPERES MUNICIPALS.  

Els republicans varen analitzar la feina 
feta des de l’oposició durant aquests dos anys 
durs de mandat, i també la gestió duta a ter-
me pel govern local (PSC+Comuns). L’ac-
te va ser presentat pel president de la secció 
local Albert Artero, conduït per Marc Riera 
i va comptar amb la intervenció de la porta-
veu adjunta d’ERC a l’Ajuntament de Barce-
lona, Elisenda Alemany. Van intervenir tots 
els membres del grup municipal d’Esquerra 
Republicana, segona força al consistori amb 
5 regidors.  

Natàlia Morant va destacar la importàn-
cia de tenir una xarxa associativa sana i que 
se senti acompanyada, per poder disposar 
d’una ciutat socialment activa i cohesiona-
da. Manel Membrilla, regidor del Jovent 
Republicà, va denunciar com l’Ajuntament 
s’oblida de col·lectius fonamentals de la ciu-
tat, com el jovent viladecanenc o les perso-
nes que tenen animals de companyia. Per la 
seva banda, Josep Mumany es va centrar en 
la importància de gestionar bé un consisto-
ri i en la fiscalització que fa ERC Viladecans 

de l’acció del govern local perquè complei-
xi amb les seves obligacions, com actualitzar 
plans de protecció civil caducats de fa més 
d’una dècada. 

Tot seguit Myriam Moysset va destacar 
la importància de tenir en compte el terme 
municipal en tota la seva globalitat quan es 
governa i es fan propostes, des del litoral, 
fins a la muntanya, passant pels carrers de la 
ciutat. A continuació va intervenir Bàrbara 
Lligadas, portaveu municipal dels republi-
cans, per confrontar models de ciutat i afir-
mar que el canvi a Viladecans és  irreversible. 
Segons va dir, cada cop són més les persones 
que consideren que cal implementar un altre 
projecte per a la nostra població i que aques-
ta transformació passa per una Esquerra Re-
publicana encara més forta a l’Ajuntament.

Finalment, la també consellera metropoli-
tana Elisenda Alamany va cloure l’acte amb 
paraules de suport a la secció local republica-
na: “és bo demanar-se sempre per què un ha 
fet al pas a la política institucional. I si la res-
posta és per ser útil a la gent, sou on heu d’es-
tar. No ens oblidem que hem nascut també 
per guanyar”, va recordar. |

REPASSEM LA FEINA FETA  
A L'EQUADOR DEL MANDAT 

#FemBalanç
MANIFESTACIÓ DE 
REBUIG A L’AMPLIACIÓ 
DE L’AEROPORT
ERC Viladecans es va sumar a la ma-
nifestació del passat 19 de setembre 
contra la proposta d’ampliació de l’ae-
roport del Prat que promou AENA i el 
govern de Pedro Sánchez. Els republi-
cans es van sumar a la marxa que va 
arribar a Barcelona a peu des del Prat 
de Llobregat per dir prou a les agres-
sions al territori. La manifestació, or-
ganitzada per la plataforma Zeroport i 
la Xarxa per la Justícia Climàtica, es va 
convertir en un crit en la lluita pel cli-
ma, la salut i la vida. 

Els republicans reivindiquen la neces-
sitat d’una gestió catalana de les grans 
infraestructures del país per garan-
tir-ne les millors inversions, la pro-
tecció dels espais ambientals i l’equi-
libri territorial. Denuncien que un cop 
més el “govern més progressista de la 
història” hagi obviat la necessitat de 
consens territorial, de diàleg i la pers-
pectiva verda que avui ha de liderar 
qualsevol acció política.

ERC es mostra contrària a la propos-
ta d’AENA d’ampliar la tercera pista de 
l’aeroport i que retalla l’espai prote-
git de la Ricarda. Manté el compromís 
amb la millora de les infraestructures 
del país, tant les aeroportuàries com 
les ferroviàries. Exigeix el traspàs de 
gestions dels aeroports per poder fer 
una gestió de proximitat i des del co-
neixement territorial. I exigeix una so-
lució de consens en el marc d’una taula 
tècnica per garantir un model aeropor-
tuari de gestió catalana interconnectat 
amb els altres aeroports del país, sem-
pre des del consens territorial i amb 
preservació de la biodiversitat. |

Al centre, el vicesecretari general d’ERC 

Raül Romeva amb membres d’ERC Viladecans.

ELS 5 REGIDORS REPUBLICANS A 
VILADECANS VAN POSAR L’ACCENT
EN LA NECESSITAT DE TRANSFORMAR
LA CIUTAT, AMB UN NOU IMPULS 
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ERC veu un problema de gestió a l’hora de planificar els comptes.
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ERC DENUNCIA QUE HAGIN SOBRAT 
18M€ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 
DE 2020, TOT I LES NECESSITATS 
PER LA PANDÈMIA I L’EMERGÈNCIA 
SOCIAL QUE ESTEM PATINT. A MÉS, 
EL GOVERN LOCAL TORNA A PUJAR 
L’IBI DE CARA AL 2022. 

El passat Ple de setembre l’equip de Govern  
va aprovar el compte general del 2020 -com 
es va executar el pressupost de l’exercici 
anterior- i també l’aprovació inicial de les 
ordenances fiscals del 2022 -els impostos, 
taxes i preus públics que recaptaran els re-
cursos dels pressupostos de l’any vinent. En 
tots dos punts el grup republicà va votar en 
contra. 

Pel que fa al compte general, la portaveu 
republicana Bàrbara Lligadas va justificar el 
vot contrari “perquè seria incoherent donar 
suport a l’execució d’uns pressupostos que 
no vam recolzar, però sobretot perquè és in-
comprensible que, en un any on s’ha hagut 
de gestionar una pandèmia mundial, l’equip 
de govern no hagi executat completament el 
pressupost”. “Com pot ser que hagin deixat 
de gastar 18M€, un quart del pressupost mu-
nicipal, en un any d’emergència social?”, va 
insistir Lligadas. 

La regidora, abans d’exposar el vot en 
contra d’ERC Viladecans a l’aprovació ini-
cial de les ordenances fiscals, va reconèixer 
l’intent de l’equip de govern per acomplir 
dues de les demandes que fa temps que re-
clamen des del grup republicà: “fa anys que 
demanem poder col·laborar en la fase prè-

via de la redacció de les ordenances fiscals i 
que aquestes es basin en el principi de pro-
gressivitat. Cal agrair que s’hagi fet un pri-
mer pas i s’hagi intentat, però ha quedat en 
això, en un intent”. I també va voler agrair 
la feina feta a l’equip tècnic municipal “cal 
donar les gràcies per la paciència que acos-
tumen a tenir.” 

Lligadas va explicar per què no podien do-
nar suport: “analitzes les novetats afegides a 
les ordenances fiscals del proper exercici i te 
n’adones que hi ha hagut cert esforç per in-
crementar la progressivitat, però aleshores 
mires l’IBI i veus que l’han tornat a pujar.” 
Davant la sorpresa per aquest nou incre-
ment, la portaveu republicana va recordar 
que “som un dels municipis de Catalunya 
amb l’IBI més car, sense ser una de les ciu-
tats amb la renda per càpita més alta”. I va 
replicar a l’equip de govern: “efectivament, 
l’impost de l’IBI és molt rígid i permet molt 
poca progressivitat, però pots aplicar ajudes 
i pots evitar apujar-lo. Perquè, malgrat com 
a partit d’esquerres i republicà estem a favor 
dels impostos perquè són els que permeten 
pagar l’estat de benestar, és incomprensible 
que un govern que no es gasta tot el pressu-
post, torni a apujar el principal impost i si-
gui poc progressiu”. |

#FemNúmeros 
EN PLENA PANDÈMIA SOBREN 18 MILIONS DEL 
PRESSUPOST 2020 I L'IBI TORNARÀ A PUJAR

 
OPINIÓ

AL COSTAT DE LES 
ENTITATS 

Natàlia Morant 
Regidora del grup 

d’ERC-AM 
@NataliaMix10 

Un dels valors més importants de les co-
munitats és la cohesió social. I per tenir 
aquesta cohesió necessitem a les associa-
cions. Fan bategar la vida cultural i espor-
tiva de la comunitat i generen identitat i 
pertinença a la ciutat, i això fa que les per-
sones se l’estimin i la cuidin.

Per això és de vital importància tenir 
cura d’aquest teixit associatiu. Sobretot 
en els moments durs de la pandèmia que 
ha deixat moltes entitats mig desfetes. Fa 
un any vàrem presentar una bateria de 
propostes per ajudar-les a negociar con-
dicions favorables davant despeses co-
munes amb oficines bancàries o centres 
mèdics que fan revisions esportives. Fa 
un any i el govern local encara s’ho està 
pensant. 

Tampoc tenim les instal·lacions que 
ens pertoquen per l’actual ràtio de po-
blació, ni esportives ni culturals. I conti-
nuem veient com proliferen nous edificis 
a la ciutat. No només a Llevant, sinó ar-
reu. Hem preguntat i pressionat per sa-
ber quan tindrem les instal·lacions que 
ens pertoquen per número d’habitants, 
però les respostes han estat evasives i in-
exactes. Tornarem a insistir, i insistirem 
les vegades que calgui per obligar-los a 
complir amb els equipaments eterna-
ment promesos (segona biblioteca, pista 
d’atletisme, piscina descoberta, nous po-
liesportius...).  

Des d’ERC vam forçar l’Ajuntament a 
concretar un nou un pla de repartiment 
d’espais municipals per a les entitats es-
portives, amb una distribució més equi-
tativa que l’anterior. Aquest any també 
caduca l’actual Pla estratègic de subven-
cions i hem presentat propostes de mi-
llora que esperem que s’incorporin, amb 
més equitat i transparència. El que volem 
és aconseguir la ciutat que mereixem. |

ÉS INCOMPRENSIBLE QUE,
SENSE GASTAR TOT EL
PRESSUPOST DE 2020, EL
GOVERN TORNI A APUJAR L’IBI
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ON ÉS EL CARNET JOVE LOCAL?
Redacció

EL PASSAT PLE DE MAIG EL REGIDOR 
DEL JOVENT REPUBLICÀ, MANEL 
MEMBRILLA, VA PREGUNTAR 
A L’EQUIP DE GOVERN PER LA 
UNIFICACIÓ ANUNCIADA EL 2018 
DEL CARNET JOVE LOCAL DE 
VILADECANS AMB EL CARNET JOVE 
DE LA GENERALITAT. 2021 I SEGUIM 
SENSE NOTÍCIES.     

L’any 2016, com a conseqüència d’una 
moció d’ERC i les JERC (ara Jovent Repu-
blicà), l’Ajuntament va posar en marxa una 
espècie de carnet jove local amb descomptes 
en abonaments esportius i establiments co-
mercials. En aquell moment, el grup muni-
cipal republicà ja va avisar que els descomp-
tes eren insuficients. A més a més, tampoc es 
va fer la difusió necessària. Un dels altres in-
convenients era la necessitat d’haver d’anar 
a Can Xic per donar-se d’alta. El regidor 
Membrilla defensa que “el fet d’haver d’anar 
a inscriure’s a Can Xic és una primera bar-
rera que dificulta que el jovent del municipi 

es faci seu el Carnet Jove. A més, si sumem 
l’escàs poder atractiu dels descomptes i que 
els comerços no obtenen cap recompensa, 
podem explicar la situació actual del Carnet 
Jove local”.

Ja fa anys que el Govern de la Generali-
tat, per mitjà de la Direcció General de Jo-
ventut (DGJ), va posar en marxa un Carnet 
Jove local vinculat al conegut Carnet Jove de 
la Caixa (ara CaixaBank). El gener de 2018 
la portaveu republicana Bàrbara Lligadas va 
formular una pregunta a l’equip de govern 
sobre la unificació d’aquests dos carnets. 
Des de la regidoria de Joventut es va respon-
dre que hi estaven treballant i que posarien 
la qüestió damunt la taula en properes reu-
nions amb la DGJ. Però la realitat és que, tres 

anys més tard, encara no se sap res d’aquesta 
unificació mentre altres municipis com Es-
plugues de Llobregat ja l’han assolit i presen-
tat en públic. 

Per tot plegat, el passat Ple de maig el 
regidor Membrilla va tornar a preguntar 
a l’equip de govern per aquests treballs de 
fusió. També va manifestar que “en la si-
tuació actual, el Carnet Jove pot ser un re-
vulsiu per fidelitzar el jovent de Viladecans 
amb el comerç local, fomentar l’esport o aju-
dar a la cultura”. També cal que els comerços 
de la ciutat vegin la utilitat de formar part 
d’aquest projecte. Per això, el regidor del Jo-
vent Republicà va demanar “que es trobi la 
manera de poder ajudar fiscalment als es-
tabliments que s’integrin dins del Carnet 
Jove”. |

EL CARNET POT SER UN
REVULSIU PER FIDELITZAR
EL JOVENT DE VILADECANS
AMB EL COMERÇ LOCAL

 
OPINIÓ

DE LA COMUNITAT LGTBI+  
PER A LA COMUNITAT LGTBI+

Ivette Pérez Soler 
Politòloga i estudiant del Màster en 
Polítiques Públiques, Drets Socials i 

Sostenibilitat a la UB

Tot sovint es parla de compromís d’erradicar 
totes les formes de discriminació i violència 
per motius d’orientació sexual i identitat de 
gènere. Ja comencem a tenir experiències en 
l’àmbit de les polítiques, però malgrat tot 
continuen sense ser efectives, per no parlar 
d’on queden els drets i les polítiques cap a la 
comunitat LGBTI+.

Les agressions i assetjaments per mo-
tius d’orientació sexual en són una re-
alitat més que s’està agreujant. Durant 
el mes de juny és quan més es parla dels 
drets del col·lectiu, i sí, és en aquest mes 
on més visibilitat se’ns dona. Però ha de 
ser només en aquest mes? Són els drets de 
les persones quelcom temporal? Vivim en 
una societat i un món cada cop més dinà-
mic, complex, i per què no, conflictiu, on 
se segueixen orientant les mateixes políti-
ques públiques superficials. Cal plantejar 

quin canvi de paradigma s’ha d’afrontar 
des de l’àmbit de les polítiques públiques, 
quina mena d’accions pot realitzar l’Ad-
ministració pública.

La pregunta inicial que s’hauria de fer 
l’Administració és: estem tenint en compte 
al col·lectiu LGBTI+? El problema fins ara 
ha sigut l’increment de les agressions per 
motius d’orientació sexual i la manca de 
sensibilització cap al col·lectiu. En aquest 
punt, no es tracta de parlar d’un problema 
pressupostari, ni de l’agenda política com a 
tal. El problema és que no s’està tenint en 
compte a l’actor principal, s’estan fent po-
lítiques per a ells, sense saber què és allò 
que necessiten. L’Administració hauria de 
replantejar-se les preguntes: quines neces-
sitats té la ciutadania? És evident que falta 
crear un sistema on tots els actors estiguin 
representats.

Tractar la diversitat sexual de forma ex-
cloent és considerar al col·lectiu com una 
part diferenciada de la societat, és donar-nos 
un tracte diferent. Cal posar a la comunitat 
LGBTI+ al centre per ser creadora de polí-
tiques públiques, però no com a una mino-
ria, sinó com a un actor a tenir en compte i 
a equiparar en necessitats amb la resta de la 
societat. Totes les ciutadanes som diferents, 
hi ha desigualtats que no s’han d’assumir, 
s’han de tenir en compte a l’hora de disse-
nyar polítiques públiques inclusives.

Viure és estimar, ens ensenyen a esti-
mar-nos, però no es pot viure si no tens la 
llibertat d’estimar lliurement a qui vulguis i 
les polítiques públiques han d’estimar i co-
brir les necessitats de tothom. Només quan 
aquestes siguin de tothom i per a tothom 
haurem erradicat les polítiques públiques 
discriminatòries. |

Carnet Jove local d’Esplugues de Llobregat.
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#Entrevista

Viladecans

Ha passat més de mig mandat. Com 
resumiries la feina feta pel govern 
municipal en una paraula?
Inèrcia.

Per què? 
A banda de seguir amb el seu impertorba-
ble model de ciutat, on continuen construint 
malgrat no tenir prou serveis per a la ciuta-
dania que ja viu a Viladecans i no tenen cura 
dels barris ja existents, hem vist com davant 
una situació excepcional no s’ha actuat de 
manera extraordinària. Ens ha tocat fer front 
a una pandèmia mundial per a la qual ningú 
estava preparat, per tant, es poden entendre 
errors i situacions de desconcert a l’hora de 
gestionar. Però és incomprensible la manca 
de lideratge que hem vist i com s’han aplicat 
receptes continuistes. Cal tenir en compte 
que dels milions que deien als papers amb 

els que van empaperar tot Viladecans i que 
havien destinat a combatre la pandèmia, la 
meitat ja estaven previstos als pressupostos 
precovid. 

Què hagués fet ERC diferent? 
Per començar, ens haguéssim dirigit de ma-
nera periòdica a la ciutadania durant els me-
sos més durs de la pandèmia. És quelcom 
que ja vam dir internament en el seu mo-
ment, no és una idea que sorgeixi ara a pilo-
ta passada, però no vam dir res públicament 
per respecte a la dura situació que estàvem 
vivint. Així com haguéssim esgotat tots els 
recursos disponibles al pressupost per aju-
dar a tothom qui hagués estat possible. Ara 
analitzem com s’ha executat el pressupost 
del 2020 i ens trobem que van deixar d’exe-
cutar una quarta part dels comptes, uns 18 
milions d’euros. Com és possible que això 
passi en plena gestió d’una pandèmia mun-
dial? Com es pot deixar de gastar aquesta 
quantitat de diners? 

Mirem al futur, què proposeu per al que 
queda de mandat? 
Seguir fent el que hem fet fins ara, treballar, 
fer propostes, aportar idees. Fer crítica cons-
tructiva, sempre de manera propositiva, és a 
dir, acompanyada d’iniciatives alternatives. 
Però també esperem poder trepitjar molt 
més el carrer, ara que sembla que la pan-
dèmia sí comença a anar de reculada. Tor-
nar-nos a trobar amb les entitats, associaci-
ons de veïns, clubs esportius... Escoltar-los, 

prendre nota de les seves necessitats. Conti-
nuar explicant arreu que tenim un model de 
ciutat diferent, que Viladecans pot canviar a 
millor, i que nosaltres estem disposats a fer-
ho. 
Quins creus que són els principals reptes 
als quals ha de fer front Viladecans?
Cosir la ciutat, no deixar ningú enrere i va-
lorar i protegir tot el seu patrimoni natural, 
social i arquitectònic. I fer-ho seguint la pau-
ta que ens marca les Nacions Unides amb 
l’Agenda 2030. 

I si anem més al detall concret? 
Millorar el servei de recollida de residus de 
la ciutat, fomentar el civisme, consolidar el 
conjunt arquitectònic de Magdalena Modole-
ll, protegir els espais naturals i el parc agra-
ri, endreçar l’ús del patinet elèctric, impulsar 
la recollida selectiva, cuidar l’associacionis-
me, aplicar polítiques reals per als joves, dis-
senyar polítiques per a gent gran activa que 
vagin més enllà dels casals d’avis, deixar de 
gestionar per inèrcia... Segueixo? 

Tens la ciutat al cap, els reptes i les 
propostes. 
Mirem que sigui així. Tinc un equip de gent 
meravellós i entre tots mirem de tenir en 
compte tots els reptes i quines poden ser 
les solucions. Quan diem que estem prepa-
rats per governar no és una frase feta, és una 
afirmació plena de convenciment. Del que es 
tracta és d’obrir-nos encara a més gent i de 
ser-li útil. |

BÀRBARA LLIGADAS 
PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM A L’AJUNTAMENT 

Amb motiu de l’acte de balanç a l’equador del 
mandat municipal que ha organitzat la secció  
local d’ERC, entrevistem la portaveu dels  
republicans a l’Ajuntament de Viladecans.

DURANT LA PANDÈMIA HEM TROBAT A FALTAR  
LIDERATGE A L’AJUNTAMENT


