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Sabies que lluny de guanyar en freqüència de pas de trens hem 
perdut oferta a Viladecans? Els dies feiners entre les 10 i les 17h no-
més s’aturen dos trens cada hora. Dos! Això no era així el 2020. 
De fet, si tirem més enrere al 2008 paraven bastants més combois 
que ara. El motiu? El tren que comença i finalitza a Castelldefels 
el recorregut -i que s’atura també a Viladecans- no circula durant 
aquestes 7 hores i abans sí ho feia. Com pot ser? Els usuaris de Ro-
dalies de Viladecans les hem patit i patim de tots els colors. Som 
el municipi de l’àrea metropolitana de Barcelona més perjudicat 
per la poca freqüència de tren i això és injust i molt poc sostenible. 
Des d’ERC continuarem lluitant per reclamar un servei que estigui 
a l’alçada del que mereixem. Som molts els usuaris del transport 
públic de Viladecans que diàriament en fem ús, tot i que a hores 
d’ara no ens ho posen gens fàcil, ni amb els busos ni amb els trens. |

LES PIULADES
twitter.com/ERCViladecans

Poc a poc -sembla- deixem enrere la pandèmia i les coses van tor-
nant al seu lloc. Sabrem aprendre de les lliçons que ens deixa la 
covid? Sabrem reaccionar al col·lapse planetari pel canvi climà-
tic? Renunciarem a actituds o privilegis contraris al desenvolupa-
ment sostenible? Sens dubte, aquesta és una tasca que interpel·la a 
tothom. També i en primer lloc a les administracions, pel seu pa-
per central en el nostre sistema democràtic i perquè han de donar 
exemple a la ciutadania. A Viladecans veiem com, lluny d’això, 
s’aposta novament pel mateix de sempre: el formigó, la totxana, el 
creixement infinit, l’ampliació de l’aeroport, que surtin guanyant 
els de sempre… Malgrat la nostra oposició, el govern local del PSC 
i Comuns segueix endavant amb la destrucció de sòl públic i es-
pais oberts a Can Sellarès i accelera la urbanització del nou barri 
de Llevant. Trinxant l’últim pulmó verge a la falda de Sant Ramon 
amb quilos de purpurina: diuen que el nou vial de cornisa reduirà 
la circulació i la contaminació a Campreciós i la Torre-Roja, però 
amaguen que a Llevant s’aixecaran 3.000 pisos, on arribaran 15.000 
persones nouvingudes amb 3.000 vehicles que s’afegiran al parc 
mòbil. I aquests cotxes també contaminaran i contribuiran a sa-
turar encara més el trànsit a la ciutat. És un peix que es mossega 
la cua. Si no revertim aquesta aposta cega, el 2030 ens espera una 
Viladecans més congestionada, més atapeïda i amb menys qualitat 
de vida. I tot en nom d’un progrés postís que disfressen ara de color 
verd i pensant -diuen- en els joves, però quin d’ells podrà fer front a 
hipoteques de 300.000 euros? Cada vegada es fa més urgent un can-
vi de rumb per reconnectar l’Ajuntament amb les necessitats de la 
gent. Des d’Esquerra estem disposats a liderar aquesta nova etapa i 
per això hem reescollit a la Bàrbara Lligadas com a candidata a l’al-
caldia el 2023. Només amb la vostra confiança ho farem possible. |

LA DENÚNCIA

EDITORIAL

#Panorama

Foto de portada: Israel Cuña.

Marta · @MartaE_Vila
Pregunta seria. ¿Cuántos días al año funcionan 
los ascensores del apeadero de 
@ViladecansTweet? 
 24 maig 2022

Jose Vázquez · @josepmavazquez 
Avui hem començat la vacunació de 5 a 11 anys 
al territori. 464 nens i nenes vacunades.
Ha estat preciós.  Gràcies a l’ajuntament de 
Viladecans per les activitats i material i pels 
guarniments. Han deixat una sala xulíssima!!
15 desembre 2021

Joan Bausa · @bausa_joan
L’alcalde de #Viladecans escollit Secretari d’Urbanisme, 
Territori i Paisatge del PSC. És a dir, un reconeixement 
i legitimació a les polítiques de destrucció dels espais 
verds i naturals de la ciutat.  18 desembre 2021

Catalunya Informació · @Catinformacio
Catalunya va rebre 
l’any passat 740 
M€ d’inversions de 
l’Estat. Això és un 
terç del que s’havia 
pressupostat, el 
percentatge més baix de tot Espanya. En canvi, a Madrid 
es va executar el doble del previst, gairebé 2.100 M€.  
30 maig 2022

European Softball Barcelona 2022 · @eurosoftball22  
El campo de sóftbol del 
@BeisbolVila será la subsede 
del Campeonato de Europa. Se 
jugarán 19 partidos entre el 24 
y el 28 de julio · 16 de la ronda 
inicial y 3 de la ronda final. #europeansoftball22  
#viladecans· 6 maig 2022

ERC Viladecans · @ERCViladecans
Tard, molt tard, i malgrat la fiscalia, es fa justícia amb 
la nostra veïna @TamaraVila83  Absolta avui amb 
sentència definitiva pel Suprem després de més de 
4 anys de viacrucis judicial en aquest causa general 
contra l’independentisme. Molt contents per ella 
#Llibertat #Viladecans  31 maig 2022

324.cat · @324cat · 31 maig 2022
#ÚltimaHora Tamara Carrasco, absolta 
definitivament més de quatre anys després
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Bàrbara Lligadas
Portaveu del grup  
municipal d’ERC-AM
@blligadasVILADECANS POT SER MILLOR 

#Opinió

VOLEM RENATURALITZAR LA CIUTAT
OMPLINT DE VERD ELS NOSTRES 
CARRERS I PROTEGINT TOTS ELS 
ESPAIS NATURALS DEL MUNICIPI

Tenim una ciutat força horitzontal a nivell 
urbanístic, amb bastants parcs infantils i 
pulmons verds com el Torrent Ballester o el 
Parc de la Marina, on la gestió del dia a dia 
acostuma a funcionar amb certa normalitat 
gràcies a uns grans professionals tècnics. A 
més, és un consistori que no té un elevat en-
deutament i un municipi on hi ha seguretat 
i pau social. És un ajuntament funcional que 
rutlla per la inèrcia dels anys. Però nosaltres 
no ens volem conformar amb un anar fent, 
volem que Viladecans sigui molt millor.

Volem deixar de construir nous barris 
per arranjar les voreres, millorar la il·lumi-
nació i proporcionar els serveis necessaris 
als barris que ja existeixen. Volem renatu-
ralitzar la ciutat omplint de verd els nostres 
carrers i, sobretot, posant en valor i prote-
gint cadascun dels espais naturals que té el 
nostre terme municipal. Volem governar 
bé, amb transparència i honestament. Co-
brant unes taxes i impostos justos i utilit-
zant cadascun dels recursos recaptats de 
manera eficient i sense malgastar res.

Però sobretot volem tenir cura de la 
gent, de totes i cadascuna de les perso-

nes que formen aquesta comunitat, Vila-
decans. I això no és una frase feta, és la 
manera que els republicans tenim d’en-
tendre el servei públic. Per això vam pro-
posar estudiar la remunicipalització del 
servei de recollida de residus, perquè ens 
amoïna que sigui un servei tan poc valorat 
i que els nostres carrers tinguin tanta bru-
tícia. Però també ens preocupen les per-
sones que treballen a l’empresa. Moltes 
externalitzacions comporten conseqüèn-
cies negatives en l’àmbit laboral. Mentre 
l’Ajuntament paga molts diners a la con-
cessionària, aquesta mira d’obtenir el mà-
xim benefici a costa dels treballadors i tre-
balladores. Ho estem veient aquests dies 
en les protestes dels empleats d’Urbaser, 
la multinacional que realitza el servei de 
recollida de residus a Viladecans. Es quei-
xen de les males condicions laborals que 
estan arrossegant de fa anys.

I per això fa mesos que estem perseguint 
que l’Ajuntament i l’Àrea Metropolitana as-
sumeixin responsabilitats i gestionin la crisi 
que estem vivint en el mal servei d’autobusos 
ofert per Avanza. Cada dia conductors i con-
ductores van a treballar en precàries condici-
ons en uns vehicles amb uns pneumàtics des-
gastadíssims, uns motors que se sobreescalfen 
i unes portes que sovint tanquen malament, 
per posar només tres exemples. Aquests bu-
sos es queden tirats en qualsevol moment, 
fent perdre temps i posant en risc també a to-
tes les persones usuàries d’aquest servei. Ens 
hem reunit amb el comitè d’empresa al Parla-
ment per trobar solucions urgents.

Tenir cura de totes i cadascuna de les 
persones és no oblidar-ne cap, empatitzar 
amb cadascuna d’elles i proporcionar els 
serveis que necessiten. Jovent, gent gran, 
persones amb discapacitat, treballadors i 
treballadores de serveis públics, mainada, 
ciutadania amb animals domèstics, col·lec-
tiu LGBTI+, persones racialitzades, poble 
gitano... Quan governem, podrem imple-
mentar de manera directa les polítiques pú-
bliques que faran de Viladecans una ciutat 
millor per a tothom. |

Presidència
· Procés d’estabilització  

de l’ocupació pública més gran
· Es multipliquen per quatre  

els ajuts a l’esport femení

Empresa i Treball
· 917 M€ al major pla de polítiques 

actives d’ocupació de la història
· Fons per a inversions industrials 

estrangeres

Igualtat i Feminismes
· Programa TempsxCures
· Organisme de Protecció  

i Promoció de la Igualtat  
de Tracte i No-Discriminació

Educació
· Gratuïtat infantil 2 per a les famílies
· Reducció de ràtios

1 any de la Generalitat
republicana

Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural
· S’ha revertit una paràlisi  

de 10 anys accelerant la transició 
energètica a Catalunya

· Agenda Rural de Catalunya

Interior
· Creixement, feminització 

i rejoveniment dels cossos operatius
· Canvi criteris per fer prevaldre els  

drets fonamentals en la tramitació 
d’expedients vinculats a la Llei de 
Seguretat Ciutadana

Cultura
· 28M€ a les línies d’ajut  

al sector audiovisual el 2022
· Pacte Nacional per la Llengua
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ELS REPUBLICANS VEUEN UNA 
MANCA DE PREVISIÓ, PLANIFICACIÓ 
I EXECUCIÓ EN ELS COMPTES DEL 
GOVERN LOCAL, FET QUE PROVOCA 
DESAJUSTOS, INCOMPLIMENTS I UNA 
REALITAT MOLT DIFERENT A LA QUE 
DIUEN ELS PAPERS.

El grup d’ERC-Acord Municipal a l’Ajuntament 
de Viladecans va votar en contra del pressu-
post municipal de 2022 que l’equip de go-
vern (PSC+Comuns) va aprovar el passat 2 
de desembre durant un Ple extraordinari i 
monogràfic. 

La portaveu republicana Bàrbara Lliga-
das ho justificava així: “hem votat en con-
tra d’aquests pressupostos perquè consoli-
den un model de ciutat incompatible amb 
les nostres prioritats. Tornen a apujar l’IBI 
malgrat que és un dels més cars de Cata-
lunya, estem arrossegant encara la crisi i, 
a més, cada any acumulen romanent. Pel 
que fa a les despeses, han eliminat les par-
tides que ajuden a les persones que encara 
estan patint els efectes econòmics de la cri-
si. I un cop més tornen a incomplir els seus 
compromisos amb les inversions, ja que de 
les incloses al pressupost de 2021 només 
han executat les que fan referència al Pla 
de Llevant”.

En el mateix sentit, Lligadas afegia: “els 
comptes municipals de 2022 ratifiquen de 
nou allò que venim dient des de fa anys i és 
que l’equip de govern només pensa en els 
barris nous i s’oblida dels antics. S’oblida 
d’aquells barris que necessiten ser recosits, 
repensats, tinguts en compte i que els ve-
ïns puguin sentir-se orgullosos de viure on 
viuen”.

DES D’ERC VILADECANS PROPOSEM

Inversions en 
tots els barris

Impostos 
progressius

Acomplir els 
compromisos 
pressupostats

Desprioritzar 
el deute

Mesures per pal·liar 
la crisi covid 

Millorar les partides 
de joventut i cultura

Executar enlloc 
de només publicitar

Recursos per 
renaturalitzar la ciutat

La portaveu d’ERC va dirigir-se als dos 
socis de govern: “tenen una manera de pla-
nificar la ciutat i els pressupostos que no 
compartim. I ens sorprèn molt perquè po-
dríem entendre que en un equip de govern 
que fa dos dies que ha entrat a governar hi 
hagi capítols que sigui incapaç d’ajustar. 
Però d’un equip de govern que porta tants 
anys, que porta dècades, ens sorprèn molt 
aquesta planificació tan inexacta dels pres-
supostos. Que han de realitzar modificaci-
ons de crèdit constantment al llarg de l’any, 
que fan aparèixer i desaparèixer inversions 
previstes, que acumulen romanent i que, 
tot i acumular romanent, continuen incre-
mentant l’IBI. I que a sobre continuen pri-
oritzant el pagament del deute”.

 
Tot això “en un context de crisi de la que 

encara no hem sortit. I no és una crisi eco-
nòmica, és una crisi multifactorial. Per tant, 
davant d’aquest escenari, davant aquesta 
manca de previsió i aquesta manera de fer, 
és impossible que ERC doni suport a aquests 
pressupostos”, afegia Lligadas. |

Els comptes de l’Ajuntament per aquest 2022 continuen prioritzant el retorn del deute i pujant l’IBI, a diferència de 

municipis veïns que l’han congelat.

DES D’ERC VILADECANS PROPOSEM

D’UN EQUIP DE GOVERN QUE 
PORTA TANTS ANYS, DÈCADES,
SORPRÈN MOLT AQUESTA MANCA 
DE PREVISIÓ I PLANIFICACIÓ 
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L’EXCONSELLER I VICESECRETARI 
GENERAL D’ERC, RAÜL ROMEVA, VA 
VISITAR EL MES D’ABRIL EL CAMP 
DE BEISBOL, PÒDIUM I ÀTRIUM DE 
LA MÀ D’ALGUNS DELS CLUBS QUE 
UTILITZEN LES INSTAL·LACIONS. 
UNS I ALTRES VAN EXPLICAR ELS 
PROBLEMES PER LA MANCA DE 
PLANIFICACIÓ I LES CARÈNCIES 
DE GESTIÓ EXISTENTS EN L’ÀMBIT 
ESPORTIU MUNICIPAL.    

Viladecans és una ciutat molt imbricada 
amb l’esport, tant el de base amb clubs que 
tenen fins a cent anys d’història, com el de 
més alt nivell competitiu, amb atletes olím-
pics o un passat majúscul com a subseu de 
Barcelona ’92 en la disciplina del beisbol. 
Característiques que impacten frontalment 
amb el dèficit d’instal·lacions esportives i 
la molt millorable gestió de l’àmbit espor-
tiu per part de l’actual equip de govern, que 
compta amb tres regidors amb competènci-
es en aquesta àrea. 

Romeva, atleta, apassionat de l’esport i 
doctor en Ciències de l’Esport i l’Educació, 
es va sorprendre que una ciutat que ha donat 
tants atletes olímpics no disposi d’una pista 
d’atletisme: “Donava per fet que un muni-
cipi com Viladecans tenia pista d’atletisme. 
Ara bé, també m’ha sorprès que una instal·la-
ció tant nova i que va costar tants diners, com 

Pòdium, tingui tants defectes: la piscina 
no és de competició per pocs centímetres 
i les pistes del poliesportiu tenen unes mi-
des molt justes que impedeixen aprofitar al 
màxim l’espai, per no parlar de les goteres, 
el mal estat del parquet o el cacau de línies 
de colors”.

Diversos membres del grup municipal re-
publicà van acompanyar el vicesecretari ge-
neral durant la seva visita. ERC Viladecans 
proposa, entre altres mesures, impulsar un 
pla de xoc amb noves instal·lacions espor-
tives aptes per a diferents esports, versàtils 
i senzilles, implicar sempre clubs i entitats 

usuàries en qualsevol avantprojecte de nova 
instal·lació esportiva, i definir una persona 
interlocutora clara per a cadascun dels clubs 
o entitats esportives. 

La portaveu republicana, Bàrbara Lliga-
das, recorda que “el nostre compromís amb 
l’esport és ferm perquè les entitats esporti-
ves fan una tasca imprescindible en la pro-
moció de la salut i la cohesió social, així com 
en l’impuls de valors com el treball en equip, 
el respecte o la solidaritat. Per aquest motiu 
és molt important que rebin tot el suport per 
part de l’Administració, per facilitar que l’es-
port encara aporti molt més a la ciutat amb 
menys sacrifici dels responsables dels clubs i 
les entitats esportives.” 

Una altra línia de treball dels republicans 
ha estat el Pla estratègic de subvencions que 
s’ha aprovat recentment per Ple. ERC s’ha 
abstingut perquè no s’ha consultat a les en-
titats a l’hora de proposar millores i perquè 
segueix sense establir un calendari clar de 
quan s’obriran o es cobraran els ajuts. Quel-
com que dificulta molt la planificació als be-
neficiaris. |

#FemEsport

ERC APOSTA PER IMPLICAR  
SEMPRE A CLUBS I ENTITATS  
ESPORTIVES EN LA DEFINICIÓ  
DELS AVANTPROJECTES 
DE NOVES INSTAL·LACIONS  
I POLIESPORTIUS

Responsables del Club Bàsquet Viladecans van explicar alguns del problemes que arrossega la pista del Pòdium, 

com goteres o mal estat del parquet malgrat es va inaugurar el 2015. / Israel Cuña.

Romeva amb membres del grup municipal d’ERC i del Club Beisbol Viladecans en la visita a les instal·lacions que 

van ser subseu olímpica a Barcelona ’92. / Israel Cuña.
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EL GRUP D’ERC A L’AJUNTAMENT 
VA IMPULSAR AL PLE D’OCTUBRE 
UNA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 
PER AL RECONEIXEMENT PÚBLIC 
DEL DOL PERINATAL, GESTACIONAL 
I NEONATAL. UNA REALITAT 
ENCARA MOLT INVISIBILITZADA I 
QUE PATEIXEN MOLTES FAMÍLIES 
EN SILENCI. ENTRE D’ALTRES, 
S’HABILITARÀ UN ESPAI DE 
RECOLLIMENT I RECORD AL 
CEMENTIRI MUNICIPAL. 

La pèrdua perinatal, gestacional o neonatal 
és una realitat encara sovint molt invisibilit-
zada socialment i que pateixen moltes famí-
lies en silenci. Segons les dades, l’any 2019 
van morir a Catalunya 157 menors, dels quals 
34 abans de les primeres 24h i 96 entre el dia 
1 i els 28 dies. Es considera mort gestacional, 
perinatal i neonatal les pèrdues que es do-
nen durant l’embaràs o en el moment al vol-
tant del naixement.

“La mort d’una gestant o infant recent 
nascut segueix sent un tema tabú en la nos-
tra societat, silenciat i minimitzat, fet que 
provoca que sovint les famílies que patei-
xen una pèrdua d’aquestes característiques 
es trobin soles a l’hora d’afrontar aquest do-

lor. Per això hem presentat una moció que 
pretén eliminar aquest tabú i donar el su-
port que mereixen les famílies”, va explicar 
la portaveu republicana Bàrbara Lligadas.

La moció suggeria oferir suport munici-
pal a les famílies que han tingut la pèrdua 
d’un ésser estimat en mort perinatal, gesta-
cional o neonatal; la creació i difusió d’un es-
pai de suport i confort per a aquelles perso-
nes que han patit alguna d’aquestes pèrdues 
en forma d’espai físic al cementiri munici-
pal; defensar des de l’Ajuntament el canvi le-
gislatiu pel reconeixement del dret a la bai-
xa laboral per aquests motius; donar suport 
a les associacions destinades a acompanyar 
en el dol perinatal, gestacional o neonatal 
que puguin sorgir al municipi; acompanyar 
als progenitors que es trobin en aquestes si-
tuacions; realitzar una cerimònia anual en 
record d’aquests infants, en el marc del Dia 
mundial de la mort gestacional i neonatal; i 
realitzar campanyes de sensibilització al vol-
tant d’aquesta realitat per visibilitzar-la. 

La moció d’ERC va esdevenir declaració 
institucional perquè va ser aprovada amb el 
suport de tots els grups del consistori. Ac-
tualment l’equip tècnic de l’Ajuntament està 
treballant en materialitzar els acords assolits 
i des del grup republicà se’n fa seguiment. 

Ple de dones
El juliol de 2021 el grup d’ERC va presentar 
una moció per impulsar i consolidar un Ple 
monogràfic de dones per millorar la vida de 
de la meitat dels habitants de la ciutat i con-
tribuir a la veritable igualtat de gènere. Les 
mesures serien considerades acords vàlids 
que caldria implementar, fruit d’un procés de 
debat i reflexió entre les regidores del Ple de 
l’Ajuntament i representants de les entitats i 
moviments de dones de la ciutat. L’equip de 
govern va votar en contra de la moció i en res-
posta el grup republicà es va comprometre a 
presentar mocions vinculades als drets de les 
persones en clau de gènere. |

TRENQUEM TABÚS EN EL DOL PERINATAL, 
GESTACIONAL I NEONATAL 

MASSA SOVINT LES FAMÍLIES QUE
PATEIXEN UNA PÈRDUA AIXÍ ES TROBEN
SOLES A L’HORA D’AFRONTAR AQUEST
DOLOR I CAL ACOMPANYAR-LES

Una marxa ciclista al descampat que actualment és la Plaça de Saint Herblain. Any 1978. / Jaume Muns.

50 ANYS DEL GRUP SANT JORDI  
Representants d’ERC varen assistir als ac-
tes de celebració del 50è aniversari del Grup 
Sant Jordi, esdevinguts l’últim cap de setma-
na de maig a la Plaça Europa. El barri va nèi-
xer el 1972 i des d’aleshores s’ha convertit 
en un dels punts amb més caràcter de la ciu-
tat, a mig camí entre el nucli antic, el barri de 
Sales i Vilamarina. Es tracta d’un espai urbà 
amb una associació de veïns especialment 
activa, des de fa molts anys. No en va, des del 
principi es van haver d’esforçar per aconse-
guir millores com la zona verda que després 
esdevindria la Plaça Europa o per tancar la 
circulació de trànsit rodat entre els edificis. 
Des d’aquestes pàgines felicitem a tots els 
seus veïns i veïnes i els aninem a seguir sent 
part activa del barri i de Viladecans. |

Es tracta d’acompanyar a les famílies. / rawpixel.
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ERC VA DUR UNA MOCIÓ AL PLE 
MUNICIPAL DE MARÇ PER ACTIVAR 
POLÍTIQUES LOCALS A FAVOR 
DEL DRET A L’HABITATGE DIGNE. 
AMB MESURES QUE ES PODEN 
PROMOURE DES DE L’AJUNTAMENT. 
L’EQUIP DE GOVERN EN VA IMPEDIR 
L’APROVACIÓ I VA CENTRIFUGAR 
RESPONSABILITATS. 

Garantir l’accés a vivendes de qualitat 
és garantir un espai de seguretat, dignitat i 
benestar per a moltes famílies. I també inci-

deix directament en la salut de les persones 
i en el seu desenvolupament vital, especial-
ment el dels infants. “Per això és tan impor-
tant que les administracions posin les eines 
necessàries per garantir un accés estable i a 
un preu accessible. Totes les administraci-
ons, també les locals”, va argumentar el re-
gidor d’ERC Josep Mumany.  

La proposta dels republicans incloïa tot 
un seguit de mesures des de l’àmbit munici-
pal, per reforçar i complementar les iniciati-
ves que s’executen des d’altres administra-
cions, com la Llei STOP desnonaments, 
aprovada recentment al Parlament de Cata-

PEL DRET A L’HABITATGE DIGNE, TAMBÉ A VILADECANS 
lunya a partir d’una proposta de la Platafor-
ma d’Afectats per la Hipoteca (PAH).

El regidor republicà va defensar els nou 
acords recollits a la moció, entre els quals 
renovar i reactivar la Taula local d’habitat-
ge, dotar els propers pressupostos muni-
cipals d’una partida específica per a l’am-
pliació i reestructuració del parc públic 
d’habitatge o fomentar les formes alterna-
tives de tinença d’habitatge, amb l’impuls 
de projectes com la masoveria urbana. Jo-
sep Mumany va posar especial èmfasi en 
la reactivació de la Taula local contra els 
desnonaments: “com pot ser que tinguem 
guardat en un calaix un instrument creat el 
2013 i que té tant potencial? Nosaltres pro-
posem recuperar-lo i impulsar la creació 
d’un protocol d’actuació -dotat de recursos 
humans i econòmics- sobre possibles des-
nonaments. Hem de ser corresponsables en 
la lluita contra una de les principals causes 
de la vulnerabilitat social”.

Mentre tota l’oposició es va sumar a la 
moció, l’equip de govern va votar en contra. 
“Ens sorprèn negativament que malgrat les 
dues crisis immobiliàries, la pandèmia i mi-
lers de desnonaments, vostès actuïn com si 
no tinguessin cap responsabilitat al respec-
te”, va concloure Mumany. |

 
OPINIÓ

DRET A L'HABITATGE:  
UNA MIRADA GLOBAL REPUBLICANA

Pau Morales i Romero  
Diputat d’ERC al Parlament  

de Catalunya
@PauVilassar 

Catalunya té competències exclusives en 
matèria d’habitatge. Aquest fet ha permès 
una legislació pionera gràcies a un con-
sens social ampli que defensa l’habitatge 
com un dret bàsic i a l’impuls i col·labora-
ció amb el moviment per l’habitatge, mal-
grat les contínues suspensions del Cons-
titucional. La darrera, tombant la llei de 
regulació dels preus del lloguer, que esta-
va donant els seus fruits sense reduir-ne 
la oferta. 

Els republicans i les republicanes, de fet, 
així ho hem entès sempre: només a partir 
de tenir assegurats els mínims essencials 
(habitatge, treball, educació) podrem con-
siderar que les persones son plenament 
lliures en un país que també volem sobirà 

per prendre les seves pròpies decisions de-
mocràticament. 

Tot just havent superat el primer cop de 
la crisi social i financera del 2008, amb mi-
lers de desnonaments de famílies alhora que 
els governs austericides aturaven les políti-
ques d’habitatge públic que tot just havien 
començat a treure el cap amb els governs 
d’esquerres a Catalunya, ja hi tornàvem a 
ser. Abans de la pandèmia, que només ha 
agreujat la situació, cada cop més famílies es 
veien expulsades de les seves llars a causa, 
fonamentalment, dels preus abusius del llo-
guer i d’una inflació desbocada. 

I ara som aquí, hem aprovat la Llei 
STOP desnonaments, la primera de la le-

gislatura, una llei per assegurar l’habitat-
ge per a milers de famílies vulnerables, per 
donar més eines als ajuntaments, per esta-
blir obligacions a bancs, fons voltor i grans 
tenidors, que hagin de contribuir pel bé 
comú. Una majoria de partits, de la mà de 
la PAH, vam registrar el text just després 
de l’inici del nou govern presidit per Pere 
Aragonès. Després de mesos d’escoltar a 
tots els agents socials, i de bloquejos per 
part dels que mai ho acaben de tenir clar, 
115 vots a favor i llei aprovada. Ara està en 
ple desplegament, i la millor defensa que 
tenim és, com sempre, la gent: informem 
a tothom sobre els beneficis de la llei, apel-
lem a tothom a que exerceixi els seus drets 
i, fent-ho, estarem exercint també sobira-
nia, com a poble i com a Parlament. |

L’habitatge digne s’ha de garantir també des de l’Administració municipal. / Goroka (CC BY-NC-ND 4.0).  
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ERC VILADECANS REVALIDA BÀRBARA LLIGADAS COM A CANDIDATA  
A L’ALCALDIA AMB L’OBJECTIU POSAT AL 2023

#BàrbaraAlcaldessa

Redacció

ERC VA PRESENTAR BÀRBARA 
LLIGADAS COM A CANDIDATA A 
L’ALCALDIA DE VILADECANS DE 
CARA A LES ELECCIONS MUNICIPALS 
DE 2023 EN UN ACTE DAVANT MÉS 
D’UN CENTENAR DE PERSONES EL 7 
D’ABRIL A ÀTRIUM VILADECANS, AMB 
LA INTERVENCIÓ DE RAÜL ROMEVA. 
PER UNA CIUTAT EQUITATIVA, 
SOSTENIBLE I REPUBLICANA. 

L’alcaldable republicana va assegurar 
que representen “un projecte de ciutat fo-
namentat en tres elements: il·lusió, feina i 
propostes. Avui faig un pacte, em compro-
meto a impulsar tres transformacions: per 
una ciutat republicana amb bon govern, per 
una ciutat sostenible que cuida i estima el 
seu entorn i el seu patrimoni, i per una ciu-
tat equitativa que tingui cura de totes les 
persones. Em comprometo a continuar es-
sent l’eina útil que hem sigut sempre, però 
el pacte ha de ser bilateral. Ens calen més 
mans. Tenim dos terços del recolzament 

que necessitem, només ens falta un terç. Per 
això ens heu d’ajudar a explicar que l’últim 
diumenge del mes de maig de 2023 valdrà la 
pena aixecar-se del sofà i introduir la butlle-
ta d’ERC a la urna si volem que les coses can-
viïn a Viladecans”.

Per Lligadas, “vivim uns temps molt con-
vulsos on tot el debat està enteranyinat per 
una mena de boirina populista que aplana 
el camí a l’extrema dreta. Una extrema dreta 
que ara va a pit descobert i correm el risc que 
entri a l’Ajuntament. Ja hi va ser fa uns anys 
amb Plataforma x Catalunya i li hem de pa-
rar els peus. Quanta més gent entengui que 
val la pena votar a les municipals per canviar 
les coses, més petit serà el nucli de votants 
d’extrema dreta i més difícil ho tindran per 
entrar al consistori”. “Qui millor que Es-
querra Republicana, un partit amb 91 anys 
d’història plantant cara al feixisme, per atu-
rar l’extrema dreta al nostre Ajuntament?”, 
va reflexionar.

La portaveu municipal d’ERC va afegir 
que “som els que fem front a la corrupció, 

91 anys d’història i zero casos de corrupció. 
No podem oblidar que en aquest ajunta-
ment encara plana l’ombra de la corrupció, 
el cas Inipro, encara sota secret de sumari”. 
En contrast amb el PSC, va dir, “nosaltres no 
prioritzarem uns barris determinats perquè 
allà ens voten més o unes franges d’edat per-
què són els nostres potencials votants. Quan 
es governa es governa per tothom, per totes 
les persones, també pels sense papers que te-
nen tot el dret a empadronar-se”, va assegu-
rar Lligadas.

L’alcaldable republicana també va fer una 
aposta nítida per la participació ciutadana: 

QUANTA MÉS GENT ENTENGUI  
QUE VAL LA PENA VOTAR A  
LES MUNICIPALS PER CANVIAR  
LES COSES, MÉS PETIT SERÀ 
EL NUCLI DE VOTANTS  
D’EXTREMA DRETA

Lligadas va explicar al costat de Raül Romeva quin és el model de ciutat que encapçala per Viladecans. / Israel Cuña.
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VILADECANS 
SOSTENIBLE

és
TENIR CURA DEL 
NOSTRE ENTORN

VILADECANS 
EQUITATIU

és
PENSAR EN TOTES 

LES PERSONES

la intervenció del vicesecretari general del 
partit Raül Romeva.

Romeva va assegurar que “avui davant de 
determinades fal·làcies i mentides cal caràc-
ter per plantar cara, fins i tot de manera con-
tundent, a determinats plantejaments que 
hem de combatre, no hi ha res pitjor que la 
indiferència (...) Una alcaldessa republica-
na, una alcaldessa que parli amb la gent, la 

futura alcaldessa ha de tenir criteri, compro-
mís i caràcter i per a mi la Bàrbara Lligadas 
reuneix les tres condicions”.

El vicesecretari general d’Esquerra Repu-
blicana va explicar que “jo no he sigut inde-
pendentista tota la meva vida, com la im-
mensa majoria que avui és independentista. 
Però el que sí he sigut tota la vida és republi-
cà i això per a mi és fonamental. Jo no era in-
dependentista però me’n vaig fer perquè sóc 
republicà. El matís no és menor, a mi el que 
em mou, el que em motiva, el que em porta 
a ser on sóc, a fer el que faig i el que hem fet, 
i a defensar el que hem fet i a tornar-hi si cal 
tantes vegades com faci falta fins que acon-
seguim l’objectiu republicà, és construir una 
república amb i per a la gent”. |

La Bàrbara té 39 anys i és llicenciada en Ciències Polítiques i Antropologia. / Israel Cuña.

“proposem escoltar les persones a través de 
consells de participació amb un Consell de 
la Gent Gran, un Consell de la Infància i un 
Consell de la Joventut, que ha estat una de 
les grans abandonades i un dels col·lectius 
que més s’utilitza per justificar una de les 
grans aberracions d’aquesta ciutat. El go-
vern local utilitza els joves que necessiten 
habitatge per continuar construint de mane-
ra indefinida, quan aquests joves per inde-
penditzar-se no podran permetre’s aquests 
pisos. L’Ajuntament el que farà serà continu-
ar alimentant la bombolla immobiliària”.

En l’àmbit de l’equitat, Lligadas defensa 
un feminisme d’òptica transversal que abra-
ci àmbits com l’urbanisme, la il·luminació 
als carrers o el transport públic. En el mateix 
sentit, va afegir, “un dels grans compromisos 
que entomo és el dret al temps, hem d’acon-
seguir que sigui un dret fonamental. Ja n’hi 
ha prou de centrar-ho tot en la conciliació, és 
una trampa. Això ha d’anar de noves mascu-
linitats, d’homes que entrin a tenir cura de 
la llar, però també va de muntar una socie-
tat que ens permeti tenir temps més enllà del 
dret a les cures i el treball. Per això em com-
prometo a fer un pacte del temps i a crear 
una oficina del temps a Viladecans”.

Lligadas va ser reescollida cap de llista 
per l’assemblea local dels republicans el 17 
de gener amb un 87% dels vots de la militàn-
cia i encapçalarà un mandat més la candi-
datura d’Esquerra Republicana a l’Ajunta-
ment, actualment segona força al consistori 
amb 5 regidors. L’acte de presentació a 
Atrium Viladecans també va comptar amb 

EL GOVERN LOCAL UTILITZA ELS 
JOVES QUE NECESSITEN HABITATGE
PER CONTINUAR CONSTRUINT DE
 MANERA INDEFINIDA

ROMEVA: “LA FUTURA ALCALDESSA 
HA DE TENIR CRITERI, COMPROMÍS
I CARÀCTER I PER MI LA BÀRBARA 
REUNEIX LES TRES CONDICIONS” 
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VILADECANS, MOLT POTENCIAL PERÒ POC CONEGUT 
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ERC VA PROPOSAR AL PLE 
D’ABRIL UN PAQUET DE MESURES 
PER PROMOURE EL VALOR 
MEDIAMBIENTAL I PATRIMONIAL DE 
LA CIUTAT, JA QUE -ENTENEN- HI 
HA MOLT MARGE DE MILLORA EN 
LA DIFUSIÓ I CONEIXEMENT DELS 
ATRACTIUS MUNICIPALS. ELS DOS 
SOCIS DE GOVERN ES VAN QUEDAR 
SOLS VOTANT EN CONTRA.

La ciutat de Viladecans disposa de grans 
espais naturals i de molts elements patrimo-
nials que li atorguen un caràcter especial. 
Com va dir la portaveu republicana Bàrbara 
Lligadas, “els trets que ens defineixen i dis-
tingeixen com a municipi sovint són força 
desconeguts tant entre els propis viladeca-
nencs i viladecanenques com entre la gent 
de la resta del país. Això comporta una man-
ca d’autoestima local i un desaprofitament 
d’oportunitats econòmiques”.

Els republicans van defensar tot un seguit 
de mesures que buscaven explicar la ciutat, 
promoure-la i donar a conèixer espais com 
el Remolar i el Montbaig, però també el con-
junt arquitectònic de Magdalena Modolell o 
l’ermita de Sales. A més, també instaven a fa-
cilitar la participació en les diferents activi-
tats i visites, així com a incrementar l’oferta 
d’experiències per donar a conèixer el muni-
cipi. Lligadas va argumentar que “hi ha ha-
bitants de la ciutat que viuen d’esquenes a 

Els Jardins de Magdalena Modolell i la seva xicranda centenària són alguns dels elements més singulars del nucli 

antic de Viladecans. Malgrat això el seu estat de manteniment és molt millorable. 

totes les potencialitats de Viladecans i des-
coneixen tot el valor de l’espai on viuen, per-
dent així opcions d’oci, de fer salut, de gau-
dir de l’entorn amb la família... Aquest és un 
luxe que no ens podem permetre. Però tam-
poc ens podem permetre continuar sent uns 
grans desconeguts arreu del país, perquè per-
dem oportunitats de generació de riquesa”.

Algunes de les propostes recollides a la 
moció eren crear rutes saludables ben senya-
litzades i publicitades als diversos espais na-
turals de la ciutat, instal·lar panells informa-
tius on s’expliqui la història de tots els espais 
patrimonials o estudiar on ubicar i com fer 
una zona d’aparcament d’autocaravanes.

50 ANYS DE LA FIRA DE SANT ISIDRE
El mes de maig es va recuperar la ce-
lebració presencial d’un dels esdeveni-
ments més importants de la ciutat, la Fira 
de Sant Isidre, que enguany ha arribat a la 
seva 50a edició. Una trobada que esdevé 
aparador del comerç de proximitat, enti-
tats, artesans locals i pagesia. Va ser un 
cap de setmana intens de retrobaments i 
reactivació social, després de dos anys de 
pandèmia. Dos dies on es va poder cons-
tatar que disposem d’un teixit associatiu 
viu i divers, un comerç i una hostaleria de 
proximitat i de qualitat, i un parc agrari 
que forma part del nostre passat, present 
i futur. El conseller d’Interior de la Gene-

ralitat de Catalunya i exalcalde socialista 
de Vilanova i la Geltrú, Joan Ignasi Elena, 
va comprovar-ho en persona en una visi-
ta que va fer diumenge acompanyat de la 
gent d’ERC Viladecans.

Elena va posar en valor les persones que 
continuen vinculades al camp i el seu pa-
per clau en l’equilibri territorial. També va 
destacar l’important múscul associatiu 
que té la ciutat i es va interessar per di-
versos projectes socials i cívics que estan 
en marxa per part de les entitats. El mes 
de març el conseller va participar també 
en la Junta de Seguretat Local. |

Ara bé, la proposta que més va centrar el 
debat va ser la de crear una pàgina web tipus 
“Visita Viladecans” on es reculli de mane-
ra actualitzada, dinàmica, interactiva i ben 
il·lustrada informació sobre on dinar, allot-
jar-se, comprar i què visitar. L’equip de go-
vern va reconèixer que era una bona propos-
ta, però es va negar a negociar el conjunt de la 
moció i va votar-hi en contra.

“Com pot ser que no tinguem ni el més 
elemental dels instruments per difondre tot 
el valor del que disposa la nostra ciutat? Això 
demostra la manca d’interès de l’equip de go-
vern a l’hora de promocionar-nos”, va reblar 
Bàrbara Lligadas. |

El conseller d’Interior Joan Ignasi Elena va visitar el 
mercat de pagès de la fira. / Israel Cuña.
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PACTE PEL CLIMA O OPERACIÓ GREENWASHING 

Redacció

ERC ES VA ABSTENIR AL PACTE PEL 
CLIMA DE VILADECANS APROVAT 
AL PLE DE FEBRER. COMPARTIM 
DIAGNOSI I OBJECTIUS, PERÒ 
DESCONFIEM DE L'EQUIP DE GOVERN 
QUE L'HA DE DUR A TERME. 

Els republicans valoren les aportacions 
d’entitats i veïns però consideren que el Pla 
és -sobretot- una operació de rentat de cara 
per part dels socis de govern local (PSC+Co-
muns). I ho és perquè hi ha una gran incohe-
rència entre el document i les polítiques mu-
nicipals i perquè exigeixen a la ciutadania el 
que incompleixen com a Administració. 

Imatge generada del futur barri de Llevant, des de la C-245 mirant cap a Campreciós.

 

OPINIÓ

VISIBILIDAD TRANS Daniel Fabero   
Secretari d’Imatge i Comunicació 

d’ERC Viladecans

Hoy es 31 de marzo. Un día que personal-
mente ha pasado desapercibido año tras 
año. Pero cuando tu “hija” de 15 años un día 
caluroso de agosto del año pasado te dice 
que es trans y quiere ser niño, tu mundo se 
para, coges aire, analizas y piensas la mejor 
manera de acompañar al que en ese momen-
to se convierte en tu héroe por tan valiente 
decisión.

Hoy es 31 de marzo y es el Día de la Vi-
sibilidad Trans. No lo voy a celebrar como 
puedes celebrar un cumpleaños, pero cu-
ando durante todos estos meses te han 
acompañado y has conocido a tantas per-
sonas trans y cada uno con su historia, te 
das cuenta que el camino no será fácil y los 

miedos te aprietan tanto que no quieres ha-
cérselos notar a tu hijo.

Este es Nico, es un chico, le está saliendo 
bigote y le está cambiando la voz tanto que 
todavía me estoy haciendo a la idea de to-
dos los cambios que se están produciendo y 
tan rápido. Aún me cuesta no saber nada de 
Clàudia y poco a poco me despido de ella.

Hoy es 31 de marzo y quiero dar visibilidad 
a mi héroe, que le queda un camino inmenso, 
donde seguramente esté lleno de luces y de 
sombras. Porque las historias que has conoci-
do a lo largo de estos meses de personas cer-
canas, personas trans, algunas (no todas) te 
hacen un nudo en la garganta y piensas que 

a Nico eso no le va a ocurrir. Y si le ocurre, 
yo estaré a su lado y le diré, esto es así, para 
esto hemos venido, para que al final de todo 
seas lo que tú quieras ser. Por lo tanto, leván-
tate, dame la mano y sigamos adelante Nico. 
Jamás había visto a mi hijo tan feliz como lo 
es ahora. Jamás su sonrisa había iluminado 
tanto una habitación. Encontró su lugar, ese 
rinconcito donde estás cómodo, donde ríes y 
tu felicidad se multiplica.

Hoy es 31 de marzo, un día cualquiera, 
pero hoy quiero dar las gracias por tan ma-
ravillosa aventura que estoy viviendo y por 
todas esas personas trans que están en este 
viaje tan apasionante como el que está ha-
ciendo Nico. |

LA CONSELLERA VERGE 
A L’ACTE D’ERC PEL 8M
La consellera del Departament d’Igualtat 
i Feminismes de la Generalitat, Tània Ver-
ge, va protagonitzar l’acte d’ERC Viladecans 
per celebrar el 8 de març, Dia internacio-
nal de les dones. Va ser una trobada a la 
placeta Molins on Verge va explicar la tasca 
que està liderant des del Govern català per 
eliminar tabús, combatre la bretxa salari-
al o denunciar la pressió estètica a la qual 
estan sotmeses periòdicament les dones. 

La titular d’Igualtat i Feminismes també 
va explicar que falten referents dones en 
molts àmbits masculinitzats: “està tot te-
nyit d’aquesta normalitat que anem interi-
oritzant i necessitem aquesta consciència 
feminista per desemmascarar-la, per dir 
que això no és normal”. Pel que fa als es-
tereotips de bellesa, va afegir que “els cos-
sos perfectes no existeixen, molt sovint 
estan retocats a la publicitat. A les xarxes 
socials hi ha els filtres activitats. Si ets 
adolescents i contínuament tens aquests 
referents, ens trobem amb noies d’entre 
12 i 16 anys que estan fent dieta sense in-
terrupció”. Per Verge, “el feminisme no no-
més és per a tothom, sinó que ha de servir 
per a transformar-ho tot”. 

A l’acte també va intervenir la portaveu 
municipal d’ERC Bàrbara Lligadas, especi-
alitzada en polítiques de gènere des de fa 
anys, i va incloure una actuació musical.|

La regidora d’ERC Myriam Moysset va 
exposar diversos exemples d’aquestes incon-
gruències com la flota envellida d’autobusos 
d’Avanza expulsant fum pels nostres carrers, 
el suport de l’alcalde Ruiz a l’ampliació de 
l’aeroport del Prat o la insistència en conti-
nuar creixent i construïnt nous barris, que 
comportaran més trànsit rodat, més vehicles 
i més contaminació. 

Moysset considera que “necessitem un 
govern que es cregui les mesures, que evi-
ti caure en el greenwashing, en el rentat 
d’imatge verd, i demostri de debò amb les 
seves polítiques i amb fets reals que es creu 
i prioritza la lluita contra el contra el can-
vi climàtic i l’aposta per la sostenibilitat”. |
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MIG ANY RECLAMANT SOLUCIONS A LA CRISI DEL SERVEI DE BÚS  

El 26 de desembre es va materialitzar el 
canvi de concessió del transport urbà per 
carretera de l’empresa Mohn a Avanza, em-
presa guanyadora del concurs Servei Públic 
de Transport Col·lectiu Urbà de Viatgers (SP-
TCUV) entre els municipis de Castelldefels, 
Gavà, Viladecans i altres municipis. Tal com 
explica la regidora d’ERC Myriam Moysset, 
“una setmana després del canvi de conces-
sió tant el servei com les condicions laborals 
dels treballadors d’Avanza van empitjorar, 
i passat mig any no hi ha hagut cap millora 

substancial. Pel que fa als usuaris, es constata 
un incompliment flagrant de la freqüència de 
pas i una flota antiquada, incòmoda i menys 
segura. De fet, bona part dels vehicles apor-
tats per la nova concessionària provenen del 
Consorci Regional de Transports de Madrid 
d’on van ser retirats per incomplir amb el seu 
pla de qualitat, després de superar els 10 anys 
d’antiguitat”. 

El grup municipal republicà ja advertia 
abans d’acabar la concessió amb l’empresa 
Mohn que el servei s’estava deteriorant. 
L’equip de govern de PSC i Comuns respo-
nia que amb l’entrada de la nova empresa 
concessionària, Avanza, hi hauria moltes 
millores. Però res més lluny de la realitat, el 
malestar de viatgers i conductors s’ha anat 

multiplicant amb el pas del temps i la nova 
gestió d’Avanza. Els republicans consideren 
que aquesta situació es podria haver evi-
tat amb una gestió més eficient del traspàs 
d’aquest servei públic essencial, i per això 
han estat demanat explicacions i solucions 
de manera constant des de finals del 2021.  

A més, ERC Viladecans va promoure una 
reunió al Parlament de Catalunya entre di-
putats del grup republicà i el comitè d’em-
presa d’Avanza i va portar la qüestió a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB), d’on 
penja el contracte de concessió. Concreta-
ment, el 3 de maig els diputats d’ERC Jordi 
Albert i José Rodríguez i la regidora d’ERC 
Viladecans Myriam Moysset es van reunir 
amb els representants de la CGT, CCOO i la 
UGT que integren el comitè d’empresa. Uns 
i altres van compartir diagnosi i van explorar 
accions a emprendre des de diferents fronts, 
inclòs el parlamentari i el governamental. 
En aquest sentit, es van emplaçar a mante-
nir els contactes i des d’ERC es van compro-
metre a fer un seguiment de les diferents ac-
cions que es puguin dur a terme per part de 
les administracions i la inspecció.

Redacció

ERC VILADECANS DENUNCIA EN 
SOLITARI I DES DE FINALS DE 
2021 ELS GREUS PROBLEMES QUE 
ARROSSEGA AQUEST TRANSPORT 
PÚBLIC ARRAN DEL TRASPÀS DE 
CONCESSIÓ DE MOHN A AVANZA. 
VEHICLES VELLS, CONDICIONS 
LABORALS SOTA MÍNIMS, RISCOS PER 
A CONDUCTORS I VIATGERS… RES FA 
MOURE A L’AMB NI A L’AJUNTAMENT. 
QUÈ MÉS HA DE PASSAR? ON ÉS EL 
GOVERN LOCAL? 

16 desembre 2021
Prec al Ple municipal per 
sol·licitar que l’Ajuntament 
vetlli pel bon traspàs del 
servei de bus interurbà 

4 gener 2022
Instància denunciant 
busos fets malbé, la 
mala qualitat del servei 
i les males condicions 
laborals dels treballadors

26 gener 2022
Reunió amb Mobilitat de 
l’AMB juntament amb ERC 
Gavà i ERC Castelldefels 

27 gener 2022
Moció al Ple municipal 
denunciant els busos vells,  
el mal servei i les males 
condicions laborals dels 
treballadors

24 març 2022
Prec al Ple municipal 
per demanar a 
l’Ajuntament que 
exigeixi a l’AMB una 
auditoria de la flota  
de busos 

16

26 desembre 2021
Inici del contracte 
amb Avanza

10 gener 2022
Avanza suprimeix de manera 
temporal la línia E97. També 
disminueix les freqüències 
de pas de l’ E80, E86 i E98

1 febrer 2022
Es restableix la línia E97 i 
anuncien la normalització 
de freqüències de pas 
de l’ E80, E86 i E98

1

Desembre Gener Febrer Març

24

PLANTEGEM ADSCRIURE DE FORMA 
PROVISIONAL VEHICLES EN BON 
ESTAT D’ALTRES CONCESSIONS 
MENTRE NO ARRIBI LA NOVA FLOTA

10 26

QUÈ HEM FET DES D’ERC VILADECANS

4 2726
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MIG ANY RECLAMANT SOLUCIONS A LA CRISI DEL SERVEI DE BÚS  

El 16 de maig el grup metropolità d’ERC 
es va reunir amb el vicepresident de Mobi-
litat de l’AMB, el socialista Antoni Poveda, 
per traslladar-li la necessitat de trobar so-
lucions urgents a les incidències del servei 
de bus interurbà al Baix Llobregat sud. Els 
republicans van insistir en la possibilitat 
d’adscriure més vehicles en la franja diürna 
procedents d’altres concessions metropolita-
nes, de forma provisional i com a alternativa 
a la flota envellida i en condicions precàries 
de la concessionària Avanza.

Segons fonts sindicals, la flota actual 
d’aquesta empresa a la comarca té una mitja-

21 abril 2022
Reunió del comitè 
d’empresa d’Avanza  
amb el secretari de 
Treball de la Generalitat, 
Enric Vinaixa

28 abril 2022
Prec al Ple municipal  
per sol·licitar les 
inspeccions realitzades 
i el nombre d’inspectors

3 maig 2022
Reunió al Parlament 
entre el comitè d’empresa 
d’Avanza, diputats d’ERC i el 
grup municipal republicà a 
Viladecans

9 maig 2022
Reunió per concretar accions 
a impulsar amb membres del 
grup republicà a l’AMB,  
el diputat d’ERC Jordi Albert i 
la regidora Myriam Moysset

21

16 maig 2022
Reunió del grup republicà 
metropolità amb  
el vicepresident de Mobilitat  
a l’AMB per reclamar  
solucions urgents

26 maig 2022
Prec al Ple municipal
per exigir el correcte 
compliment del contracte 
a Avanza i crear una 
comissió de seguiment 

26

Abril Maig

28 9

na de 14 anys i més d’un 30% dels autobusos 
no acaben el recorregut o es queden avariats 
a la cotxera. Preocupen especialment el mal 
estat dels pneumàtics i la manca de mante-
niment dels vehicles. Es calcula que només 
1 de cada 10 autobusos compta amb rampes 
automàtiques per a persones amb mobilitat 
reduïda i la manca d’aire condicionat també 
ha provocat ja algun desmai. “És inadmissi-
ble que s’estigui donant un servei essencial en 
aquestes precàries condicions i l’única respos-
ta que obtenim sigui que això se solucionarà 
quan arribi la nova flota d’autobusos, perquè 
això no serà fins al segon trimestre del 2023. 
Just abans de les eleccions municipals. Men-

trestant, ha arribat la calor i els problemes 
s’estan agreujant amb l’augment de les tem-
peratures, atès que hi ha vehicles sense aire 
condicionat i uns motors antics que se sobre-
escalfen amb facilitat”, ha denunciat la regi-
dora republicana, Myriam Moysset. |

3 16

A dalt, la matrícula del bus indica que té 14 anys. A la dreta, un avís al panell d’un dels vehicles i un dels pneumàtics 

llisos en condicions lamentables.
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ERC ha presentat fins a 11 al·legacions per millorar la participació ciutadana. / Ajuntament del Prat (CC BY-NC-SA 2.0).

Redacció

EL PLE DE MAIG VA APROVAR EL 
NOU REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA DE VILADECANS. EL 
GRUP D’ERC ES VA ABSTENIR PERQUÈ 
CONSIDERA QUE ES QUEDA CURT I 
ESTÀ MANCAT D’AMBICIÓ. PER AIXÒ 
VA PRESENTAR 11 AL·LEGACIONS AL 
TEXT QUE ACTUALITZAVA EL MARC 
VIGENT DES DE 2011. EL GOVERN 
LOCAL PERÒ NOMÉS N’HA ACCEPTAT 
DUES. 

En paraules de la portaveu republicana 
Bàrbara Lligadas, “la implicació dels veïns i 
veïnes és un element fonamental de qualse-
vol democràcia municipal. Així ho creiem i 
així ho hem demostrat al llarg dels anys, on 
l’hem reclamat en la definició dels diferents 
projectes urbanístics o en l’elecció del síndic 
o síndica de greuges local. També en la par-
ticipació de les entitats esportives a l’hora de 
definir les polítiques sectorials, com la nova 
ordenança d’equipaments o la definició de 
futurs poliesportius”.

De les 11 al·legacions proposades per Es-
querra Republicana, l’equip de govern local  
(PSC+Comuns) només va arribar a accep-
tar-ne dues, una de les quals tan sols de 
forma parcial. Entre d’altres, ha deixat fora 
instruments com la iniciativa ciutadana de 
convocar òrgans de participació, la possibi-
litat d’impulsar consultes populars o la cre-
ació de tres consells municipals específics 
sobre infància, joventut i esport.

En aquest sentit, els republicans van pro-
posar la creació d’un Consell Municipal de 

l’Esport per generar un espai formal consul-
tiu i d’assessorament entre l’Ajuntament i el 
dinàmic teixit local de clubs i entitats espor-
tives. “A Viladecans tenim un actiu i un po-
tencial en l’àmbit de l’esport. No només per 
l’important nombre d’entitats, sinó per la 
gran diversitat de disciplines i el nombre de 
famílies i persones implicades. Cal cuidar i 
estimar aquestes entitats i fer-les partícips de 
les polítiques que impulsa l’Ajuntament en 
l’àmbit esportiu. És necessari disposar d’un 
espai formal entre els clubs i el consistori que 
serveixi com a òrgan consultiu i d’assessora-
ment de la corporació municipal, i aquest ins-
trument podria ser el Consell Municipal de 
l’Esport”, va assegurar Lligadas.

 A més, van proposar la creació d’un Con-
sell Municipal de la Infància i d’un Consell 
Municipal de la Joventut per promoure es-
pais de participació, codecisió i responsabi-
litat compartida amb aquests col·lectius als 
quals no s’acostuma a escoltar la veu. En con-
cret, Lligadas va recordar que “aquests dos 
consells s’haurien d’haver creat fa temps, atès 
que així es recollia en una declaració institu-
cional aprovada en Ple el 2015 a instàncies del 
nostre grup. Van incomplir els acords, i ara no 
han volgut aprofitar per esmenar-ho a través 
de la incorporació de les nostres al·legacions”.

#FemGovernObert
PARTICIPACIÓ CIUTADANA? SÍ PERÒ NO

ERC PROPOSAVA LA CREACIÓ  
D’UN CONSELL MUNICIPAL  
DE L’ESPORT COM A ÒRGAN  
CONSULTIU DE L’AJUNTAMENT
AMB LES ENTITATS ESPORTIVES

Els republicans també van plantejar la 
configuració de fòrums de barri o de zona –
més enllà dels fòrums de districte, els únics 
previstos actualment– per adaptar millor la 
participació ciutadana en funció de la reali-
tat i les necessitats de cada àmbit territorial 
del municipi, i atorgant capacitat de convo-
catòria d’aquests òrgans a la ciutadania.

D’altra banda, Esquerra demanava for-
malitzar en el nou reglament la moció 
impulsada per ERC i aprovada en l’ante-
rior mandat per millorar la informació i 
la participació ciutadana en els processos 
urbanístics i els relacionats amb les obres 
municipals a Viladecans. “Des del grup re-
publicà no hem detectat cap millora pel 
que fa a les polítiques de participació ciu-
tadana en relació a nous projectes urbanís-
tics, tal i com s’ha posat de manifest amb la 
polèmica reforma de Can Sellarès. Aquest 
reglament era una oportunitat per obligar 
a plasmar formalment els acords i com-
promisos als quals vam arribar a l’abril de 
2017, per un urbanisme més transparent i 
fruit del consens”, segons la portaveu re-
publicana.

Consultes populars 
ERC Viladecans considera que un regla-
ment de participació ciutadana ha d’inclou-
re totes les eines possibles en aquest camp. 
Per això troba a faltar un instrument re-
llevant –emblema de la democràcia direc-
ta– com són les consultes populars per via 
de referèndum. Una opció que la legislació 
permet en assumptes de competència prò-
pia del municipi, de caràcter local i d’es-
pecial transcendència per als interessos de 
veïnes i veïns. Lligadas considera que “sor-
prèn que el govern local deixi fora del ventall 
d’instruments de participació ciutadana les 
consultes populars i limiti tant la iniciativa 
dels viladecanencs i viladecanenques a l’ho-
ra d’impulsar la participació ciutadana. O és 
que potser tenen por a donar la paraula als 
veïns? No n’hi ha prou amb votar cada qua-
tre anys”. |

EL GOVERN HA DEIXAT FORA 
INSTRUMENTS COM LES CONSULTES
POPULARS O TRES CONSELLS 
MUNICIPALS ESPECÍFICS SOBRE 
INFÀNCIA, JOVENTUT I ESPORTS 
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OPINIÓ

EN DEFENSA DEL CATALÀ A LES AULES
Adrià Blanch Garrido

Jovent Republicà de Viladecans 
@adria_blanch

Com bé sabeu, fa setmanes que el TSJC 
va ordenar al conseller d’Educació, Josep 
González-Cambray, aplicar el 25% de cas-
tellà a les aules de les escoles i instituts 
de tot Catalunya. Des d’ERC Viladecans i 
el Jovent Republicà ens oposem de forma 
clara i contundent a aquesta resolució judi-
cial pels diferents motius de pes exposats a 
continuació.

Aplicar un 25% de castellà no és més que 
l’enèssim intent de l’Estat espanyol per re-
duir la nostra identitat i el seu pilar fona-
mental, la llengua, a les cendres. Amb aquest 
darrer succès s’evidencia, un cop més, que 
poques coses han canviat al llarg de les dar-
reres dècades pel que fa a la qüestió nacional.

La sentència no reflecteix la realitat soci-
al i política de Catalunya. El conjunt de la 
comunitat educativa considera la immersió 
un èxit tant a nivell acadèmic com social. A 
nivell polític, queda més que demostrat que 
aquesta és una sentència que va contra la vo-
luntat del poble de Catalunya, una majoria 
de l’arc parlamentari s’hi oposa de forma fer-
ma i només els partits espanyolistes, impul-
sors d’aquesta sentència, la recolzen. 

El català passa pels seus moments més 
crítics. L’ús del català s’està reduint notable-
ment amb el pas de les generacions, cada cop 
hi ha menys joves que el parlen. Retallar la 
presència del català a les aules només provo-
ca un major desenteniment cap a la llengua 

per part de les generacions que s’estan for-
mant, que veuen el català com una llengua 
aliena a la seva vida i sense utilitat; no els cal 
saber català per viure ja que tot al seu entorn 
és en castellà, inclús molts aspectes de l’esco-
la, com la socialització entre companys. 

Catalunya és una nació amb llengua prò-
pia, el català. Per tant, aquesta hauria de ser 
la llengua vehicular arreu del país en tots els 
aspectes. El català, és la llengua d’aquesta 
terra, la llengua que hem de defensar i que 
ens identifica com a país. Si perdem la llen-
gua, la cultura, perdem les arrels i perdem 
el país. Parlem català arreu i defensem una 
escola i una vida plenament en català a Ca-
talunya. |

L’OCI JUVENIL RESPONSABLE MEREIX UNA OPORTUNITAT
 

Redacció

ERC VA PRESENTAR AL PLE DE 
NOVEMBRE UNA MOCIÓ PER 
IMPULSAR UN NOU MODEL D’OCI 
RESPONSABLE JUVENIL, JA QUE LA 
MANCA D’OFERTA FORÇA ELS JOVES 
A DESPLAÇAR-SE A ALTRES CIUTATS. 
PER EXEMPLE, LES FESTES DE BARRI 
PODRIEN INCORPORAR ACTIVITATS 
PENSADES PER AL JOVENT. COM DE 
COSTUM, EL GOVERN LOCAL TANCAT 
EN BANDA.
Un dels acords unànimes després de la 
pandèmia és l’assumpció que els i les joves 
són un dels col·lectius més castigats per la co-
vid, tant emocionalment, com laboralment, 
com educativament. És per això que des de 
les administracions cal vetllar i emprendre 
polítiques públiques de suport al jovent. En 
el cas del patiment psicològic dels joves té 
moltes variables, però una d’aquestes és el tall 
en sec que va patir la vida com la coneixem. 
De cop i volta es van veure tancats a casa amb 
les seves famílies, sense la possibilitat de veu-
re els cercles de socialització. Per això, un cop 
es van començar a aixecar les restriccions i la 
situació va anar millorant, amb l’ajuda de la 
vacunació dels més vulnerables, el jovent va 
sentir-se més segur per poder tornar a recupe-
rar les relacions socials. Ara bé, a Viladecans 

l’oferta d’oci és limitada i molts joves marxen 
a altres municipis de l’entorn. 

En el Ple de novembre el grup municipal 
d’ERC Viladecans va presentar una moció per 
impulsar un nou model d’oci responsable ju-
venil, perquè cal un canvi de rumb en les po-
lítiques públiques de l’Ajuntament. Una ma-
nera més ambiciosa d’abordar aquest repte 
que incrementi l’oferta d’una manera àmplia 
i amb el jovent implicat de manera activa en la 
seva gestió, des d’un bon principi. 

El regidor del Jovent Republicà, Manel 
Membrilla, va defensar la moció davant la 
resignació actual de l’equip de govern, que 
deu trobar normal que els i les joves marxin 
cada cap de setmana a altres ciutats a la re-
cerca d’oci i esbarjo: “Evidentment no estem 
demanant la creació d’una discoteca públi-
ca, sinó que esdeveniments com les festes de 
barri incorporin activitats d’oci per al jovent, 
impulsar una programació cultural amb pers-
pectiva juvenil o coorganitzar amb els clubs 
esportius jornades periòdiques.”

Altres mesures recollides a la moció eren 
la creació d’un espai complementari a Can 
Xic, que es conegui com a “Casal Jove” on es 
disposi d’una sala multifuncional per a la re-
alització d’actes culturals, festius i d’oci di-
vers, incloent el nocturn. Així com l’impuls 

de més esdeveniments juvenils cogestionats 
entre l’Ajuntament i les entitats del municipi, 
entre altres. 

Davant la negativa del  govern local a apro-
var aquesta moció, el regidor republicà va 
afirmar que “una nova orientació en les polí-
tiques destinades al jovent també comporta-
ria incrementar el sentiment de pertinença a 
la ciutat que, com sempre diem des d’ERC, és 
imprescindible per construir una ciutat més 
cívica, solidària i cohesionada”.

Membrilla va concloure la seva interven-
ció assenyalant que “esperem que malgrat 
votin en contra d’aquesta moció, acabin po-
sant seny i adonant-se que cal un nou im-
puls a les polítiques d’oci juvenils, i s’animin 
a recolzar les entitats del jovent, i també a 
l’empresariat de Viladecans per tal que im-
pulsin activitats econòmiques en l’àmbit de 
l’oci nocturn, sempre de manera responsa-
ble, segura i cívica”. |

EL JOVENT REPUBLICÀ PLANTEJA UN
NOU CASAL JOVE, ACTES CULTURALS
AMB PERSPECTIVA JUVENIL O JORNADES
PERIÒDIQUES AMB ELS CLUBS ESPORTIUS
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PER QUÈ LA BÀRBARA SERÀ  
UNA BONA ALCALDESSA?

Viladecans

 Perquè és un model a seguir per a moltes 
persones, sobretot per a les noies joves. 
Utilitza la seva veu per donar suport a dones 
de totes les races, mides, religions i sexualitat. 
Treballa per millorar la societat des del 
feminisme per a una Viladecans plena de 
respecte, bondat i amor.

Cynthia Comellas

El secret per sortir endavant és començar. 
Les qualitats i l’actitud de la Bàrbara, 
juntament amb el seu equip, ajudaran 
a reconvertir Viladecans en una ciutat 
sostenible, més verda i compromesa en la 
lluita contra el canvi climàtic. Amb fets i un 
canvi en les prioritats.

Marta Jiménez

Penso que pot ser una bona alcaldessa perquè 
necessitem amb urgència un canvi en aquest municipi. 
Els nous reptes necessiten nova gent amb noves 
visions. Tenim un poble amb un patrimoni històric  
derruït o amagat sota el ciment, un casc antic mort, un 
teixit urbà mal vertebrat, obres que s’eternitzen, els 
serveis públics ineficaços i moltes altres mancances...
Necessitem una persona que estimi les seves arrels, 
que Viladecans sigui la seva llar i que vulgui un lloc 
millor tant pels seus pares com pels seus fills. És a 
dir, que tingui la vista posada en el passat i en el 
futur. La Bàrbara està preparada i pot fer-ho.

Cisco Ollé

La Bàrbara es una mujer con carácter y las 
ideas claras. Quiere a su ciudad y a su gente. 
Conoce las necesidades reales de los vecinos. 
Por eso sé que si le das apoyo para que sea 
alcaldesa, no te arrepentirás.

Carmen Melenchón


