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El passat mes de juliol vam alertar de la reubicació d’una parada 
de bus davant de la casa Joan Anglada, a l’avinguda de la Genera-
litat, immoble d’estil modernista d’inicis del segle XX i catalogat 
a l’Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Un exem-
ple més de la manca d’autoestima i de respecte pel nostre patri-
moni local per part d’un Ajuntament que està més interessat en 
altres prioritats. La regidora d’ERC Myriam Moysset va demanar 
al Ple municipal de juliol que la parada es reubiqués en alguna de 
les dues mitgeres existents a pocs metres. A més, tal com està ara el 
baixador dificulta l’accés als residents de la casa si hi ha gent espe-
rant. La resposta de l’equip de govern va ser que es corregirà amb la 
reforma de la C-245 que s’anirà executant per trams des de Corne-
llà fins a Castelldefels i que ha començat a materialitzar-se recent-
ment. El problema és que les obres s’allargaran dos anys. |

LES PIULADES
twitter.com/ERCViladecans

Tornem a començar nou curs i serà un curs difícil. Les circumstàn-
cies excepcionals que vivim arran de la pandèmia han desdibuixat 
rutines i han configurat una nova realitat desagradable, on res és ni 
serà com abans. El nostre primer record és amb les víctimes, amb 
els seus familiars i amistats que han patit els efectes de la malaltia. 
Res pitjor que perdre els éssers més estimats sense poder acomia-
dar-los com cal. Però també el nostre agraïment infinit a tots els 
professionals, empreses, persones voluntàries, autònoms, etc. que 
s’han arremangat i han posat en risc la seva salut per ajudar als al-
tres. Menció especial als empleats sanitaris i de residències de gent 
gran, sense oblidar la tasca d’informàtics, taxistes, botigues de pri-
mera necessitat... Entre tots heu donat un exemple de responsabili-
tat i compromís ciutadà, de servei pel bé comú. També la immensa 
majoria de veïnes i veïns ha estat exemplar quan seguien les direc-
trius de les autoritats i han passat mesos confinats a casa. Amb el 
seu gest, potser sense adonar-se’n, estaven salvant vides i evitaven 
la proliferació del virus. Viladecans sabrà sortir d’aquest embat, el 
pitjor que recordem des que tenim memòria. Des d’ERC Vilade-
cans hem donat suport al Pla de reactivació local que va plantejar 
l’equip de govern i hi hem contribuït amb les nostres propostes. 
Enteníem que la situació demanava remar en la mateixa direcció 
i sumar esforços. Malgrat les mancances detectades, ja tindrem 
temps per extreure conclusions i aprendre dels errors. Ara del que 
es tracta és de remuntar i de fer pinya. Perquè ens en sortirem! |

LA DENÚNCIA

EDITORIAL

#Panorama

Judit Moreno Alonso #RegularitzacióXTotes
Ahir sopant amb les companyes 
@elsaescalenca, @EtnaEF i @eze_pz em van preguntar 
quins creia que eren els problemes + greus de 
#Viladecans. Vaig respondre:
1 Brutícia, 2 Incivisme, 3 Sistema de residus ineficients
I ara afegiré: 4 Transport públic molt millorable
Què en penseu?@juditmalonso 21 ago. 2020

Salvem Oliveretes
Aquest matí hem anat a reconèixer 
la zona de les Oliveretes, afectada 
pel Pla de Llevant. La construcció  
de gairebé 3.000 habitatges afectarà 
gran part del valors ambientals i històrics que podem 
trobar al territori. 
#salvemoliveretes #defensemelterritori #viladecans 
@salvemoliveret  11 ene. 2020

Xavier Bou
Una festa major diferent 
#FMViladecans #desdelafinestra 
#StayHome. @xboupu 4 sep. 2020

NataliaMix Feliç Sant Jordi
Em sumo a #SantJordiDesdeCasa recomanant 
un llibre llegit al club de lectura SGV que em 
va sorpendre, La Trena. I aquest any, gràcies a 
#LlibreriesObertes, encarregarem el llibre desde 
casa com sempre a @ElsNouRals  #Viladecans.
#SantJordiDesdeCasaViladecans 
@NataliaMix10 23 abr. 2020

ERC Medi Ambient i Energia
Des d’@Esquerra_ERC  ens adherim a 
#ElPactodeTeguise contra el maltractament animal. 
www.niunmaltratomas.org  
@ERC_ecologia 26 ago. 2020

Josep
L’@ViladecansTweet  continua sense 
respectar el patrimoni històric de  
#Viladecans. Fins quan la degradació dels 
jardins de Magdalena Modolell?  
@josep_segura  22 ago. 2020

Creu Roja a Viladecans
Des de l’inici de la pandemia el nostre voluntariat ha 
realitzat prop de 3000 hores d’acció voluntària, gràcies 
a ells i elles podem ser-hi al vostre costat #Voluntariat 
#Gràcies @CRViladecans 29 jul. 2020
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Fa molts mesos que no podíem treure aques-
ta publicació, el Repensem Viladecans. I el 
motiu no ens l’haguéssim imaginat mai. 
Una pandèmia mundial que ha alterat tota 
la nostra vida, fi ns al punt que vam haver 
de confi nar-nos durant mesos a les nostres 
llars, mentre un gran gruix de professionals 
treballava a primera línia per salvar vides i 
per garantir serveis essencials. 

Una situació excepcional que ve acom-
panyada d’una crisi global on, a més, 
s’han perdut moltes vides que ni tan sols 
s’han pogut acomiadar com mereixien per 
culpa de la mateixa COVID. Una situació, 
doncs, que demanava remar plegats. Per 
això vam donar suport al Pla de reactiva-
ció local, en el qual vam contribuir posi-
tivament amb l’aportació de diverses me-
sures. 

Passada la primera etapa on tot es va 
desbordar i tots els esforços van haver 
d’anar a gestionar una situació absoluta-
ment excepcional, poc a poc anem conei-
xent més el virus i anem reprenent el ritme 
de les nostres vides. Quan llegiu aquestes 
pàgines farà uns quants dies que les es-
coles hauran tornat a obrir, per exemple. 

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

I malgrat el risc zero no existeix i caldrà 
anar adaptant-se a l’evolució de la malal-
tia, amb la responsabilitat de tothom per 
impedir que la COVID faci més mal del 
que pot fer per si sola, tothom necessita 
anar reconstruint la seva rutina, sobretot 
els nostres infants i joves. 

I també necessitem recuperar aquells 
temes importants que han restat al calaix 
mentre fèiem front a la urgència de la cri-
si sanitària. Pel que fa a nivell municipal, 
per exemple, tot allò que té a veure amb 
el model de ciutat que volem, i que hau-
rà d’incloure la reactivació de Viladecans. 
Per això al Ple de juliol vam impulsar un 
acord de tot el consistori en defensa del 
nostre Delta davant l’amenaça d’AENA i 

SEGUIM AL VOSTRE COSTAT
la seva ampliació de la tercera pista de l’ae-
roport. I per això a partir d’aquest mes de 
setembre seguirem impulsant tot allò que 
creiem que s’ha de fer per tenir un munici-
pi on la gent se senti orgullosa de viure-hi. 

Ara bé, per fer-ho ens cal que tots i ca-
dascun de vosaltres hi col·laboreu fent-
nos arribar les vostres queixes o propos-
tes. Utilitzeu-nos! Sabem que us preocupa 
la brutícia i l’incivisme palpable a molts 
carrers i places de la ciutat, o que voldrí-
eu com nosaltres un creixement sostenible 
sense les ànsies de construcció expansiva 
de l’actual Ajuntament. Des d’ERC Vi-
ladecans tenim antenes a tots els barris, 
però mai són suficients per conèixer en de-
tall absolutament tot el que es cou als nos-
tres carrers. Per això el mandat passat vam 
activar el projecte #FemBarri, que fa me-
sos haguéssim volgut reprendre, però amb 
la situació que estem vivint hem hagut de 
replantejar  temporalment. Així que men-
tre esperem poder tornar a trobar-nos amb 
la ciutadania presencialment i de manera 
propera, us estenem la mà perquè ens feu 
arribar la vostra veu. I resteu atents als 
nostres canals, perquè us anirem dema-
nant la vostra participació.|

EL RISC ZERO NO EXISTEIX 
I CALDRÀ ANAR ADAPTANT-SE 
A L’EVOLUCIÓ DE LA MALALTIA,
AMB LA RESPONSABILITAT
DE TOTHOM

#Opinió
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ELS DINERS DE VILADECANS, 
PER A VILADECANS 
Redacció

ERC VA DEMANAR AQUEST AGOST A 
L'EQUIP DE GOVERN QUE S'OPOSÉS A 
LA CESSIÓ DEL ROMANENT MUNICIPAL 
(EL SUPERÀVIT DE L'AJUNTAMENT) 
A L'ESTAT ESPANYOL, ARRAN D'UNA 
PROPOSTA DE LA MONCLOA QUE 
HAURIA ASFIXIAT ENCARA MÉS EL 
MÓN LOCAL. PER SORT, EL DECRET 
LLEI DE PSOE I PODEMOS AL CONGRÉS 
NO HA PROSPERAT.

ERC Viladecans va entrar una instància al 
registre municipal aquest agost demanant a 
l’Ajuntament que s’oposés a la cessió del ro-
manent al govern espanyol, tal com pretenia 
la coalició “progressista” de PSOE i Podemos. 
Els republicans consideren que els diners de 
Viladecans s’han de quedar a Viladecans i 
destinar-los a ajudes a les famílies i autònoms 
de la ciutat, per a la reconstrucció econòmica.

Finalment, el decret llei que van dur els 
socis de govern a la Moncloa al Congrés no 
va prosperar en no obtenir els suports neces-
saris per a la majoria. Va ser la primera der-
rota sonada de la legislatura i un avís de cara 
a la negociació dels futurs Pressupostos Ge-
nerals de l’Estat. De fet, un dels riscos -escol-
tant alguns barons socialistes- és que la polè-
mica mesura es torni a presentar maquillada 
en els propis pressupostos de l’Estat.

La portaveu republicana Bàrbara Lligadas 
ha explicat que “sempre hem criticat l’acu-
mulació de recursos deliberada per part de 
l’Ajuntament a través dels romanents dels 
pressupostos municipals, i més amb un IBI 
tan alt, per pagar obres faraòniques com el 
poliesportiu Pòdium durant tot el mandat 
anterior. Per això és inadmissible que ara, 
amb una situació de crisi com la que estem 
vivint, enlloc de reivindicar un canvi del 
marc normatiu que asfixia els ajuntaments i 
els força a reduir deute, haguem de regalar 

El govern espanyol volia que els ajuntaments cedissin 17.000 M€ en préstec a l’Estat, durant els propers 12 anys.

REBUTS DE L’IBI DUPLICATS
El mes de juliol vam advertir que diver-
sos contribuents estaven rebent per er-
ror rebuts de l’IBI duplicats a les seves 
bústies. Vam demanar explicacions a 
l’equip de govern per esbrinar quin era 
el motiu, corregir-lo i el retorn àgil dels 
diners en cas de pagaments indeguts. Ja 
en fem prou amb ser un dels municipis 
catalans amb l’IBI més alt com per haver 
de pagar-lo dues vegades. La resposta a 
aquests errors de gestió per part del go-
vern local és que només havia afectat a 
25 persones, una xifra qüestionable te-

els diners recaptats amb l’esforç de les veïnes 
i veïns de Viladecans a l’Estat”. 

Per ERC, la proposta del govern espanyol 
era inadmissible i una maniobra de confis-
cació oculta dels estalvis dels ajuntaments, 
a més de perpetuar les receptes d’austeritat 
i recentralització que van agreujar la darrera 
crisi econòmica. Esquerra Republicana rein-
vidica els ajuntaments com a peça clau per 
superar aquesta crisi sanitària, econòmica i 
social generada per la COVID-19, des de la 
proximitat. I per fer-ho, apunta, cal que dis-
posin de totes les eines i recursos.

Estàvem i estem davant d’un nou atac al 
món local, molt perjudicat des de l’aprovació 
de la Llei orgànica d’estabilitat pressupostà-
ria i la Llei de racionalització i sostenibilitat 
de l’administració local (LRSAL), impulsa-
des pels governs populars de Rajoy. Aquesta 
legislació, avalada també pel PSOE, ha obli-
gat els consistoris a complir amb la regla de 
despesa, la reducció del deute, i la impossibi-

litat de generar dèficits puntuals. Tot això su-
posa, avui, una acumulació de 17.000 milions 
d’euros que els ens locals no poden utilitzar.

La proposta original del govern espanyol 
implicava que aquests 17.000 milions d’eu-
ros els ajuntaments els cedissin en préstec a 
l’Estat, per poder utilitzar-los els propers 12 
anys. Els ajuntaments governats per ERC ja 
es van oposar frontalment a les mesures pre-
ses l’any 2012 i 2013, i ho tornen a fer ara. Els 
ens locals no són una banca de l’Estat, sinó 
la millor eina per atendre les necessitats dels 
ciutadans, dels veïns i les veïnes.

ERC insisteix en les seves peticions: 1) 
mantenir el fons COVID de 5.000 milions 
d’euros, desvinculat de la cessió dels roma-
nents; 2) poder fer ús lliure dels superàvits i 
romanents; 3) deixar sense efecte per a 2020 
i 2021 les mesures correctives de la Llei d’es-
tabilitat; i 4) que els ajuntaments amb bona 
salut financera puguin endeutar-se per reac-
tivar l’economia. |

ENLLOC DE REIVINDICAR UN 
CANVI DEL MARC NORMATIU, ALGUNS 
VOLEN REGALAR A L’ESTAT ELS 
DINERS RECAPTATS AMB L’ESFORÇ 
DE TOTS ELS VEÏNS DURANT ANYS  

nint en compte que només ERC ha tingut 
coneixement directe d’una vintena de ca-
sos entre la ciutadania, gairebé de for-
ma informal. A més els republicans van 
demanar totes les facilitats per als afec-
tats, ja que en algun cas s’havia remès 
el ciutadà o ciutadana a omplir instàn-
cia i a generar un tràmit burocràtic per 
recuperar els seus diners. S’espera que 
l’Administració local faciliti la vida a la 
ciutadania i no al revés, més encara en 
l’actual situació de crisi socioeconòmica 
que comporta la pandèmia. |
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VILADECANS FA PINYA CONTRA LA COVID 
I ERC DEMANA EVITAR ELS ERRORS QUE 
ES VAN COMETRE DURANT L’ÚLTIMA CRISI

Redacció

VILADECANS VA SUPERAR L’ESTAT 
D’ALARMA GRÀCIES A LA IMPLICACIÓ 
DE LA CIUTADANIA. DES DE 
L’AJUNTAMENT I AMB EL CONSENS 
DELS GRUPS MUNICIPALS S’HA 
IMPULSAT UN PLA DE REACTIVACIÓ 
LOCAL, UN FULL DE RUTA PER A LA 
REPRESA QUE CAL SEGUIR DE PROP 
PER EVITAR CAURE EN ELS ERRORS 
DEL PASSAT.  

ERC va donar suport al Pla de reactivació 
local (PRL) de l’Ajuntament durant el Ple 
de maig després de veure recollides una 
part important de les propostes dels repu-
blicans per gestionar el desconfi nament i la 
crisi de la COVID-19. Tot i així, va dema-
nar celeritat i criteris clars en la concreció i 
adopció de les mesures.
 

La portaveu republicana Bàrbara Lliga-
das ha explicat que “el Pla de reactivació lo-
cal és un document de mínims on s’han in-

clòs moltes propostes. Demanem a l’equip 
de govern que s’apliquin amb la màxima ce-
leritat, amb transparència i que la informa-
ció fl ueixi. Ara mateix la gent necessita aju-
da, necessita respostes i solucions enlloc de 
més maldecaps. Necessita criteris clars per 
adaptar-se a la nova realitat i això no ha estat 
sempre així”. 

 “Ara es tracta de facilitar la vida a totes 
aquelles persones que ho estan passant molt 
malament, d’ajudar-les. De posar tot el que 
està a les nostres mans per acompanyar a 
la nostra pagesia, a les persones en situació 
de marginalitat, als petits negocis perquè 
puguin tornar a pujar o mantenir oberta la 
persiana”, ha insistit la portaveu del grup 
republicà. I ha posat com a bona pràctica 

l’exempció de la taxa per ocupació de la via 
pública als professionals de la restauració 
fi ns el 2021.

El Pla preveia d’entrada una inversió 
de 4 milions d’euros amb reassignació de 
partides del pressupost municipal, però 
els republicans adverteixen que la meitat 
d’aquesta inversió eren partides ja previstes 
inicialment en situació de normalitat i que 
ara fan constar com a mesures de reactiva-
ció post COVID.
 
Propostes d’ERC
El PRL ha recollit mesures d’ERC Vilade-
cans com la mediació en els lloguers, més 
progressivitat i fraccionament en els im-
postos municipals, l’acompanyament a la 
gent gran, targetes moneder com a sistema 
d’ajudes socials, la reactivació del Carnet 
Jove Municipal, la priorització dels joves 
en les polítiques d’ocupació o la implanta-
ció d’una borsa de cangurs per facilitar la 
conciliació laboral i familiar. 

Lligadas afegeix que “agraïm que la cons-
trucció s’hagi deixat fora del Pla de reactiva-
ció, però esperem que també quedi fora de 
l’acció política de l’Ajuntament. Cal evitar 
la construcció com a mesura per sortir de la 
crisi. Evidentment aquest sector és impor-
tant per a l’economia, però això no signifi ca 
que haguem de continuar construint indefi -
nidament i ens ho prenguem sempre com la 
solució a tots els nostres problemes. Ja ens 
ho va demostrar la crisi del 2008, no podem 
continuar arrasant el territori i generant 
bombolles. El sector de la construcció també 
s’haurà de repensar. L’habitatge ha de deixar 
de ser vist com un bé econòmic per passar a 
ser un dret”. |

Els tobogans de la Plaça Europa precintats durant el confinament.

#FemPoble

ARA LA GENT NECESSITA AJUDA,
RESPOSTES I SOLUCIONS ENLLOC
DE MÉS MALDECAPS. CALEN CRITERIS 
CLARS PER A LA NOVA REALITAT 

NO PODEM CONTINUAR CONSTRUÏNT
INDEFINIDAMENT I QUE AIXÒ SIGUI LA 
SOLUCIÓ PER A TOTS ELS NOSTRES 
PROBLEMES. JA HO VAM VIURE EL 
2008
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Redacció
ERC HA PRESENTAT AL·LEGACIONS 
AL NOU PLA D’USOS DEL SECTOR 
CENTRE DE VILADECANS. PROPOSA 
BLINDAR JAUME ABRIL COM A 
CARRER CÈNTRIC I GENERAR UN 
PASSEIG COMERCIAL DE MÉS DE 
2 KM QUE ENLLACI DOCTOR REIG 
AMB RAMBLA MODOLELL. TAMBÉ 
POSAR FRE ALS LOCALS DE JOCS I 
APOSTES.  

El blindatge de Jaume Abril com a carrer 
cèntric i comercial permetria unir tres barris 
(Montserratina, Eixample i Casc Antic) amb 
un gran centre comercial a l’aire lliure i les 
mateixes característiques d’usos. En parau-
les de la regidora d’ERC Myriam Moysset, 
“volem potenciar i exportar el model d’èxit 
del carrer Doctor Reig, l’artèria comercial 
per excel·lència de Viladecans, i ens sembla 
de tota lògica ampliar el mateix tractament 
a Jaume Abril fi ns a connectar amb la Ram-
bla”. Això revitalitzaria també el nucli antic.

Els republicans plantegen més entrebancs 
als locals de jocs i apostes, impediments a 
basars, supermercats de proximitat, entitats 
bancàries i despatxos professionals en eixos 
comercials prioritaris, ja que aposten per 
prioritzar el comerç i serveis personals de 
més valor afegit. Així mateix, proposen una 
nova zona d’infl uència econòmica al voltant 
dels dos mercats municipals (Plaça Europa i 
Plaça de la Constitució).

 
ERC considera que el pla d’usos és una 

eina per endreçar l’obertura de comerços, 
activitats econòmiques i professionals als 
carrers més cèntrics de la ciutat, però sense 
polítiques ni recursos adequats pot quedar 
en paper mullat. Sobretot si no va acompa-
nyat de línies d’ajut, subvencions, plans de 
qualitat urbana o una àrea de comerç po-
tent a l’Ajuntament. 

Esquerra vol impedir l’obertura d’es-
tabliments de joc i apostes en carrers cèn-
trics, reclama una distància mínima d’un 
quilòmetre entre aquesta mena de locals i, 
sobretot, restringir-los en àrees properes a 
centres d’ensenyament obligatori. Moysset 
ha explicat que “demanem limitacions per-
què el públic potencial dels establiments de 
joc i apostes són principalment joves i vo-
lem evitar futures addiccions. Cal allunyar 
aquests negocis dels entorns més propers al 
nostre jovent”. |

El carrer Jaume Abril, artèria comercial entre Doctor Reig i Rambla Modolell.  

#FemCiutat
QUÈ VOLEM (I QUÈ NO) ALS CARRERS 
MÉS CÈNTRICS DE VILADECANS

PREOCUPA L’ESTAT D’ABANDÓ DEL CASINO D’ALBA-ROSA
El regidor d’ERC Josep Mumany va demanar al Ple de juliol que 
l’Ajuntament estudiï la compra de l’antic casino d’Alba-rosa (propi-
etat del banc dolent, la Sareb) per convertir-lo en un equipament 
pel barri. És una demanda dels veïns que s’ha intensifi cat al llarg 
dels últims mesos tenint en compte la degradació de l’espai, que 
ha estat objecte de pillatges i va patir un incendi abans de les va-
cances d’estiu. Des de fa molt de temps hi ha queixes continuades 
al barri sobre l’estat del que havia sigut el seu centre neuràlgic, 
“El Casino”, un edifi ci que actualment està en unes condicions de-
plorables. Malgrat s’ha convertit en un mal endèmic del barri i es 
demana des de fa diversos mandats que s’hi posi remei, la situa-
ció ha anat empitjorant. L’estat d’abandonament propicia una mala 
imatge al barri i confi gura un espai de dubtosa salubritat per la 
brutícia que s’hi acumula. En els últims anys ha patit la deixadesa, 
l’ocupació o un intent de col·locar una antena de telefonia mòbil. 
L’episodi més recent, l’incendi d’aquest estiu, ha estat l’última gota 
que ha creat encara més alarmisme entre el veïnat. | 
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ACONSEGUIM EL REBUIG UNÀNIME DEL PLE A 
L’AMPLIACIÓ DE LA TERCERA PISTA DE L’AEROPORT

Redacció

ERC HA ACONSEGUIT EL REBUIG 
UNÀNIME DEL PLE MUNICIPAL 
A L'AMPLIACIÓ DE LA TERCERA 
PISTA DE L'AEROPORT DEL PRAT 
QUE PREVEU AENA A COSTA DELS 
ESPAIS NATURALS DEL DELTA DEL 
LLOBREGAT. VILADECANS S’AFEGEIX 
AIXÍ AL PRAT I A LA COMISSIÓ 
DE TERRITORI DEL PARLAMENT, 
QUE TAMBÉ S’HI HAN OPOSAT 
RECENTMENT. 

Els republicans van presentar una moció, 
fi nalment pactada amb les altres formaci-
ons, durant el Ple de juliol. El text declara 
el rebuig de l’Ajuntament de Viladecans a la 
proposta d’ampliació de la tercera pista de 
l’aeroport del Prat que ha plantejat AENA, 
ja sigui cap al Remolar de Viladecans o cap a 
la Ricarda del Prat, i que comportaria la de-
saparició d’un hàbitat protegit, d’alt valor 
ambiental, social, i de biodiversitat.

S’insta també al Ministeri de Foment, 
AENA i la Generalitat a consolidar un siste-
ma aeroportuari català integrat, que doni res-
posta a la problemàtica actual de saturació de 
l’aeroport, i tingui en compte els altres aero-
ports de Catalunya (Reus, Alguaire i Girona) i 
faciliti la connectivitat amb transport públic. 
El Ple també demana una revisió, de manera 
consensuada amb els ajuntaments de l’entorn 

i la Generalitat, del Pla Director Urbanístic de 
l’aeroport, i adequar-lo al nou escenari defi nit 
per l’emergència climàtica, els compromisos 
internacionals i la protecció de l’entorn natu-
ral del Delta del Llobregat. 

Rerefons
AENA ha recuperat la proposta d’amplia-
ció de la tercera pista de l’aeroport. Addu-
eix l’increment constant de passatgers i el 
risc de col·lapse de la infraestructura. L’òr-
gan gestor dels aeroports aposta per allar-
gar la plataforma esgarrapant un mínim de 
500 metres de terrenys naturals a la Ricarda, 
espai natural protegit del Prat, però comp-
ta amb el rebuig del Ple municipal del Prat, 
d’entitats ecologistes i més recentment del 
Parlament de Catalunya en una resolució de 
juliol a la Comissió de Territori.

 
Ara bé, aquest rebuig podria transfor-

mar-se en un replantejament per part d’AE-
NA, tot mirant cap als terrenys de Viladecans 
com a possible alternativa per allargar la ter-
cera pista. En aquest cas, l’afectació també se-
ria en un espai natural del Delta, el Remolar.

L’aeroport rep cada any més de 50 milions 
de passatgers i és un dels aeroports amb més 
trànsit aeri de la península i el continent eu-
ropeu. L’any 2019 ha marcat un nou rècord 
amb 52,6 milions de passatgers. AENA vol ar-
ribar als 70 milions anuals i per això justifi ca 
la necessitat d’ampliar l’aeroport. Tanmateix, 
qualsevol pla de futur hauria de prioritzar 

l’escenari d’emergència climàtica, així com la 
preservació de l’equilibri amb l’entorn medi-
ambiental i agrícola en el qual està immers.

A més, aquesta proposta d’ampliació 
xoca amb l’actual context d’emergència cli-
màtica, de reducció d’emissions de CO2 en 
un 55% per al 2030 que s’ha marcat la Unió 
Europea, de lluita contra el canvi climàtic i 
de necessitat d’avançar amb pas ferm en la 
transició ecològica, la descarbonització de 
l’economia, i la lluita contra la pèrdua de 
biodiversitat i d’espais naturals humits a la 
Mediterrània. Aquest 2020 un tribunal del 
Regne Unit ha declarat il·legal l’ampliació 
de l’aeroport de Heathrow per obviar l’Acord 
de París contra l’escalfament global. |

#FemTerritori

Membres d’ERC Viladecans davant els terrenys del Remolar amb l’aeroport al fons.

UN TRIBUNAL BRITÀNIC 
HA DECLARAT IL·LEGAL L’AMPLIACIÓ
DE L’AEROPORT DE HEATROW 
PER OBVIAR L’ACORD DE PARÍS
CONTRA L’ESCALFAMENT GLOBAL

DEURES PENDENTS EN 
EMERGÈNCIA CLIMÀTICA
ERC valora que un any després de l’apro-
vació en el Ple d’una moció que declara-
va l’emergència climàtica a Viladecans 
el govern municipal hagi convocat per fi  
la taula de treball participativa prevista 
en l’acord. Tant de bo s’hagués convocat 
abans perquè els reptes són majúsculs i 
és un àmbit fonamental que sembla que 
fi nalment arrenca, més enllà dels entre-
bancs de la pandèmia. Els republicans 
esperen que els fets demostrin que el 
compromís de l’Ajuntament contra el 
canvi climàtic és real i va més enllà dels 
gestos, els titulars i les bones paraules. 
Cal concreció amb accions específi ques 
i un calendari associat per posar fi l a 
l’agulla, perquè ja anem tard. La moció 
de setembre de 2019 preveia la creació 
d’una taula de treball participativa inte-
grada per experts en canvi climàtic, tèc-
nics municipals, comunitat educativa, 
entitats i moviments locals i represen-
tants de tots els grups polítics, així com 
una comissió per a l’emergència climà-
tica de caràcter tècnic i interdisciplinar. |
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L’ALLAU DE MULTES DELS NOUS 
RADARS MUNICIPALS, UBICATS AMB 
ÀNIM RECAPTATORI, ENCÉN ELS 
ÀNIMS DE CONDUCTORS I OBLIGA 
L’AJUNTAMENT A CORREGIR: ARA 
DIU QUE INSTAL·LARÀ RADARS 
PEDAGÒGICS AL COSTAT. INAUDIT.  

Des d’ERC Viladecans insistim d’ençà 
2018 que els nous radars instal·lats en di-
versos carrers i vies de la ciutat estan ubi-
cats amb ànim recaptatori, sobretot el del 
carrer Agricultura i el de la carretera B204 
després del pont de l’outlet. Tots dos just 
després d’una baixada pronunciada on cal 
clavar el fre. Només durant els primers set 
mesos de 2020 l’Ajuntament ha interposat 
14.000 multes. 

Després del malestar generat, l’equip de 
govern va anunciar a finals de juliol que 
instal·larà radars pedagògics al costat dels 
nous radars, per demostrar que el seu ànim 
no és lucratiu. Però, tal com va advertir la 
regidora republicana Myriam Moysset, si 
finalment opten per instal·lar radars peda-
gògics haurien de treure els anteriors, ja que 
són dos sistemes completament diferents i 
incompatibles. Un exemple més, doncs, de 
la improvisació i la manca de planificació 
per part del consistori. 

Aquests radars es van comprar el setem-
bre de 2017 amb el romanent de tresoreria 
del pressupost de 2016, però no s’han activat 
fins al novembre de l’any passat. Radars pa-
gats amb diners de 2016 i en funcionament 
a finals de 2019, un cop passades les elecci-
ons per evitar el desgast a les urnes. Quel-
com que demostra com la prioritat no és 
controlar la velocitat, sinó recaptar. A més, 
les primeres sancions arribaven sense aplicar 
l’error del sensor al càlcul de l’import de la 
multa, el que obria la porta a reclamar. 

Des d’ERC Viladecans insistim en què 
tots els conductors han de complir sense 
excuses les normes de circulació, però cre-
iem que aquestes ubicacions no són les òp-
times. Hi ha altres maneres de pacificar el 
trànsit i de controlar la velocitat dels vehi-
cles. Amb els 249.000 euros que han costat 
aquests radars podríem arreglar els passos 
de vianants del municipi, per guanyar en 
visibilitat, senyalització i il·luminació. Tot 
i que això, ja se sap, generaria escassos in-
gressos a les arques municipals. |

El radar de la B204, just després de la baixada del pont de l’outlet.

#FemPoble
ELS RADARS DE LA DISCÒRDIA

Aquest estiu s’ha materialitzat per fi la ins-
tal·lació de semàfors als passos de vianants 
de l’av. Segle XXI amb Olof Palme al Vilama-
rina, una reclamació de veïns, centres edu-
catius i entitats esportives que ERC exigia a 
l’equip de govern des de 2015. Portem cinc 
anys reclamant la instal·lació de semàfors 
a l’encreuament mitjançant diferents precs 
i advertint de la perillositat d’aquest tram 
molt transitat. Hi ha hagut varis atropella-
ments i cada dia hi ha ensurts.

Una victòria dels veïns
Al febrer de 2019 un grup de mares del 
Col·legi Sant Gabriel fartes d’aquesta si-
tuació, van fer una recollida de signatures 
per a la instal·lació dels semàfors des-
prés de l’atropellament d’una veïna del 
Vilamarina i mare de l’escola. Aquell ma-

teix Ple del febrer del 2019 ERC va pre-
sentar una moció per a la instal·lació del 
conjunt semafòric adjuntant les 760 sig-
natures recollides. Tot i que el govern de 
PSC i Comuns va evitar votar-la a favor, 
a les poques setmanes es va posar en 
contacte amb el grup que recolzava les 
signatures i va posar fil a l’agulla. Sor-
prèn no obstant el retard en la posada en 
marxa definitiva dels semàfors, sembla 
per problemes amb el subministrament 
elèctric segons expliquen des de l’Ajunta-
ment. En tot cas, és incomprensible que 
s’enretiressin les bandes reductores ins-
tal·lades com a mesura provisional abans 
que s’activessin els semàfors amb l’inici 
del curs escolar. Perquè aquest estiu han 
tornat les accelerades i frenades al ma-
teix punt. | 

SEMÀFORS AL VILAMARINA, PER FI!
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ERC REBUTJA LA REFORMA DE CAN 
SELLARÈS I ACUSA EL GOVERN 
LOCAL D’ALTERAR EL PROJECTE 
PACTAT AMB ELS VEÏNS. ELS 
REPUBLICANS HAN INTERCEDIT 
DAVANT LA GENERALITAT PERQUÈ 
LA COMISSIÓ D’URBANISME FRENI 
O CORREGEIXI EL PLA QUE PRETÉN 
ENCAIXONAR LA MASIA AMB SET 
BLOCS DE PISOS DE TRES A NOU 
PLANTES. 

ERC Viladecans va votar en contra de 
l’aprovació provisional del Pla de Millora 
Urbana (PMU) de Can Sellarès en el Ple de 
juny, on també va presentar una moció con-
junta amb Cs -a petició de la plataforma Sal-
vem Can Sellarès- per aturar la reforma i que 
va ser rebutjada per la majoria dels dos socis 
de govern (PSC+Comuns).
 

Els republicans acusen l’equip de govern 
d’incomplir els acords amb els veïns de Can 
Palmer per millorar el barri. La portaveu 
d’ERC Bàrbara Lligadas recorda que “aquest 
Pla es va consensuar amb els veïns el 2013 
però l’han estat modifi cant i el que tenim 
avui és un altre projecte, diferent. Les neces-
sitats i la realitat de la ciutat evoluciona, en 
aquell moment no teníem els tres projectes 
urbanístics que tenim avui damunt la tau-
la”, en referència als 5.700 pisos nous previs-
tos entre el Pla de Llevant, el Polígon Centre 
i el sector Roca.

Per ERC “aquesta ciutat no necessita més 
pisos, necessita biblioteques, espais esportius, 
zones verdes, una bona planifi cació de la mobi-
litat. La ciutadania a Can Sellarès no demana 
més pisos. No demana un bloc de 9 plantes, el 
que demana és que li arreglin el barri, que el di-
namitzin, que el regenerin, que no se senti dei-
xada de la mà de deu, més espai obert”.

 
“Ens diuen”, ha afegit Lligadas, “que ho 

fan per incrementar l’oferta d’habitatge soci-
al, per als joves. Però si tanta falta fa per què 
no l’inclouen en els 5.700 pisos ja planifi cats? 
El problema de l’accés a l’habitatge no se so-

luciona construint més”. La portaveu repu-
blicana ha recordat que la masia històrica, 
declarada Bé Cultural d’Interès Local l’any 
passat, quedarà encaixonada per 238 habitat-
ges repartits en set blocs de tres a nou plan-
tes. I ha assegurat que “no recuperarem tota 
la superfície que hi ha actualment d’instal-
lacions esportives ni tot l’espai obert. Per-
drem l’antiga piscina descoberta que van 
deixar degradar”. I ha assenyalat com els ter-
renys que ara es pretenen privatitzar són gai-
rebé 100% municipals.

 
Un cop aprovat el projecte de forma pro-

visional, ERC Viladecans ha incidit sobre 
el Departament de Territori i Sostenibilitat 
de la Generalitat perquè la Comissió Terri-
torial d’Urbanisme l’aturi o almenys modi-
fi qui substancialment després que socialis-
tes i comuns van imposar la seva majoria al 
Ple de juny amb els vots en contra de tota 
l’oposició. |

Tancat i barrat. L’Ajuntament ha aprofitat la COVID per tancar l’accés al parc al·legant “motius de seguretat”. 

#FemPoble
RECORREM A LA GENERALITAT 
PER SALVAR CAN SELLARÈS 

LA CIUTAT DE VILADECANS ESPERA 
LA CONSTRUCCIÓ DE 5.700 NOUS
PISOS ENTRE PLA DE LLEVANT, 
POLÍGON CENTRE I SECTOR ROCA

ES CONSUMA EL PLA DE LLEVANT
Aquest estiu han començat els treballs 
previs per construir els primers blocs de 
pisos del Pla de Llevant, a l’alçada del ta-
natori. Es consuma així un dels projec-
tes de més envergadura que ha impulsat 
mai l’Ajuntament, amb la col·laboració de 
l’Incasol com a copropietari de gran part 
dels terrenys. Un nou barri aixecat del no 
res, amb més de 60 blocs aïllats amb al-
çades de quatre a onze plantes que tren-
carà per sempre el model de ciutat mitja-
na que coneixem fi ns ara. Més població, 
més veïns, més trànsit i més tensió a 

les infraestructures viàries i als equi-
paments públics. Tot i la publicitat ins-
titucional que intenta justifi car aquesta 
transformació, la falda de Sant Ramon i 
Oliveretes es veuran trinxats per 2.900 
habitatges, un nou vial de cornisa i la ur-
banització de carrers que trossejaran un 
dels darrers pulmons verds naturals de 
la ciutat. En diuen “ecobarri” i només ha 
fet que començar. Un model de ciutat que 
recepta més totxana per sortir de la cri-
si i a les antípodes del que voldríem des 
d’ERC Viladecans. |

Un dels blocs de pisos que transformaran la silueta 

de Viladecans, a l’alçada del tanatori.
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Els patinets elèctrics han proliferat molt als carrers de Viladecans en els últims anys.

QUI POSARÀ ORDRE ALS
PATINETS ELÈCTRICS?
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L’AJUNTAMENT DE VILADECANS 
HA APROVAT AQUEST 2020 UNA 
NOVA ORDENANÇA MUNICIPAL 
DE CIRCULACIÓ. PER ERC ARRIBA 
TARD I ES QUEDA A MITGES EN 
DIVERSOS FRONTS URGENTS COM 
EL DESCONTROL AMB ELS PATINETS 
ELÈCTRICS, UN PERILL SOBRE RODES.  

Els republicans son conscients que és 
una ordenança important i molt necessària 
per endreçar la circulació pels nostres carrers 
i evitar accidents. Per això fa tres anys ja van 
demanar a l’equip de govern que regulés la 
circulació de ginys nous com patinets elèc-
trics i d’altres vehicles de mobilitat personal 
que començaven a proliferar: el seu ús aug-
mentava dia rere dia, la sensació de perillosi-

tat per part dels vianants també i no existia 
cap normativa que els regulés. Calia modi-
ficar l’ordenança, però els treballs previs no 
van començar fins la passada tardor. ERC va 
fer propostes al redactat i va ser l’únic grup 
del Ple a presentar al·legacions.

 
Mentre aquesta aprovació no arribava, 

l’Ajuntament va optar fa dos anys per pintar 
els carrers amb “ciclocarrils” compartits per 
ginys, cotxes i bicicletes en la mateixa calçada, 
sense conscienciació prèvia entre les persones 
usuàries ni molt menys formació, posant en 
una mateixa plataforma menors sense carnet 
de conduir amb cotxes, furgonetes, camions 
o motocicletes. De la nit al dia i força abans 
de comptar amb l’ordenança definitiva. En 
paraules del regidor d’ERC Josep Mumany 
“va ser una intervenció que va generar molts 
dubtes entre els usuaris. Una clara campanya 

de màrqueting, una més, similar a la ‘superi-
lla’ per a vianants que van presentar després 
del confinament. Per simular que s’estava tre-
ballant en el problema enlloc de plantejar un 
abordatge seriós”.

 
L’equip de govern ha anat allargant aques-

ta modificació a l’espera que altres adminis-
tracions vagin concretant conceptes i delimi-
tant unes regles de joc més o menys clares, 
especialment per endreçar l’ús dels nous 
ginys als carrers. Això, en qualsevol cas i se-
gons Mumany, “no era excusa per endarrerir 
l’adopció d’una mesura transitòria que aca-
bés amb la sensació de desgavell imperant 
als nostres carrers”.

 
ERC Viladecans considera que, després 

d’aquesta aprovació definitiva, ara cal fer una 
important campanya d’informació i sensibi-
lització, no de publicitat. Cal una campanya 
responsable que arribi amb facilitat a totes 
les persones usuàries -especialment els joves- 
amb claredat i el màxim de rigor, perquè està 
en joc la seguretat i, per això, el grup munici-
pal republicà porta anys prioritzant la segure-
tat vial i vol col·laborar en la difusió de l’orde-
nança, per responsabilitat. “Massa accidents i 
ensurts hem hagut de lamentar ja en aquests 
darrers anys com per allargar gaire més la si-
tuació, amb queixes reiterades de veïns i famí-
lies que veuen passar patinets elèctrics a tota 
velocitat per zones de vianants amb total im-
punitat”, ha recordat Mumany.

Amb el text de l’ordenança a la mà, conti-
nua pendent el capítol dels patinets elèctrics 
-un dels més polèmics i urgents a resoldre- 
perquè no apareix enlloc un apartat que faci 
referència únicament a aquests ginys i això 
pot generar molts dubtes en el futur. |

JUDIT MORENO CEDEIX PAS A NATÀLIA MORANT  
COM A REGIDORA D’ERC A L’AJUNTAMENT

Judit Moreno ha anunciat aquest agost la 
seva renuncia a l’acta de regidora per ERC 
Viladecans, representació que va obtenir 
en les eleccions municipals de 2019. Mo-
reno, que addueix motius personals i la-
borals per explicar aquest pas al costat, 

manté la militància amb Esquerra i segui-
rà vinculada a la secció local. Cedirà el seu 
lloc a Natàlia Morant, número 6 a les llistes 
dels republicans el 2019 i que substituirà 
Moreno a l’Ajuntament previsiblement de 
cara al proper Ple d’octubre. |

#FemCiutat
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EDUCACIÓ INVERTIRÀ 8,9 M€
EN UN NOU INSTITUT-ESCOLA
AL COSTAT DEL TERCER CAP 
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NOU PAS ENDAVANT PEL NOU 
INSTITUT-ESCOLA A LLEVANT. EL 
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ HA 
APROVAT LES OBRES DE NOVA 
CONSTRUCCIÓ QUE INCLOURAN DUES 
LÍNIES I TENEN UN PRESSUPOST DE 
8,9 MILIONS D’EUROS. ES CONSOLIDA 
AIXÍ EL PROJECTE DE L’ESCOLA 
MEDITERRÀNIA I DE L’IES OLÍMPIA, 
QUE DEIXARAN ENRERE ELS 
BARRACONS.  

Amb una inversió de 8,9M€, l’empresa 
pública Infraestructures de la Generalitat 
edifi carà l’equipament per mitjà d’un con-
veni subscrit entre el Departament d’Edu-
cació i l’Ajuntament, que va cedir els ter-
renys on s’ubicarà l’institut-escola a Llevant. 
És un pas més en la bona direcció que con-
fi rma el compromís del Govern de Catalu-
nya i d’ERC en particular amb Viladecans i 
el Baix Llobregat i que s’afegeix a les obres 
l’ampliació de l’Hospital de Viladecans. Pro-
jectes que s’han concretat amb els republi-
cans al govern després d’anys de lluites i re-
ivindicacions.

Com va dir el conseller d’Educació Josep 
Bargalló en roda de premsa aquest estiu “és 
una satisfacció anunciar aquestes inversions 
en un context de crisi, on el Departament no 

tira enrere sinó que continua amb la volun-
tat de millorar les construccions i reduir els 
mòduls prefabricats”. L’objectiu és aplicar 
nous criteris constructius, amb la participa-
ció de tota la comunitat educativa, per obte-
nir edifi cis més adaptats als nous aprenen-
tatges i a la transformació educativa. 

Bargalló va visitar a principis de setembre 
els terrenys del futur institut-escola i es va re-
unir amb les direccions dels dos centres impli-
cats (IES Olímpia i Escola Mediterrània) per 
posar en comú les previsions de nova cons-
trucció. El conseller va destacar dos avenços: 
“l’acord de constituir l’institut-escola, que és 
una de les apostes del Departament, i l’acord 
de Govern d’aquest estiu de dotar pressupos-
tàriament amb més de 8 milions d’euros la 
construcció d’aquest equipament”. Va expli-
car també que amb l’arrencada del curs s’ini-
ciaria un “procés participatiu amb l’Ajunta-
ment, les direccions dels centres i les Ampes 
per veure quin edifi ci i quin tipus de procés 
constructiu es vol dur a terme”.

El centre educatiu es construirà en un espai 
de 10.278 metres quadrats en el futur barri de 
Llevant, per desig del consistori que va oferir 
els terrenys. Serà el primer institut-escola de 
Viladecans i el quart del Baix Llobregat, una 
aposta cada vegada més preuada perquè ga-
ranteix un millor trànsit de l’alumnat entre 
primària i secundària. |

El conseller Bargalló, a la dreta, amb l’alcalde Ruiz durant una visita als terrenys del futur institut-escola a princi-

pis de setembre.

LA PANDÈMIA DE 
L’ADULTCENTRISME
Som a principis de setembre i encarem 
un nou curs acadèmic i laboral marcat 
per la presència de la COVID-19, la in-
certesa generada per aquesta i la por a 
tornar un altre cop a la situació viscuda 
a la primavera. Un dels col·lectius que 
més patirà la crisi generada per aquesta 
pandèmia serem els joves, que tot i ser 
més resistents al virus en qüestió, des 
d’un punt de vista social i laboral ens 
enfrontem a un futur totalment atzarós 
i imprevisible.

Tots els que llegiu aquest article hau-
reu passat o esteu en aquestes edats on 
un vol conèixer gent, sortir de festa, 
quedar amb els amics, passar-ho bé, so-
cialitzar etc. En defi nitiva, viure la vida. 
En aquest sentit la pandèmia ha colpe-
jat de ple als joves, que no estem fets per 
passar hores i hores tancats entre qua-
tre parets fent classes online (molts cops 
generant frustració per la complexitat 
que podrien presentar) davant d’un or-
dinador. Angoixa, estrès, desesperació, 
són alguns dels problemes psicològics 
que molts joves han arribat a experi-
mentar a mesura que avançava el confi -
nament, problemes que molts cop pas-
sen desapercebuts per la societat. 

La COVID provocarà també una pro-
funda crisi econòmica, que es veurà plas-
mada en un augment de l’atur i una greu 
afectació al mercat laboral. Els joves ja 
érem, abans de la pandèmia, els més pre-
caris dins d’aquest mercat, amb opcions 
molt limitades de feina, salaris baixos i 
necessitat, en molts casos, d’haver de tre-
ballar per poder pagar els estudis. Ara, 
aquesta situació s’agreujarà, serem els pri-
mers en perdre feina (ja que molts tenen 
contractes temporals en feines inestables) 
i als que més ens costarà trobar una opció 
laboral digna degut a la falta d’experiència 
laboral, abocant molts joves a haver d’ac-
ceptar feines explotadores com els “falsos 
autònoms” per guanyar-ne. 

Caldrà doncs, des dels governs i ins-
titucions, frenar l’efecte devastador que 
aquesta crisi produirà per assegurar que 
els joves puguem tenir accés al mercat 
laboral en condicions. El futur del nos-
tre país passa per nosaltres, els joves, no 
se’ns pot deixar de banda! |

Jovent Republicà de Viladecans 
@JoventViladcans



Amb dos mesos de retard respecte el previst 
i ben entrat el mes d’agost, va començar a 
funcionar la línia d’autobús VB4 que uneix 
el centre de Viladecans amb la platja de la 
Murtra durant la temporada d’estiu. Al Ple 
de juliol des d’ERC vam demanar explicaci-
ons al govern local que va apuntar a l’Autori-
tat Metropolitana de Barcelona (AMB) i els 
efectes de la COVID. Una explicació poc o 
gens convincent quan municipis veïns com 
Gavà o el Prat van gaudir del mateix servei 
des del primer dia també en conveni amb 
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l’AMB. Mentre el Prat ampliava la fl ota de 
busos que enllacen amb la platja per gua-
nyar en comoditat i aforament pels banyis-
tes i Gavà oferia un any més el transport 
gratuït des del nucli urbà, a Viladecans hem 
vist passar les setmanes davant la inacció de 
l’Ajuntament. Almenys hem aconseguit la 
gratuïtat durant els caps de setmana, en lí-
nia del que reclama ERC des de fa anys per a 
tots els dies de la setmana. El servei acabava 
el 13 de setembre amb sortides cada hora des 
del CAP Maria Bernades (de 10h a 20h). |

DOS MESOS ESPERANT
L’AUTOBÚS A LA PLATJA

CIUTAT ANTIRACISTA I AMB LES PERSONES 
SORDES 
El Ple de gener va aprovar dues declara-
cions institucionals a proposta dels repu-
blicans: la primera, per dignifi car la llengua 
de signes i instar l’Ajuntament a impulsar 
l’atenció a les persones sordes i a incremen-
tar la seva accessibilitat als serveis públics, 
actes culturals i esdeveniments, entre d’al-
tres mesures. La segona, a proposta del Jo-
vent Republicà, per declarar Viladecans 
ciutat compromesa amb l’antiracisme. Tal 

com va defensar el regidor Manel Membri-
lla, es tracta de treballar per uns barris lliu-
res de xenofòbia i falsos rumors que ame-
nacen la convivència i instar el consistori a 
garantir el bon acolliment lingüístic dels jo-
ves nouvinguts, a impulsar un Pla d’acolli-
da municipal, a promoure la integració de 
les persones nouvingudes en el teixit asso-
ciatiu local o a rebutjar els discursos i el ra-
cisme dels partits d’ultradreta.|

CA N'ALEMANY 
INUNDA PART 
DEL PARC AGRARI
ERC Viladecans exigeix a l’equip de 
govern que millori amb caràcter urgent 
el sistema de drenatge d’aigües pluvials 
de la bassa de laminació de Ca n’Ale-
many, a l’alçada del centre comercial 
outlet. Les defi ciències en el sistema de 
desguàs en episodis de pluges torrenci-
als o de gran acumulació com les regis-
trades el passat mes d’abril o gener amb 
el temporal Gloria agreugen les inunda-
cions dels camps adjacents, a la zona del 
camí del Pi Tort entre els termes muni-
cipals de Gavà i Viladecans, provocant 
pèrdues de collita molt importants.

Esquerra s’afegeix així a les crítiques 
del sindicat Unió de Pagesos per “negli-
gència” reiterada de l’Ajuntament en el 
drenatge insufi cient de la bassa de lami-
nació. Reiterada perquè la problemàtica 
ve de lluny i plou sobre mullat després 
de les pluges torrencials dels últims dos 
anys. Parlem de negligència en els equips 
de bombeig d’aigües pluvials del polígon 
de Ca n’Alemany perquè mai han funci-
onat, malgrat ser-hi i malgrat haver-ho 
advertit en diverses ocasions. ERC va de-
manar explicacions a la comissió infor-
mativa de territori, on l’equip de govern 
es va comprometre a dur a terme una au-
ditoria per intentar solucionar els proble-
mes de drenatge en aquest punt.|

Viladecans

La bassa de laminació del nou polígon, a l’alçada 

del centre comercial outlet.

Els banyistes que volien anar a la platja en bus han hagut d’esperar més que mai. 


