Manifest per la conservació del patrimoni material i
immaterial de Can Sellarès
El patrimoni no és només els bens materials, és la història, la cultura, tot allò que fa créixer una comunitat i dona
identitat a les persones i als grups.
L’Ajuntament de Viladecans vol transformar l’espai de Can Sellarès. Poc a poc l’ha deixat degradar. La piscina
clausurada, les activitats socials desaparegudes, les pistes de bàsquet i futbol abandonades... Tot perfectament
orquestrat, com un verí a dosi baixa que mata lentament sota l’aparença d’una malaltia estranya i misteriosa.
Ens volen vendre que calen habitatges assequibles per al barri, envellit diuen, quan es preveu la urbanització de
la zona de la fàbrica de la Roca amb milers de nous habitatges.
Han venut a la Generalitat com argument principal per a la seva destrucció que les instal·lacions de Can Sellarès
estan en desús, quan les pistes estan sempre ocupades.
Diuen que els veïns de Gavà s’han apoderat del recinte i que és hora que retorni a Viladecans. Potser han oblidat
que des de que la Roca el va vendre era una gestió mancomunada entre tots dos municipis? Potser cal recordar
que la venda amagava una clàusula sota la qual els terrenys haurien de tenir SEMPRE un ús esportiu, cultural o
recreatiu, independentment de la seva qualificació urbanística.
Van vendre un projecte inicial a les entitats i associacions, per aconseguir el seu recolzament, però que no s’avé
amb la versió final que han aprovat en el ple. Es vanten que van treballar molt el projecte de manera
col·laborativa amb els implicats però la realitat és que el suport que tenen és a quelcom que ja no existeix.
Han respost amb silenci a les entitats que els han demanat les actes de les reunions en les quals han participat.
Per tant, no es poden rebatre els acords ja que de manera capciosa s’han donat per acceptats.
No sabem quina serà l’estructura final de Can Sellarès més enllà dels edificis projectats, el nou camp de futbol i
la Masia, que quedarà enclotada.
Clarament, la urbanització de Can Sellarès no és més que una altra aberració urbanística que en nom de la
necessitat d’habitatge es legitima a través de la boca d’uns representants polítics que obliden les persones a les
quals no representen i només pensen en el benefici propi.
Han aprofitat el COVID per tancar el recinte de Can Sellarès, per fer-lo caure més en l’oblit, per fer-nos creure
que no existeix, perquè acabi de morir. Però com es diu, res no mor mentre algú ho recordi. I nosaltres hi
pensem i en parlem cada dia. I no pararem.
És tot una maquinació. És fosc. És brut. Fa pudor.
Per tot això...
Volem mantenir Can Sellarès com un espai lliure, públic i obert, amb accés a tothom independentment de quin
sigui el seu municipi.
Volem que es rehabilitin els espais i els equipaments de Can Sellarès per al gaudi de les persones usuàries.
Volem recuperar les activitats i que retorni la vida a Can Sellarès
Volem Can Sellarès lliure de edificis i serveis no lliurement accessibles
Per tant, us demanem...
Que us informeu del que teniu a prop
Que manifesteu la vostra opinió, us feu sentir i feu valer els vostres drets
Que participeu en allò que us afecta i us envolta
Perquè si no...
Plataforma Salvem Can
Perdreu el que teniu sense haver-lo defensat
Fareu que la vostra paraula sigui cada vegada més petita
Ningú no es preocuparà per allò que veritablement us importa
I el patrimoni comú de tots desapareixerà per al benefici d’uns pocs.
És això el que voleu?
No tot està perdut. La força de la raó ha de vèncer la raó de la força.
Veïns i usuaris de Can Sellarès, defenseu el vostre patrimoni!!!!
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