
Respostes a la ciutadania del PSC al Ple de 21/03/2018 

Sra. María Jesús Sinfreu  
 
Pregunta al Ple. 
Quan s’imposà la Zona Verd a Can Vidalet se’ns va dir des de l’Ajuntament que 
facilitaria l’aparcament als residents. Això és cert de dilluns a divendres i el 
dissabtes fins migdia, però no el cap de setmana ni festius, dies en els quals 
ens és quasi impossible aparcar per la gran afluència de no residents. 
Donades les circumstancies, per què no amplien l’horari de la zona verda las 
caps de setmana i festius? 
 

El senyor Sanz: 

“Primer de tot m’agradaria valorar que la senyora Sinfreu posi en valor la zona verda 
de Can Vidalet perquè, a més, recordo intervencions seves, o preguntes seves, en el 
sentit contrari, per tant, ja ens agrada que la posi en valor. Però, sí, efectivament, de 
l’horari és del que ens fa la pregunta, i sí, l’objectiu de l’àrea verda és precisament 
facilitar l’aparcament als veïns i veïnes, en aquest cas referit a Can Vidalet.  

Ho hem expressat diverses vegades: vam decidir imposar la zona verda per la 
pressió que existia sobre el barri en aparcament de les zones limítrofs, especialment 
de l’Hospitalet, del barri de Pubilla Casas, que feia que hi hagués molts vehicles 
buscant aparcament, però no de residents únicament d’Esplugues sinó de fora 
també, per tant, es va fer intentant facilitar l’aparcament. 

Entenem que els residents són els que han de poder aparcar, però també és veritat 
que en caps de setmana, horaris de nit, etc., moltes vegades, i això ens ho han 
expressat alguns veïns i veïnes, tenen visites familiars, tenen altres gestions, 
diguem-ne, que es fan, contactes i visites que poden venir al barri en aquell moment, 
que si ampliéssim l’horari completament seria impossible aparcar en la zona per a 
qualsevol persona que no fos resident, no només famílies, etc., sinó qualsevol altre 
veí o veïna d’Esplugues tampoc podria aparcar en cap horari. No pot fer-ho 
lliurement sinó pagant en els horaris establerts. 

No obstant això, també li hem de dir que no tenim, fins ara, excepte la seva, cap 
constància que el veïnat hagi expressat aquesta demanda, que si fos una àmplia 
demanda per part dels veïns i veïnes ja ho valoraríem o estudiaríem, però que en 
aquest cas tampoc tenim aquesta constància i entenem que, de moment, funciona 
correctament amb l’horari establert, a més, donant sortida, sí, a altres demandes que 
han fet els veïns i veïnes perquè es pugui aparcar en certs horaris de forma lliure.” 



 

El president de l’Associació de Veïns de La Plana – Montesa: 

“Vale, intentaré ser más breve. Una en concreto es con respecto a los mercadillos 
que se hacen semanales en la Rambla del Carmen. Aquí, hace unos meses se 
marcaron las paradas, y unos meses después las paradas campan por donde 
quieren. Los pasos de peatones se han invadido, hay paradas que invaden hasta 
dos metros el éste, y yo no entiendo para qué se hacen las cosas si después no se 
cumplen. Yo ahí pediría que se haga cumplir y que se pongan donde tienen que 
estar. De la rambla se quitaron paradas, se dejaron parte…  

Y luego también, con éste mismo, el tema de los aparcamientos. Si los ciudadanos, 
cualquiera, que tenemos un vehículo, tenemos que respetar una serie de normas, 
por qué los mercados no las respetan y aparcan en sitios donde a los vecinos 
estamos multando. Yo pediría que eso se mire y en el menos tiempo posible se 
subsane. 

Y luego había otra pregunta con respecto a las obras que se están haciendo en el 
barrio. Yo pediría que se lleve un poco más de vigilancia y seguimiento, así como la 
señalización, cuando afecta a los vecinos. Porque hay obras que se abren sin 
comunicárselas a los vecinos, no saben por dónde tienen que entrar a los 
aparcamientos, y entonces es un caos el que se está haciendo. Yo pediría que se 
controle un poco más, porque ahora no se está controlando demasiado bien. 

Y hay… Bueno, nada más.” 

El senyor Sanz: 

“Sobre el tema del mercado semanal en la Rambla del Carme, yo creo que en los 
últimos tiempos se ha hecho un esfuerzo muy grande para reordenar, no sólo el 
mercado de La Plana sino el mercadillo de Can Vidalet y el de la Rambla. Yo creo 
que se ha hecho un esfuerzo muy importante intentando reordenar las paradas, 
ubicarlas lo mejor posible, y especialmente también en el tema de los vehículos 
aparcados encima de la rambla. Recordaremos los parterres en su día, etc., que los 
pisaban. Por tanto, en ese ámbito yo creo que se ha hecho un esfuerzo. 

Evidentemente, los paradistas también tienen que aparcar sus vehículos en las 
zonas correctas, evidentemente, no pueden aparcarlos en zonas que no estén 
habilitadas a tal efecto o que esté prohibido, para que se entienda. Pero en todo 
caso, bueno, miraremos de revisarlo y, vuelvo a decir, yo creo que en los últimos 



tiempos hemos ganado bastante, se hizo un gran esfuerzo, yo creo que hemos ido 
ganando, pero aun así, si con el concejal de Comercio hace falta darle un repaso, 
volver para mirar el tema de las delimitaciones de las paradas que se pintaron, 
etcétera, para volver a ordenarlo y que funcione correctamente... 

(Veu de fons.) 

...no, no, si pasar pasamos, y me consta que además, el concejal normalmente pasa 
cada semana por los mercadillos, porque yo creo que hace buen seguimiento, pero 
eso no quita que siempre pueda haber alguna incidencia y que, por tanto, haya que 
corregirla. 

Y en el tema de vigilancia de las obras y señalización, es una cosa que nosotros 
siempre trabajamos con antelación, no únicamente a efectos de ayuntamiento, que 
comunicamos habitualmente con el ‘Ajuntament Informa’, nos comunicamos con los 
vecinos sobre las obras que se van a realizar y se van a implantar, sino que luego, 
durante la obra, las empresas también tienen la obligación, coordinadamente con los 
técnicos del ayuntamiento, de informar cuando haya modificaciones sobre el acceso 
a la calle en cuestión o a las adyacentes, por los motivos que sean o por necesidad 
de la obra.  

Dicho lo cual, es verdad que en una de las obras se produjo una incidencia, 
ciertamente, que no se avisó de la forma adecuada y que estaba prevista en el plan 
de obras, y lo intentamos corregir lo antes posible. Es cierto, ciertamente cortamos 
una calle que, teniendo en cuenta las que estaban en obras, vamos, casi que 
dificultábamos o imposibilitábamos el acceso a algunos parkings. Por tanto, 
intentamos solucionarlo lo más rápido posible, pero es verdad que se produjo esa 
incidencia.  

Aun así, insisto en que sobre todo el ayuntamiento, cuando vamos a empezarlas 
siempre señalizamos, y si es necesario en cada momento de las obras, es decir, 
varias veces durante la obra, no únicamente la primera. Y con el tema de la 
señalización que deben hacer las empresas, en este caso el contratista, es decir, 
una vez iniciada la obra es el contratista el que debe señalizar correctamente, pues 
estaremos encima porque, efectivamente, se ha producido alguna incidencia y al 
final es verdad que la sufren los vecinos y vecinas y, por tanto, hay que corregirlo.” 

La senyora Oró: 

“Estic marejada avui, eh? M’ha pujat la tensió molt. La generositat és privilegi de 
reis, i jo he de dir una cosa: jo vaig venir aquí, a Esplugues, al 72, i vaig estar molt 



ben acollida. És veritat que també vaig tenir el gust d’integrar-me al màxim possible 
en tot. Potser això seria primer, i abans de res, quan surts de casa, saber que vas a 
un altre lloc, una altra casa i tal, i que potser et trobaràs amb coses rares. No sempre 
ha estat així.  

Amb tot això que estem passant últimament, no sé si veieu, imagino que sí, el 
programa “Diàlegs”, de TV3, el dissabte. És molt interessant. Curiosament, les 
persones que són més... tot ho expliquen clar, són persones que no es poden tocar 
a través dels jutges d’on sigui. És un jutge emèrit i és un senyor que és professor a 
la Universitat de Sevilla, i aquí estem aprenent molt –molt.  

Sí, he estat jo la que he demanat això, a veure si tots hem de passar per la cosa 
aquesta... Sí, perquè jo m’estic trobant últimament amb molts problemes, sobretot 
amb Telefónica, perquè em tiren a què això ho faci a través de les dobles uves, que 
dic jo. I dic: «Vostès no tenen en compte mai que hi ha gent ni sabem ni podem ni 
volem.» Em tornen a contestar en un missatge dient-me: «Esto en tal página…» I jo 
li vaig contestar: «Veig que ho han entès perfectament, moltes gràcies, agraïda.» Al 
no res, em van tornar a contestar una altra vegada dient-me «pel telèfon tal». Dic: 
«Ara mateix ja no m’interessa, ho sento. Ja s’ha passat la història.» 

No fa gaire vaig passar una nota a l’ajuntament conforme s’havia caigut una 
paperera, l’havia tirat un camió. La van recollir de seguida i de seguida la van posar, 
eh?, van trigar dos dies a posar-la. Hi ha una altra paperera davant del bar Quintana, 
que ja fa molt de temps, una senyora s’havia passat amb el Vichy, li havia fet molt 
efecte, i va tirar un arbre i va tirar la paperera. La paperera va sortir a trossos, i mai 
més s’ha tornat a reposar. Vaig demanar quan es reposaria i encara no se sap res. 
L’altra, sortosament, va quedar sencera, i mig es va amagar.  

Imagino que per allà deuen passar els agentes cívicos, los que no somos tan cívicos 
y totes aquestes coses, però ningú s’adona d’aquestes coses, només jo? Què 
passa?  

I després, una petició, i aquesta sí que és certa. Hi ha una sèrie de gent que som 
grans, que no ens podem moure gaire, i que ens interessaria un lloc –que això ja ho 
vaig dir al consell de la gent gran– on poder estar. Jo, a casa no em toca el sol, el sol 
el necessito, i em veig obligada a baixar quan està el mercat obert. I allà, a la 
pecera, que li dic jo, em toca a l’esquena el sol i allà passo un bon rato, formo part 
també de la decoració del mercat.  

Hi estem més gent, eh? Quan vingui més bon temps, segurament ens tirarem als 
bancs, i bé, formem una bona colònia, que dic jo, de gentes..., de juventudes. Per 



tant, sí que demanaria, si us plau, un lloc on, quan plou o fa fred, o mil històries, per 
a la gent així. Jo aquest any encara no he encès la calefacció a casa. No sé quanta 
gent més ho ha fet. Moltes gràcies.” 

 

El senyor Sanz: 

“Sobre el tema de la paperera al carrer Quintana, doncs, bé, normalment això, quan 
hi ha demanda d’algun veí, etc., ho estudiem, i si pensem que és necessari col·locar-
la, es torna a col·locar. Vull dir que, per tant, es pot fer. Normalment en papereres, 
precisament som una població que en tenim moltes, jo diria que a cada cruïlla 
pràcticament hi ha alguna paperera. Però sí que si ens cau alguna més, doncs, ho 
podríem mirar. Ho dic en referència a la que deia del carrer Quintana. 

Qui ho vigila, etc.? Doncs, sí, nosaltres tenim diferents serveis, vostè feia referència 
als agents cívics, que és una de les funcions dels agents cívics, primer recollir les 
demandes dels veïns o veïnes, però també si veuen algun desperfecte, etc., 
comunicar-ho als serveis de manteniment perquè puguin reparar-ho, i el propi servei 
de manteniment també va detectant reparacions o millores que s’hagin de fer a la via 
pública. 

Però en aquesta qüestió, a més, la col·laboració ciutadana és molt important, perquè 
és impossible arribar a tots els racons de la ciutat. I perquè els ciutadans i 
ciutadanes ens transmetin aquells elements que pensen que s’han de reparar o 
millorar, etc., tenim molts canals. Alguns són digitals i entenc que no es facin servir, 
però l’Ajuntament d’Esplugues va ser pioner en posar en servei un telèfon gratuït des 
de l’any 94, si no recordo malament, amb un número 900 a l’Ajuntament, que aquest 
mateix telèfon serveix per comunicar incidències o qualsevol altra qüestió, que 
prenen nota i la passen al servei de manteniment. Per tant, facilitem aquesta qüestió 
i el seguiment. Però és veritat que la col·laboració ciutadana és important, perquè 
arribar a tots els racons és important. 

I sobre el lloc per estar, tampoc he acabat d’entendre molt bé la proposta. Nosaltres 
tenim els casals de gent gran, entenc que vostè parla d’un lloc cobert per prendre del 
sol, m’ha semblat entreveure i, per tant, això ja és una... (Veu de fons.) Per això deia 
que tenim casals de gent gran, però que no toca el sòl, sí, o toca molt justet, per dir-
ho d’alguna forma. Per això dic que quan plou, etc., doncs hi ha espais als casals, 
torno a dir, que es poden utilitzar, o qualsevol altre equipament també que pugui 
estar a cobert en aquell moment. Vull dir, a la biblioteca, etc., es poden fer servir 
aquests. Però en tot cas, hi ha disponibilitat d’espais.” 



El senyor Fernández: 

“Bueno, buenas noches. Yo le pregunto a Edu, que me escuche Edu: hay un plafón 
en la calle Tierno Galván con la calle Lealtad. Este mes que viene, que es el mes de 
abril, hace dos años que no funciona –dos años que no funciona. Hace unos tres o 
cuatro meses estuviste allí, estuviste con el regidor de barrio, pero, por favor, 
contéstame, pero no me contestes lo que me contestó el concejal de barrio.” 

El senyor Sanz: 

“Somos conscientes. Hemos ido reparando varios de ellos que no funcionaban en la 
ciudad, y es cierto que con la empresa que hace el mantenimiento hemos tenido 
algunos problemas. Más que nosotros, la empresa ha tenido problemas, y esto al 
final se traduce en que… Me hablas del pirulí, ¿no? Del pirulí que informa de la hora 
y de… (Veu de fons.) Bueno, el plafón. Vale, vale, perdona, el plafón. (Veu de fons.) 
En Solidaridad con Tierno Galván, sí.  

No, ahí lo que estamos haciendo es un planteamiento de cambiar esos plafones, en 
el Robert Brillas tenemos otro, que no funciona, y que, por tanto, los queremos 
sustituir, seguramente por otros elementos más funcionales, que nos den más 
capacidad de información, y estamos trabajando en ello. Los actuales, los que hay, 
han quedado obsoletos y en principio lo que vamos a hacer es retirarlos. Con el fin 
de sustituirlos por otros, pero estos inicialmente retirarlos. 

(Veu de fons.) 

Sí, pero será de unas características, no será exactamente igual –no será 
exactamente igual.” 

 

El senyor Raventós: 

“Vam rebre l’Associació de Veïns i Veïnes d’Esplugues una carta el 8 de novembre 
del 2017, en què se’ns responia a una sèrie de coses que vam demanar aquí, en el 
ple, i una d’elles era; «Quant a la implantació del mercat de pagès a la ciutat, estem 
treballant en l’elaboració», aquesta és la resposta, «d’un conveni amb el Consorci 
del parc agrari del Baix Llobregat, i en la redacció d’una ordenació municipal per 
regular la venda d’aliments als mercats no sedentaris.» Llavors, al final de 
l’explicació diu: «Aquest mercat constarà de sis parades, que estaran ubicades al 
carrer de l’Església, al centre de la vila, i esperem que es faci l’obertura durant el 



primer trimestre de l’any vinent», o sigui, d’aquest any, el primer trimestre. Aquest 
mes s’acaba el trimestre. Llavors, és per saber, aviam en quina situació està.” 

El senyor Sanz: 

“Sobre el conveni del Parc Agrari, nosaltres ja els vam comunicar el procediment que 
estàvem seguint. Ara em confirmava la mateixa alcaldessa que el conveni s’ha 
signat avui mateix, després d’ultimar-ne la redacció. S’ha signat físicament, hi 
estàvem d’acord i s’ha signat. 

I sobre l’ordenança en qüestió, precisament no fa gaire, en junta de portaveus, vam 
estar presentant l’ordenança en qüestió per regular-ho perquè, de fet, aquest 
conveni amb el parc agrari exigia d’alguna forma que l’Ajuntament fixés normativa al 
respecte, i aquesta ordenança la podem trobar a la web municipal penjada, en 
aquells processos participatius de normativa que estan iniciats i la poden consultar, 
però ja els dic que és una ordenança ad hoc pel propi mercat de pagès conveniat 
amb el Parc Agrari. Per tant, és molt semblat al conveni, diguem-ne. Entre el conveni 
i l’ordenança hi ha algunes diferències, però són molt semblants. 

Per tant, fet aquest procés, el que pertocar ara, un cop signat el conveni amb el Parc 
Agrari, és que el Parc Agrari ens faciliti aquells pagesos que volen participar en el 
mercat d’Esplugues, a la ubicació ja hem fet referència i al dia també, per tant, això 
ja està estipulat així, i per tant, esperem que en poc temps puguem donar inici a 
l’activitat del Parc Agrari. Ara depèn més del Parc Agrari que no tant de gestions que 
hàgim de fer com a Ajuntament, però vaja, en tot cas esperem que sigui en poc 
temps que estigui en marxa.” 

 

El senyor Oliveras: 

“Bé, respecte del tema de les mini deixalleries, només comentar que fora bo, suposo 
que ho teniu pensat, que es donés alguna mena d’explicació a la ciutadania, perquè 
sàpiga l’ús que n’ha de fer.  

I respecte al segon tema, era que en el ple passat vaig quedar compromès a què 
avui potser tindríem alguna explicació, o com a mínim dades concretes de quan es 
portarà a terme el tema dels horts urbans, que avui ja he vist que tenia una partida ja 
del pressupost, i el tema de la decoració i pintura mural de les parets. Gràcies.” 

 



El senyor Sanz: 

“Sí, el tema de l’explicació a la ciutadania sobre les mini deixalleries, evidentment la 
farem, perquè les instal·lem però hem de formar en aquest sentit, tot i que 
intuïtivament s’entén, però igualment, a través de El Pont, etc., donarem informació 
al respecte. 

Sobre els horts urbans, ha vist que hem incorporat una partida econòmica i també 
hem demanat ja un estudi. Recordarà que la ubicació que hem proposat és a la zona 
del parc de la Fontsanta, i... (Veu de fons.) Bé, per si no ho sabien... (Veu de fons.) 
No, no, si no dic que no. Jo estava convençut que sí, perquè hem parlat com a 
mínim amb diferents grups de l’oposició, etc., ho hem parlat diverses vegades, jo no 
dic que no. Pensava que n’eren coneixedors al respecte. 

I també hem demanat un estudi del sòl, d’aquella ubicació, per tenir confirmació que 
la ubicació és la correcta per poder implantar els horts urbans. 

Sobre la pintura mural a què feia referència, doncs, per a la festa de les rodes s’ha 
previst alguna activitat també de grafits a l’entorn, entenc, del Parc de les Tres 
Esplugues. 

I respecte al projecte, estem acabant de tancar una proposta amb una de les entitats 
que es dediquen a aglutinar els artistes en aquesta matèria i, per tant, normalment ja 
estan organitzades i estem acabant de tancar una proposta amb alguna d’aquestes 
entitats. En tot cas us la farem arribar. 

(Veu de fons.) 

Si, sí, parlo de locals també. Jo el que dic és que normalment ja estan organitzats. 

(Veu de fons.) 

Bé, quan ho publiquem, en tot cas ja tindran l’oportunitat d’adherir-s’hi, no és cap 
problema, però hem d’establir la base amb alguna entitat que, torno a dir, ja els 
aglutina.” 

 

La senyora Carbonell: 

“És per a l’Eduard, la pregunta. Vam anar a mirar fa més d’un mes aquell tros de 
carrer d’allà, el carrer Nord, que ha sortit aquí diversos plens, i que vas comentar 



que això ja s’arreglaria. Hi va anar la gent d’aquí, dels serveis de construcció o 
d’arranjament, van dir que això s’arreglaria. Allà continua havent-hi aigua, cada dia 
n’hi ha, i continua estant igual. No sé en quin ordre ens toca i quan ens tocarà, 
suposo que hi ha moltes reparacions i a veure quan ens tocarà, quin més ens toca, 
perquè si no, cada mes estic aquí dient-ho. 

Perdó, i un altre: els panells aquests en què hi ha sobreindicació dels autobusos, de 
la freqüència en què passen, han instal·lat un concretament a Laureà Miró, davant 
del carrer Nord, que no funciona. O sigui, hi ha només la dada d’un autobús, vint 
minuts, o sigui que si algú mira i no coneix la zona, i està allà esperant vint minuts, 
no passa perquè és mentida. I els altres no funcionen. O sigui, han trigat a instal·lar-
ho, un cop l’han instal·lat han trigat a mancar alguna cosa, i un cop està marcat, no 
funciona. És per saber també a veure com s’arreglarà.” 

El senyor Sanz: 

“Sobre el tema de la sortida de l’aigua, que vam poder comprovar, en aquest cas li 
vam donar prioritat. És veritat que la solució no era senzilla perquè, com vostè va 
veure i vam poder comprovar, teníem una sortida d’aigua que provenia de la cuina i, 
per tant, han estat mirant tècnicament com solucionar-ho, i en principi ara podrem ja 
resoldre-ho. És a dir, solucionar-ho. Tapar-lo és molt fàcil però si ho tapàvem 
donàvem problemes a la cuina. Per tant, havíem de fer actuacions també d’un altre 
nivell, no només tapar-ho, i espero que en breu ho puguem resoldre. Ja ha passat un 
temps i espero que en breu ho resolguem. 

I sobre els panells d’informació de les línies d’autobusos, d’arribada, etc., és cert que 
fa temps que estan instal·lats, tant aquest com una parada d’autobús també a 
l’avinguda de Cornellà, a la zona de Montesa. Això ho fem a través de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, que a més, són els que coordinen totes les línies 
d’autobusos que passen també en el nostre àmbit, i és veritat que els han posat però 
encara no funcionen, la informació que donen no és correcta perquè no funciona, 
actualment no està funcionant.  

Precisament avui mateix els hem demanat que ens donin un calendari de previsió. 
Hem parlat amb un tècnic i ens ha dit que ell no el podia oferir. Estem mirant que ens 
donin el calendari de quan els posaran en marxa. Són ells que els han posat, els han 
instal·lat, i els hem reclamat perquè ja fa uns dies que estan instal·lat i no funcionen 
encara, però mirarem que sigui el més aviat possible. Ho dic perquè no estaven 
previstos, és una bona noticia que n’incorporem dos més a les parades d’autobús, 
perquè són elements que beneficien molt la mobilitat. Per tant, és molt interessant. 
Esperem que en breu estiguin funcionant, exacte.” 



La senyora Tarrés: 

“Hola. Vinc de part de l’Assemblea de Festes Popular d’Esplugues, i volíem 
preguntar: ja que es fan pressupostos per iniciar nous projectes, així com l’auditori, o 
reiniciar nous projectes, el carril bici, etcètera, i també es destinaran diners a nous 
projectes a nivell de protocols i coses així, per què no es plantegen canviar el sostre 
de la nau, ja que s’inunda cada cop que plou, el sostre és d’Uralita i si algun dia cau, 
serà cancerígen, i a més a més, allà assagen nens i entitats durant sis dies a la 
setmana. Sobretot tenint en compte que fins d’aquí a molts anys no tindrem un nou 
casal d’entitats. Aquesta és la meva pregunta. 

També dir que ens veiem a la propera reunió del conveni del protocol, i en parlem.” 

El senyor Sanz: 

“Bé, vostès deuen saber que aquesta nau és un espai llogat per l’Ajuntament i, per 
tant, inversions d’aquestes característiques, si hem de tenir una permanència de 
llarga estada podríem plantejar-ho, però és una inversió que no restaria en mans 
municipals sinó que restaria en la propietat, el propietari de la nau en qüestió. 

Hem fet algunes reparacions, si hem de fer alguna més doncs farem alguna 
reparació més, però no tant una inversió com és canviar tot el sostre perquè no ens 
sortiria a compte. Podem fer alguna reparació, jo tenia constància que per algun punt 
continuava entrant aigua, i sí, evidentment, la perspectiva en tot cas és que estem 
treballant sobre el nou casal d’entitats i que per tant, aquesta seria la destinació final. 
No passaran tants anys com vostè diu, esperem que sigui bastant... Sí, ho ha dit, ha 
dit que passaran molts anys, i jo dic que espero que no siguin tants, i en tot cas, 
donarem la solució, esperem i entenem que definitiva. 

Tot i així, si hi ha reparacions... Ja dic, reparacions puntuals sí que en podem fer per 
evitar, evidentment, que entri aigua, perquè si no, les condicions no són les 
adequades.” 


