
Respostes a la ciutadania del PSC al Ple de 15/11/2017 
 
Sra. Maria Jesús Sinfreu  
 
- Quina utilitat té realment l’espai “La Baronda” per a la ciutadania 
d’Esplugues? 
 
- (Pla Caufec) Pels matins a primera hora aquesta zona és caòtica pel tràfic tant 
intens que hi ha. Què passarà quan acabi aquest projecte i el volum de cotxes i 
gent es multipliqui? 
 
El senyor Sanz: 
 
“Avui en dia aproximadament el 40% de l’Espai Baronda està ocupat per 
dependències municipals que s’hi van traslladar amb la voluntat de reagrupar 
diversos departaments i aconseguir major eficiència, ja que permet treballar de 
manera més coordinada. Però a més a més, properament es traslladaran altres 
departaments a aquest edifici, per la qual cosa l’ocupació d’aquest espai per a 
dependències i serveis públics augmentarà, significativament. 
 
També és veritat que, com ja deu conèixer, en aquest espai, les sales polivalents 
existents es dediquen habitualment al desenvolupament d’activitats, formació, 
presentacions, conferències, tant per part del propi Ajuntament com per part 
d’algunes entitats, per tant, tot aquest conjunt actualment té una destinació o una 
utilitat pública de cara a la ciutadania. 
 
Quant a la segona pregunta, en referència a la mobilitat del sector, el planejament 
aprovat al 2004, que conté l’edificabilitat i ordenació urbanística del sector, ja 
contemplava els corresponents informes de mobilitat generada, els quals eren 
favorables. Però és cert que, tenint en compte els anys transcorreguts, vàrem 
demanar a la Junta de Compensació l’actualització d’aquest estudi de mobilitat del 
sector, per veure si cal augmentar o implementar alguna nova mesura o actuació per 
assegurar, com deia, la bona mobilitat en el sector. 
 
Amb això s’ha estat treballant, però també recordar que en aquest sector, i per 
millorar la mobilitat, així estava previst ja des de l’inici, hi ha onze actuacions fora del 
sector, extrasectorials, que algunes d’elles són de gran envergadura, que s’han 
d’executar com, per exemple, la urbanització de la plaça Josep Català o de 
l’avinguda Països Catalans, per tant, són mesures que encara no estan executades, 



tampoc està desenvolupat, evidentment, tot el pla, però que s’han d’executar i han 
de formar part d’aquesta garantia de la mobilitat en tot el sector.” 
 
 
El senyor Figueras: 
 
“Bona nit. Com a ciutadania d’Esplugues agrupada al voltant del Comitè de defensa 
de la república, volem expressar-li avui a aquest ple el nostre més profund rebuig al 
seu missatge de Twitter del dia 27 d’octubre d’enguany, dia de la proclamació de la 
república. Tot i que acceptem la llibertat d’expressió de qualsevol persona i 
respectem l’opinió i la diversitat d’idees de qualsevol ciutadà, volem deixar 
constància del nostre desacord sobre aquest incident, perquè vam comprovar que la 
seva opinió no tenia un caràcter personal sinó que la feia com a alcaldessa de la 
ciutat. 
 
És per això que volem dir-li el següent: vostè, com a alcaldessa, representa una 
institució municipal i està obligada a respectar opinions contràries a la seva, ja que la 
gent d’Esplugues és plural i diversa, fet que queda reflectit en la representació plural 
i diversa en el consistori. 
 
Donar una opinió sense fer cap diferenciació entre tenir la màxima representació de 
la institució, l’Alcaldia, i la seva militància de partit, PSC, fa que quedi deslegitimada 
com a alcaldessa, perquè abusa de la representació del seu càrrec i menysprea els 
que no pensem com vostè. El contingut del missatge és tan desafortunat que ens ha 
sorprès, quan rebutja, de forma barroera, la decisió del Parlament, fent referència al 
continent africà, deixant oberta, en poques paraules, un pensament que es pot 
interpretar com a xenòfob. 
 
Podem entendre el seu desacord sobre la proclamació de la república feta en el 
Parlament, però sempre des de la militància de partit, això ho esperàvem, però el 
que no esperàvem pas és que insultés els oponents polítics i els seus representants, 
fer servir de forma vergonyosa, i des de la seva condició d’alcaldessa, els ciutadans 
d’origen africà. Violentar i menysprear l’adversari polític i la població que pensa 
diferent és, desgraciadament, una pràctica habitual del seu partit, el PSC, i també és 
una pràctica habitual seva la d’atorgar-se una imatge de víctimes d’una persecució, 
quan us ho hem recriminat en defensa pròpia. La seva mentalitat antidemocràtica i 
intolerant expressada en el tuït ve a sumar-se a la del seu partit, que s’ha implicat de 
forma activa en el càstig i en la violència d’estat contra la població civil catalana per 
pensar i votar.  



 
Per últim, ha quedat ben clara la dificultat del PSC i del bloc unionista d’assumir, des 
de la minoria parlamentària, les decisions de la majoria, fet que es constata a la 
negació de la legitimitat i sobirania de les decisions del nostre parlament en tota la 
legislatura, per això us heu atribuït, per la cara, una majoria social mai referendada i 
un silenciament clarament inexistents. Doncs, bé, volem aprofitar per denunciar en 
aquest ple que amb manifestacions barroeres com la seva, les que fa habitualment 
el seu partit i les del bloc unionista, queda ben palès que a Catalunya sou una 
minoria, molt sorollosos i gens silenciats.” 
 
La senyora alcaldessa: 
 
“Se m’ha al·ludit directament. Jo l’únic que voldria dir, perquè no voldria entrar en 
aquestes coses i respecto l’opinió de tothom, com espero que es respecti la meva, 
és que en el meu cas no es dinamitaran mai les ganes de construir. Sé que és un 
moment difícil per al país i per a la ciutat, però tot i així, per molt que vinguin i 
expliquem unes coses que crec que no tenen a veure amb la realitat, les meves 
ganes d’intentar i de continuar construint, aquestes no es dinamitaran de cap de les 
maneres. Ni minaran tampoc les meves ganes, la meva il·lusió de mirar el futur amb 
il·lusió, tot i que és molt complicat en una situació com la que estem. 
 
Ara, sí li diré una cosa. Jo crec que s’ha de tenir, des de la màxima cordialitat i el 
respecte que sap que jo li tinc a vostè, però s’ha de tenir una certa mentalitat 
xenòfoba per interpretar aquest tuït com a xenòfob. Perquè podia haver dit 
exactament, i si se m’escolta és important, perquè de vegades no sabem el que 
volen expressar les persones si no les escoltem, podia haver dit: «S’ha aprovat al 
Parlament de Catalunya que no existeix la llei de gravetat», i sortim caminant gràcies 
a la llei de gravetat.  
 
És a dir, l’únic que volia dir és que Esplugues no es troba en el continent europeu, i 
allà on diu «africà» podria dir «americà», podria dir «asiàtic» o podria dir un altre. És 
a dir, intentar veure el que no diuen aquestes paraules. I quan parla del segle XIX és 
perquè som al segle XXI, com podria dir segle XXIV, segle XVII o segle XX. Per tant, 
no interpretin el que no dic. Poden no estar d’acord amb les meves idees, però jo 
crec que insinuar que en el meu pensament, o fins i tot en una piulada, jo tenia 
alguna intenció xenòfoba, crec que, sincerament, és tenir una certa mala intenció. I 
dic certa per aquestes ganes de construir, si no, ho diria d’una altra manera. 
 



No s’equivoqui, no pensem igual en moltes coses, però no s’equivoqui, ni la meva 
actitud ni la meva mentalitat, mai de la vida. He sentit coses que crec que no me les 
mereixo, però en qualsevol cas és la seva opinió i jo li accepto, l’escolto i fins i tot li 
respecto, tot i que no hi estic d’acord.” 
 
 
El senyor Oliveras: 
 
“Bon vespre, dues preguntes. La primera: avui s’ha parlat de pressupostos i no he 
sentit, evidentment, parlar dels horts urbans. Fa cinc anys, vergonyosos, que es va 
aprovar per aquest consistori posar en marxa els horts urbans, i encara és hora que 
esperem una resposta per saber que s’han posat en marxa. 
 
La segona pregunta fa referència a què aquesta setmana s’ha suprimit una línia de 
bus i s’ha escapçat una altra, el 57 i el 68. Tampoc n’he sentit parlar, en aquest 
ajuntament. No sé si vostès han ofert a la ciutadania alguna alternativa, si han dit 
alguna cosa. Jo no n’he sentit res. Si amb parlat amb TMB, si han proposat alguna 
solució. Gràcies.” 
 
El senyor Sanz: 
 
“Sobre aquesta pregunta, que hem tingut ocasió de comentar algunes vegades, és 
veritat que jo he reconegut que aquest retard que s’ha produït per elements que jo 
he argumentat, però és veritat que jo reconeixia que el temps és més que excessiu. 
Tot i que he argumentat els motius, coincidim en què potser el temps és excessiu. 
 
El pressupost, dintre de les inversions, inclou el tema dels horts urbans, no el veuran 
al pressupost perquè l’hem inclòs en allò que ha de venir a partir del tancament de 
l’any 2017, però en tot cas, l’hem previst i continuem treballant en aquesta línia. 
Malauradament, torno a dir que quan les coses no les fem del tot bé també ho hem 
de dir, ha passat molt temps, i tot que s’ha degut, primer a un estudi de la Universitat 
de Barcelona, després s’ha degut a una ubicació que no era la idònia, a diferents 
motius, en tot cas estem en aquest punt, i la nostra voluntat és que això es formalitzi 
finalment aquest any. 
 
Sobre la supressió de les línies 57 i la modificació de la línia 68, primer de tot, ho vull 
aclarir, això ha estat una decisió que pren de forma unilateral Transport Metropolità 
de Barcelona, presidit per la senyora Mercè Vidal, i que se’ns comunica d’una forma 
formal, però com una decisió presa.  



 
En aquest sentit, la comuniquen vinculada a tot el desenvolupament que s’està fent 
ja fa temps, de les línies octogonals dintre de la ciutat de Barcelona, i que aquestes 
línies octogonals, com a estratègia, eliminen d’altres existents. Precisament ara 
s’implanta la cinquena fase, i ara és quan TMB ens comunica la supressió d’aquesta 
línia i la modificació de la 68. 
 
En el cas de la supressió de la línia 57, doncs, segons els estudis del propi TMB, de 
Transports Metropolitans de Barcelona, el número de passatgers que 
aproximadament són habitualment mil i escaig al dia, 1.080 aproximadament, doncs, 
tenen constància que gairebé el 100% són itineraris que es poden realitzar amb 
altres mitjans de transport actualment, o bé amb les línies 67 i 68 o amb el Trambaix, 
o amb combinació d’algunes d’elles. Sí que quedaria una petita part de gent... Ho dic 
per les dades que em dóna TMB, jo no qüestiono, estic explicant el que ens dóna 
TMB, i en tot cas això és el que ens diuen, i que després, en tot cas, com que es 
manté la línia 157, amb un intercanvi modal entre diferents mètodes de transport, es 
podria arribar fins el mateix punt. 
 
En aquest sentit, més enllà que l’Ajuntament mostra la seva disconformitat al 
respecte perquè més enllà que l’itinerari es pugui fer amb diferents models de 
transport, al final perdem servei. I la segona qüestió era que precisament l’intercanvi 
entre el Trambaix o bé altres línies d’autobús i la línia 157, no es pot fer de forma 
directa perquè no hi ha coincidència de parades. Per tant, el que sí que hi ha és un 
compromís, i s’hi està treballant ja, entre els tècnics municipals i TMB, de reubicar 
alguna parada de la línia 157 per tal que aquest intercanvi modal es pugui fer de 
forma directa, sense haver de caminar un tros. 
 
Cosa semblant passa amb la línia 68. Des d’aquest punt de vista, dir-los que 
l’Ajuntament d’Esplugues ja ha tramés la seva disconformitat, i que treballarem en la 
línia de mirar d’optimitzar aquests serveis i recuperar-ne algun, si és possible. De fet, 
i a més estic segur que vostè ho sap, amb la línia 57, i el senyor Santi Siquier també 
ho sap molt bé, fa molt poc temps que vam aconseguir reubicar de nou la parada de 
final, a petició dels veïns i veïnes d’Esplugues, però això fa ben poc que ho vam 
aconseguir, a través de TMB reubicar-la. I precisament quan l’hem reubicada i l’hem 
modificada, doncs, ara TMB ens comunica, torno a dir, a iniciativa seva, que la 
suprimeix.  
 
Per tant, seguirem treballant en aquesta línia, amb la voluntat de recuperar el servei, 
però també, torno a dir, no és una competència directament de l’Ajuntament, i el que 



podem fer és intentar gestionar-ho el millor possible amb Transports Metropolitans 
de Barcelona.” 
 
 
La senyora Carbonell: 
 
“Bé, bona nit. En el tema de pressupostos heu parlat de l’auditori. Jo voldria saber si 
sobre el tema de l’auditori el que es pensa és continuar el projecte, instal·lar-ho en 
un altre lloc, o aquests diners que hi ha en el pressupost són per tornar a pagar un 
altre projecte com el que vam pagar abans? Una pregunta. 
 
I la segona pregunta és: degut als fets d’aquests últims dies, com tots sabem, molts 
ajuntaments dels nostres pobles en el balcó tenen penjada aquesta pancarta. Com 
molt bé s’ha dit, voldria saber..., que hi ha molta voluntat del poble en què aquesta 
pancarta estigués penjada en el balcó del nostre consistori. Si en lloc d’això molts 
tenen un llaç de color groc, si teniu pensat posar una de les dues coses, i per què.” 
 
El senyor Sanz: 
 
“La pregunta és concreta i fàcil de respondre. Sí, la voluntat és continuar amb el 
projecte, de fet, hi ha una adjudicació a l’empresa que tenia adjudicades aquestes 
obres i, per tant, la vocació és intentar continuar amb la mateixa ubicació i amb el 
projecte. 
 
Després, em preguntava sobre la pancarta. No és habitual que al nostre Ajuntament 
es pengin elements en el balcó, més enllà de qüestions institucionals i 
commemoració d’algun cas de dies internacionals però no d’altres àmbits, que 
habitualment no ho fem. I no ho fem precisament perquè com que el consistori 
representa –dic el consistori– el conjunt de la ciutadania d’Esplugues, doncs, ni una 
ni una altra, és a dir, no fem unes ni fem altres tampoc, no entrem a valorar-ho, sinó 
que pengem aquelles que deriven de projectes o compromisos institucionals.” 
 
 
El senyor Raventós: 
 
“Bona tarda. Al ple del mes de juny, el dia 21, vaig preguntar com és que s’havien 
tallat uns arbres d’un talús que hi ha al costat de Les Moreres, al carrer Juli 
Culebras. Llavors, la resposta va ser: «Sobre els pins del carrer Juli Culebras i 
Domènech i Montaner, són pins que estan al talús de l’autopista.» Això és la 



resposta que em va donar el senyor Sanz. «Que el manteniment el fa el Ministeri de 
Foment, per tant, no és una competència que nosaltres tinguem directament. No, 
l’ajuntament no els ha tallat. De primeres, el que sí els havia fet arribar, malgrat 
potser no, no els havia fet arribar res sobre que havien de tallar aquests arbres, però 
tot i així, el que sí és veritat és que no van tirar endavant i no ens van comunicar 
aquesta actuació, per tant, no ens la van comunicar. Els que sí ens han demanat és 
que se’ns faci un informe del perquè de la retirada d’aquests arbres, tenint en 
compte que no ha estat l’ajuntament sinó el Ministeri de Foment.»  
 
Llavors, com a associació de veïns i veïnes que estic parlant, vam demanar al 
Ministeri de Foment per què els havien tallat, i ens van dir: «En contestación a su 
escrito recibido el 7 de julio del 2017, interesándose por la tala de árboles junto a la 
B-23, esta área de conservación y exposición les informa que existe un acuerdo con 
el Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat, por el que los servicios municipales 
vienen realizando el mantenimiento de las plataformas y los trabajos de jardinería 
necesarios para su ornato en los taludes de la autopista, paralelos a la calle Josep 
Puig i Cadafalch, Lluís Domènech i Montaner i Juli Culebras, ante otras de este 
municipio.» 
 
Llavors, la pregunta és..., un dels dos ha dit mentides. Llavors, com que després no 
puc replicar, la meva pregunta és: si ha mentit el ministeri, què pensa fer l’equip de 
govern. Si els que ens heu mentit sou l’equip de govern, què en pensa l’oposició. 
Perquè com a associació de veïns i veïnes o a qualsevol ciutadà, ens sembla que no 
ens mereixem mentides.” 
 
El senyor Sanz: 
 
“La resposta la vaig donar jo personalment, a més, és una qüestió del meu àmbit de 
responsabilitat dintre de l’Ajuntament, i en aquest cas probablement per confusió 
meva, en el sentit del que era el conveni d’acord amb el Ministeri de Foment, li he de 
dir que vaig cometre un error i que li vaig donar una resposta que no era correcta. 
Segurament per desconeixement meu, i és un error meu, que l’assumeixo 
personalment. Perquè, torno a dir, jo era conscient del conveni amb el Ministeri de 
Foment, però no tenia del tot ben entès com havia anat, com funcionava aquest 
conveni i qui havia produït en aquest cas aquesta tala. Jo vaig dir que com que 
entenia que ho feia el Ministeri de Foment, per això vaig dir que era ell. Però, torno a 
dir, va ser un error, assumeixo l’error, no vaig contestar correctament, no vaig tenir 
intenció de mentir en cap moment, i el que sí que vaig fer, com bé diu vostè després, 
és demanar també un informe als serveis tècnics municipals, en el qual, a banda 



d’aclarir aquesta situació respecte al conveni, també m’informaven de la necessitat, 
que és que si parlada amb el ministeri, que es traguessin aquests arbres i 
puntualment la informació respecte a la tala d’aquests arbres. 
 
En la majoria de casos, per no dir tots, venien donades per pins que estaven en mal 
estat, que estaven tombats, i que era necessari retirar-los per un tema de seguretat i 
de risc de caiguda. I sí que hi havia altres que estaven malalts, i el propi informe 
indica aquesta necessitat. Per tant, assumeixo la responsabilitat sense cap voluntat 
de mentir, per descomptat, intento no fer-ho mai, però sí que en la resposta, 
probablement per desconeixement del contingut del conveni, no vaig contestar 
correctament, i la resposta que li dono ara seria la correcta. Jo diria: no vaig mentir.” 
 
 
 


