
Respostes a la ciutadania d’ERC al Ple de 15-02-2017 

La senyora Ibáñez: 

“Aquesta ja és una pregunta per a tots els grups. A mi m’agradaria saber quines 
aportacions ha fet la ciutadania d’Esplugues al tema dels refugiats, com està aquest 
tema, i què es pot fer des del carrer per avançar-lo, si és que es pot fer alguna cosa.” 

El senyor Torras: 

“Bé, des d’Esquerra Republicana – Gent per Esplugues, entenem que des 
d’Esplugues s’ha fet bonament tot el que estava a l’abast a l’hora de preparar 
l’arribada dels refugiats. Entenem que s’ha fet una bona feina i que en el moment en 
què arribin estaran ben acollits, la ciutat està preparada, i entenem que no es pot fer 
res més. És a dir, agafant la paraula de la senyora Millà, no els podem anar a 
buscar, no podem anar a la frontera, tibar-los i emportar-nos-els en un cotxe, perquè, 
com vostè sap, l’status de refugiat no depèn de què vinguin o no vinguin, sinó que 
depèn d’una resolució que té a veure amb els governs dels estats. Recordem que 
nosaltres no en tenim, d’estat, i, per tant, aquest status no el podem donar. I a més a 
més, també depèn de resolucions de Nacions Unides, és Nacions Unides qui 
estableix qui és un refugiat i qui no. Per tant, encara que portéssim aquelles 
persones cap aquí, no serien refugiats, tindríem immigrants en aquest cas, però no 
serien refugiats. Per tant, depèn de tantes coses, que nosaltres ja hem fet, entenc, 
tot el que es podia fer. 

És una llàstima que el món sigui així, és cert, una gran injustícia i ens revelem contra 
aquest món. Pensem que és una vergonya el que està passant en aquest moment a 
les portes d’Europa, i pensem que d’aquí a uns anys, quan ens mirarem aquesta 
situació, ens farà vergonya haver estat part d’aquesta Europa tan mancada de 
sentiments i de cor. 

I una petita matisació al senyor Raventós, perquè m’ha semblat que es referia a mi 
quan deia que potser no vèiem la importància dels horts urbans, i no era ben bé això 
el que nosaltres volíem dir. Nosaltres entenem que els horts urbans són 
importantíssims, i estem molt a favor que es facin. L’únic que dèiem és que no tenen 
res a veure amb les reivindicacions que els pagesos fan, i que els pagesos tenen 
una problemàtica, vénen d’un món que no és urbà precisament... 

(Veu de fons.) 



Sí, sí, segurament, però el que passa és que els pagesos, a part de cultivar plantes 
en horts, tenen unes problemàtiques de molts altres tipus (per exemple, les de 
fertilitzants, els combustibles, la meteorologia, les males collites, els preus al major, 
etc.), Però sí, sí, és veritat, és veritat que quan veus néixer una planta és una cosa 
que ensenya molt, és agradable i ensenya moltes coses. Estem d’acord amb això –
hi estem d’acord.” 

La senyora Villena: 

 “Sí. Que aquí, a Esplugues, hi ha llocs i s’han fet activitats no solament de 
l’ajuntament sinó d’entitats, parlant de refugiats, i bé, hem fet difusió entre la 
població, que també fa falta conscienciar la població sobre els refugiats. Que no hem 
estat parats, i a l’Espluga Viva, per exemple, cito l’associació, porten ja mesos fent 
Diàlegs sota la sorra, parlant de refugiats. Aquí, a l’ajuntament, es va fer a la 
Biblioteca Pare Miquel una exposició i una xerrada. Vull dir que hi ha hagut activitats, 
a part de la logística, la qual em sembla que tenen bé..., ja ho diran ells.” 


