
Respostes a la ciutadania del PSC al Ple de 15-02-2017 

Sra. Maria Jesús Sinfreu  
 
Voldria saber perquè a la revista “El Pont d’Esplugues” s’ha dedicat un 
especial al Pla Porta de diverses pàgines, i en canvi no s’ha fet una sola 
menció per escrit sobre les mesures que es prendran per a la seguretat 
ciutadana als barris? 
 
El senyor Sanz: 

“Bé, entenc que no és que hi hagi una vinculació entre els dos aspectes i, per tant, 
vostè el que manifesta és sobre que apareguin mesures amb relació a la seguretat 
ciutadana als barris. Han estat diferents números de El Pont als quals s’han publicat 
informacions relacionades amb la seguretat ciutadana als barris, amb les actuacions 
de la Policia Local i els serveis que dóna, així com per part també dels Mossos 
d’Esquadra els serveis que s’ofereixen. En algun moment havia fet alguna pregunta 
vostè mateixa amb relació a aquest aspecte però, com deia abans, el contingut de la 
revista El Pont s’elabora en funció de l’actualitat del moment i de les notícies que 
puguin aparèixer i en matèria de seguretat ciutadana, normalment coincidint amb els 
Consells de Seguretat Ciutadana, que són públics, i és quan El Pont recull mesures 
o aspectes relacionats amb aquesta matèria. Segurament el proper número, degut a 
què aquest mes hi ha hagut un Consell en aquesta relació, apareixerà informació al 
respecte. Acostuma a sortir de forma periòdica, com dic, normalment coincidint amb 
els Consells de Seguretat Ciutadana.” 

 

El senyor Muñoz: 

“A ver, yo tengo varios temas, algunos son repetitivos porque, o no se ha hecho 
nada o se ha avanzado muy poco. Uno es el tema del plafón, un plafón que ya 
estaba, según la concejala de barrio de Montesa en su día, se iba a poner en 
Montesa para el tema de los autobuses. Cuatro años después estamos esperándolo, 
y no hay, sigue sin estar. 

El tema de la zona, que ya en un pleno hace dos, tres meses lo dije, es el límite con 
Cornellá y l’Hospitalet, que está muy deteriorado, está con restos de frigoríficos, 
neumáticos, coches sin ruedas, las calles están en muy malas condiciones. Y bueno, 
yo creo que algo se tendría que hacer. Ya lo dije hace unos meses, pero seguimos 
con la misma tónica, no se ha mejorado en nada, o muy poco. 



El tema de la carretera de Cornellá, los pasos de los peatones. Un técnico vino hace 
ocho meses o así, que lo iban a mirar. Estamos pendientes aún. En el mismo 
trayecto que hay, en la misma anchura de calzada y aceras, entre un punto y otro, 
en unos sitios hay un contador con 35 y en otro hay con 24. Entonces, no sé la 
explicación. Yo, la explicación no la sé. Con el técnico que yo estuve personalmente, 
bueno, era lo que había y era lo que había, y ya está. Yo creo que eso no es 
ninguna respuesta, pero que bueno, que se mire. 

Luego, en el punto número 4 del pleno, yo no sé si es que falta o es que yo no lo he 
sabido ver. ¿Va aparcamiento en el mercado de La Plana? Porque en el punto no lo 
pone, pone que en el de Can Vidalet sí pero en el de La Plana no lo pone. Lo digo 
porque como no lo pone, lo remarco. 

Y luego hay dos temas más. Uno es, ya lo hemos transmitido en varias ocasiones, el 
recorrido de las cabalgatas, tanto de Reyes como del Carnaval. El segundo barrio en 
número de habitantes, es que ni lo rozan. Si se hace una fiesta en la vía pública y 
queremos movilizar y queremos acercar a los ciudadanos a las fiestas que hacemos, 
yo creo que lo que no puede ser es que el segundo barrio de Esplugues en número 
de habitantes es que ni lo toque siquiera. Creo que se podría alternar, una vez por 
un lado, otra vez por otro, pero no siempre en estas mismas condiciones. Eso ya lo 
hemos dicho y lo hemos remarcado en los consells y tal, pero bueno. Sí, sí, pero 
ahora tenemos las dos agendas de los dos últimos meses, y podéis mirar el itinerario 
que hay en los dos, tanto en cabalgata de Reyes como en Carnaval. La Plana – 
Montesa no lo toca ni siquiera.  

Y otro punto que tenía también, que es que espero que el ARE que parece que se 
está moviendo en la zona de Montesa, antes de que nosotros ya, cuando se 
presentó el ARE, había algunas cosas que no las veíamos claras, como era el tema 
de zonas verdes y equipamiento, dónde estaban ubicadas, y parte de los viales. 
Espero que antes de que se ponga en marcha, como mínimo se presente y se 
tengan en cuenta las sugerencias. Gracias.” 

El senyor Sanz: 

“Bé, sobre el tema del plafó dels autobusos..., se refiere al de información sobre el 
tiempo, etcétera, eso lo hacemos, lo hemos explicado en alguna ocasión, a través 
del Área Metropolitana y del convenio que tenemos con ellos. Tenemos plafones 
individuales, tenemos alguno en la ciudad, y otros que van integrados en las 
marquesinas. La idea es que vayamos incorporando cada vez más las marquesinas, 
porque el palo del autobús, de la parada, lo ponemos únicamente cuando el espacio 



es limitado, pero la intención es que sean marquesinas completas. Por tanto, en esa 
línea trabajamos. 

Es verdad que en ese había un compromiso y, por tanto, yo preguntaré cómo está la 
situación. Lo solicitamos al Área Metropolitana en su día, y no le puedo dar más 
información porque de ése sí que habíamos pedido únicamente el plafón, como se 
refería, individual, ¿no? Por tanto, en este caso pediré la información y preguntaré 
exactamente cómo está. 

Sobre los límites de Cornellá y l’Hospitalet, hombre, en malas condiciones…, 
ciertamente son mejorables, y nosotros lo reconocemos así, pero no es verdad que 
no hayamos hecho actuaciones, hemos hecho varias actuaciones en ese sentido, 
recientemente algunas más en el límite con l’Hospitalet que con Cornellá, porque en 
Cornellá las hicimos ya hace tiempo, y pienso que aquellas mejoraron, por lo menos 
aquellas actividades que llamamos perjudiciales o incluso algunas de ellas 
seguramente «alegales», no voy a decir ilegales pero sí «alegales», que causan un 
perjuicio a los vecinos de la zona y a las actividades empresariales que hay también 
en el sector. 

En ese sentido hemos ido interviniendo, vuelvo a decir, últimamente más en la parte 
que toca con l’Hospitalet, pero vengo a decir que los recursos municipales se han 
puesto. Hemos limpiado en varias ocasiones los descampados en un ámbito y en 
otro, colocamos New Jersey para impedir la posibilidad de que se instalen ciertas 
actividades en esos límites, pero reconozco que debemos mejorar en ese sentido. 

También es cierto que las inversiones que podamos proponer en el área de 
Montesa, también se prevé la intervención en todo ese ámbito, por tanto, llegarán 
por esa vía, y tampoco tendría sentido que planeásemos según qué tipo de 
inversiones ahora, teniendo la previsión de que vayan a ser realizadas por los 
promotores del ARE. Eso no significa que no intervengamos, porque hay que 
mejorar la situación, pero yo creo que se han hecho, y si hace falta, algún día nos 
podemos sentar. Yo me ofrezco personalmente a sentarnos y comentar cuáles de 
aquellas podemos afrontar, por lo menos ahora de forma inmediata, aunque ya 
hemos hecho algunas. 

Sobre los pasos de cebra en la Avenida de Cornellá y los contadores, yo creo que se 
lo hemos explicado en alguna ocasión y que le dijimos que trabajamos también con 
Tramvia Metropolità en ese sentido, pero el hecho de que tengan diferente contaje 
de los segundos al pasar viene dado por la preferencia del tranvía. Aunque la 
distancia sea la misma, eh?, el tiempo de recorrido para que el tranvía… 



(Veu de fons.) 

Una cosa es que hayamos puesto contadores, pero el tiempo de paso ya existía. Lo 
que hemos hecho es poner los contadores y se hace más evidente, pero el tiempo 
de paso ya existía.  

Yo, insisto, lo vamos trabajando con el tranvía, pero cambiar esa frecuencia de paso 
para los peatones significa cambiar la frecuencia y prioridad del tranvía, por tanto, no 
es tan sencillo encontrar la solución. Lo hemos hablado alguna vez y yo le insisto en 
que la causa es ésa y no es otra, y seguiremos trabajando con ellos para ver si 
podemos encontrar la solución, que sea equilibrada, que mantengamos una 
frecuencia del tranvía adecuada, y que mejoremos el paso –que yo reconozco 
también que en algunos es muy justo– que mejoremos el paso para los peatones.  

Sobre el punto 4 del pleno, ahora revisaba el orden del día, porque yo, en el resto de 
documentación que tengo aparece el tema del parking, por tanto, aclarar que 
también el pliego de condiciones del mercado de La Plana incorpora una planta 
destinada a parking.  

Sobre el tema de las actividades de Reyes y Carnaval, bueno, en el caso de Reyes, 
la cabalgata de Reyes empieza en La Plana. Empieza en la Plaza Cataluña, y con 
una actividad significativa. Aún así, más allá de esa consideración, ya hace tiempo 
que nosotros, y especialmente en este caso desde el ámbito de Cultura, pero no 
solo en esa actividad sino en otras, hemos defendido que actividades de ese calibre 
es difícil que las hagamos pasar por todos los barrios, y que, por tanto, son 
actividades de ciudad, y lo que es lógico es que la ciudadanía se acerque a la 
actividad, y no que llevemos la actividad a cada rincón de la ciudad, porque es 
evidente que sería muy larga, sería complicada de gestionar. En cambio, sí que lo 
que intentamos es hacer pasar esas actividades por los ejes viarios principales de la 
ciudad, y entendiendo que facilitamos el acceso de la ciudadanía a esa actividad. 

Yo recuerdo muchos años atrás, cuando la cabalgata de Reyes era larguísima, 
pasábamos por calles muy estrechas que complicaban la asistencia del propio 
público porque no había espacio entre una cosa y otra y, por tanto, insistimos en que 
la idea es que actividades de ese tipo, que son de ciudad, definirla por espacios y 
vías principales de la ciudad, y que sea la ciudadanía la que se acerque. 

Y por último, referente al ARE Montesa, la situación en la cual se está trabajando 
actualmente el ARE Montesa aún le queda camino, el consorcio ha empezado a 
trabajar, se han dado los primeros pasos en ese sentido, pero lo que pertocará hacer 
en su momento es una modificación del plan director, que es el que variará la 



configuración que en su día se aprobó sobre el área de Montesa. Cuando estemos 
trabajando en ese punto, entendemos que lo debemos de compartir con la 
asociación de vecinos y con la ciudadanía si es necesario, y con el entorno que va a 
tocar más directamente, y por tanto, estamos a tiempo de hablar ese contenido, y 
así lo trasladaremos a la asociación de vecinos, por supuesto, y al resto de 
afectados, cuando llegue el momento y se empiece a trabajar directamente en esa 
materia.” 

 

El senyor Sabaté: 

“Sí, perdó, eh? És que abans, amb allò del president tan significatiu, m’he...  

No tenia jo, en base primer, idea de comptar el tema del mercat, dels mercats de 
pagès. Agrair a Iniciativa i a Esquerra, que han sigut molt reiteratius molts plens 
sempre parlant d’això, però com que des de la taula de presidència s’ha dit que ja la 
setmana que ve es farà, he quedat sobtat. Ara sí, ara sí que faig el petit comentari. 
Bàsicament per agrair. 

Hi ha el punt aquest que he escoltat, que hi ha un canvi d’ubicació, no és que 
estigués al 100 per cent. És correcta, la ubicació del mercat de pagès?  

(Veu de fons.) 

Clar, llavors, no estava assabentat. Llavors, sí, és reiterar allò que ja, com a 
president, això està ja. Això va per bon camí. A més, podrem canviar, seria 
interessant... Res més, eh? La veritat, agrair.” 

 

El senyor Sanz: 

“Jo havia parlat del canvi d’ubicació dels horts urbans, no del mercat de pagès. Del 
mercat de pagès, em sembla que ja els vaig explicar, en principi està previst, així ho 
hem parlat amb el parc agrari, que també van estar de visita a Esplugues perquè 
vam estar mirant quina era la millor ubicació. Es va definir finalment els jardins de 
Can Tinturé, aquella és la ubicació que s’ha previst i que en principi, tant a 
l’Ajuntament com a ells s’ajustava i, per tant, no hi ha un canvi d’ubicació en aquest 
sentit. Com deia, tenim una reunió prevista la setmana vinent, o d’aquí uns dies, no 
recordo la data exactament, en la qual mirarem que es desencalli la situació.” 



La senyora Oró: 

“Gràcies. Fa molt de temps que trobo a faltar gent que faci anys que vingui aquí i 
que digui coses. Per exemple, respecte al que ha sortit dels plafons i tal, ja fa molt 
de temps. En el moment en què estava la senyora Isabel Puertas, i va ser molt dura, 
perquè va demanar que, bé, que es fes el seguiment de tot això. És una d’aquestes 
coses que sempre queden en l’aire. 

I respecte al parc agrari, també el moment en què jo vaig sentir parlar vaig dir quina 
intenció hi havia en aquest ajuntament, com a mínim atansar l’orella i para l’orella 
sobre ell. Fins avui no s’havia sentit una altra vegada el nom de parc agrari aquí. He 
de dir que sí que ho he seguit jo molt de temps i molts anys. Per a mi va ser una 
gran decepció el que van fer amb Gavà, sent terrenys magnífics i meravellosos, i fer 
la destrossa que es va fer en el seu moment, a base de quantitat d’indústries. Ja sé 
que no sabem per on... Digues.  

(Veu de fons.) 

Bé, i no s’ha fet res. Ara apareix el parc agrari. El que més em decep a mi és el 
malbaratament d’espais que s’està fent per magnífiques urbanitzacions i no sé 
quines històries més. No obstant, el que és el territori nostre, ha quedat 
completament desnonat de tot. No n’hi ha gent, els pobles són petits, molts s’estan 
morint més que progressivament, i ho acumulem tot al voltant de la gran urbs, és a 
dir, al costat de Barcelona. Dintre de pocs anys, Esplugues serà un barri més de 
Barcelona, no hi haurà res més que cases, cases i cotxes, cotxes, amb tot el que 
significa. Ens estan dient tots els científics què vol dir aquesta contaminació 
meravellosa que tenim, i què ens està passant a tots. I el més greu és la quantitat de 
nens. 

Una de les coses que avui he sentit és que Sant Joan de Déu farà el centre més 
gran per tractar càncers en nens. Jo, cada vegada que em vaig a fer allí una 
mamografia, no sé per què, sempre em toca con «pelones», que els diem allí, 
aquests nens magnífics, i que tenen aquesta il·lusió, però que a mi em destrossen 
per un mes aproximadament, veure’ls patir. Estem on estem. Una altra vegada més, 
contaminació i més contaminació. 

Ja sé que Esplugues no és la ciutat que més la pateix, encara que, bé, déu n’hi do, 
però diuen que gràcies a aquestes ventades que vénen, la pol·lució se’n va d’un 
costat cap a l’altre, però no sabem on va, si cap allà o cap aquí, o es queda. 
Demanaria, si us plau, que tinguéssim una mica més d’amor, o del que sigui, envers 
la terra i envers la natura.  



Avui he sentit una notícia. Hi ha un animal petitó, petitó, que segurament ja ha 
desaparegut, a Mèxic, a una punteta que hi ha. Faran una magnífica urbanització i 
només en quedaven, no sé, poquetets. I ara segurament ja no n’hi ha cap, ja ha 
desaparegut. Això sí, una urbanització perquè la gent, follones, folklores i tal i qual. 
Molt bé. Cada vegada més penso en aquell llibre que era El Mundo Feliz, d’Aldous 
Huxley. El soma el tenim a casa.” 

El senyor Sanz: 

“La senyora Oró entenc que ens feia algunes reflexions sobre diferents qüestions, 
però que no formulava cap pregunta en concret.” 

 

El senyor Raventós: 

“Sí, són dues coses. Una, també sobre els horts urbans, que diu que som el que 
mengem. Llavors, penso que ha anat bé que se’n parlés, tant dels horts urbans com 
del mercat aquest de proximitat, perquè en definitiva, penso que tot va molt lligat, 
encara que s’ha dit que no. Si la gent..., hi ha algú d’alguna casa que ha estat 
treballant en un hort urbà, quan va a casa parla el que li passa o què no li passa, es 
pot valorar el que costa collir un tomàquet, el que costa fer una bleda, el que costa 
fer una cosa, i després ja anirem al mercat aquest de proximitat i comprarem les 
coses del parc agrari. A vegades ho volem fer també tan sofisticat i tant... Que hi ha 
d’haver un control de qualitat, està clar, però a vegades no cal que sigui tan súper 
ecològic, perquè jo sé de molts pagesos que tenen molts problemes a vegades per 
la quantitat de papers i papers que s’han de fer per ser ecològics. Llavors, potser pot 
haver paradetes que siguin ecològiques i paradetes que no, però l’important és que 
hi sigui i que sapiguem que són de prop, i que sapiguem que hi ha uns horts urbans, 
i agrair als partits que ho estan defensant, perquè és una manera que la gent vegi 
què és el camp i sàpiguen el que costa. 

I l’altra cosa és sobre el que s’ha dit de «casa meva és casa nostra». Com que els 
plens ara comencen més d’hora i jo no puc, no sé com ha anat el que heu presentat, 
però sí que he sentit el tema de la publicitat. Penso que a vegades hi ha un cotxe 
que va amb un micro, que volta per Esplugues i anuncia coses. Fóra una bona 
manera que pogués passar pels barris. I a vegades hi ha gent que és reticent perquè 
no sap si és un partit que ho ha convocat, i no, no és un partit que ho convoca. 
Llavors, penso que val la pena dir que hi ha unanimitat aquí, amb els grups 
d’Esplugues i tal. Perquè a vegades hi ha gent que és reticent perquè «ah, això és 
un partit que ho munta». I a vegades és que estem mal informats. I aquest cotxe no 



crec que sigui una despesa gaire gran, i potser és fàcil que pugui voltar per tots els 
barris. Gràcies.” 

El senyor Sanz: 

“Nosaltres hem buscat alguna entitat que ens acredités el tipus de producte que 
arribava, perquè si no és molt complicat. Si no ho fèiem a través d’alguna entitat, 
encara que parlem només de proximitat, més enllà d’ecològic o no tan ecològic, 
acreditar que el producte prové d’algun lloc proper, o tens algú que t’ho gestioni, ho 
certifiqui o ho acrediti, o si no es complica. Per tant, ho hem decidit fer a través del 
parc agrari, precisament perquè el parc agrari gestiona el del parc de Torreblanca, i 
tots els que tenim propers els gestionen per aquesta mateixa fórmula. Per tant, hem 
seguit el mateix criteri i, com hem dit, esperem desencallar-ho en breu. 

També parlava sobre el tema de la publicitat, i posava l’exemple d’algun cotxe que 
vagi donant voltes. Nosaltres, com a ajuntament, no hem fet servir mai aquest mitjà 
de comunicació. Ens sembla més que és un mitjà que genera contaminació acústica 
i que, per tant, probablement no és el millor exemple ni el millor model, tot i que hi ha 
entitats que ho fan servir, etcètera, però no ens semblava que fos el millor model i, 
per tant, hem preferit sempre tirar per altres vies, i com ajuntament, torno a dir que 
no hem fet servir mai aquest sistema.” 

 

La senyora Ibáñez: 

“Sí, bona nit. Un parell de coses. Primer, animar el Julio, per si t’animes, i el mes que 
ve ens portes una moció que parli de tornem-nos a associar als municipis per la 
independència. Estaria bé. O igual recapacitar-ho entre tots. 

Després, una altra. Parlem d’una publicació municipal, que ja ho heu argumentat, 
que és un periòdic, que ho determinen els periodistes, per veure què és allò 
interessant i què no. Jo només recordar que Iniciativa ha fet una campanya 
d’adopció de nius, que hem penjat 50 nius a Esplugues, i que en El Pont, vaja, ni 
oreja, ni El Pont ni ningú, però bé... Penso que és una campanya important, però 
que no se n’ha fet cas. 

Ah, i després també, 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 Sanz: 

 “La Sra. Lídia Ibáñez, feia la pregunta sobre el tema que ja hem contestat, dels 
refugiats. I sobre els nius d’Esplugues, l’Ajuntament és coneixedor de la ubicació 
d’aquests nius, no del projecte complet però sí que administrativament hem parlat i 
ens van comentar que passarien a formular..., a posar aquests nius. És veritat que 
arran d’algunes converses també amb l’Àrea Metropolitana haurem de concretar 
exactament on es van col·locar, perquè vam donar permís però necessitaríem 
identificar-los tots. Però bé, més enllà d’això, torno a dir, el que surt a El Pont és en 
funció del que es va desenvolupant, també de la informació que arriba al 
Departament de Premsa. Sempre ho hem dit, que les entitats i aquell que ho 
consideri pot fer arribar la informació d’allò que ha generat, l’activitat que ha generat, 
del que sigui, directament al Departament de Premsa, per facilitar la informació i el 
coneixement d’allò que passa a la ciutat. 

Sobre la qüestió que plantejava sobre el tema dels refugiats, subscriure gairebé 
completament el que deia el portaveu d’Esquerra Republicana, perquè nosaltres el 
que havíem de fer jo crec que ho vam fer. Ho vam fer al plenari, amb una moció; ho 
vam fer a través del Consell de Cohesió Social i de la comissió que es va crear i, per 
tant, el que hem fet és posar a disposició i preparar la ciutat en la mesura que ha 
estat possible per poder acollir aquestes persones. Malauradament, per diferents 
problemes i gestions que no podem resoldre nosaltres, no acaben arribant. 

També és veritat que són les entitats de primera acollida les qui finalment han de 
traslladar aquestes persones refugiades i, per tant, també estarà en les seves mans, 
quan les rebin, que puguin arribar a Esplugues. Jo simplement dir que tant des del 
Departament de Serveis Socials com d’altres, tots ens vam preparar, i que quan 
arribin posarem el protocol establert i els recursos econòmics també que havíem 
definit, necessaris per poder atendre la situació d’aquestes persones.” 

 


