
Respostes a la ciutadania d’ERC-GxE al Ple de 17/10/2018 

 

El senyor Raventós:  

“Aviam, són dues preguntes, com a Associació de Veïns i Veïnes d’Esplugues. La 
primera jo la preguntaria a tots els partits polítics i els no adscrits. Sobre els horts 
urbans, perquè encara no sabem re, si ja s’ha fet l’estudi, si algú se n’ha preocupat o 
com està el tema de l’estudi, si ja hi ha un informe, si és que hi és si ens el podreu 
passar. Perquè, clar, van passant els mesos i això dels horts no s’acaba d’arreglar. 

I un altra segona cosa és, perquè ho sé per Sant Just, que es va passar una línia 
elèctrica d’alta tensió que ha entrat a Esplugues per la Miranda i sé que allà van fer 
reunions amb els veïns per informar d’aquests camps magnètics, si s’ha estudiat, 
quin impacte té, perquè diuen que té un impacte sobre la salut. Llavors, hi ha veïns 
allà preocupats i sé se’n van informar. Llavors, vull saber si aquí a Esplugues s’ha 
informat els veïns, si hi ha aquest estudi fet en el tros de la Miranda, que això també 
tindrà repercussions, perquè jo ignorava el tema, però es veu que els fils d’alta 
tensió fan un camp magnètic que pot afectar la salut de les persones que viuen a 
prop. Llavors, vol dir que tot el que s’ha soterrat de pla Caufec també està al costat 
dels habitatges de protecció oficial... La gent particular ja s’arreglarà. Em sap greu, 
eh?, però vull dir que si hi ha uns habitatges de protecció oficial, si hi ha un estudi 
del camp magnètic al costat del pisos. Vull dir que una cosa és el tema de la 
Miranda, que hi ha particulars i l’altra cosa fora que hi hagi habitatges socials que hi 
haurà amb el que era el pla Caufec.” 

La senyora Villena: 

“Bé, el mateix diem dels horts urbans. Sembla que l’última anàlisi del terreny on es 
pensava posar, també ha sortit que no és útil o no és vàlid per a això. I no sabem res 
més.” 

 

El senyor Asensio: 

“Hola, buenas tardes. Mi pregunta es si han pensado ustedes en que la plaza Blas 
Infante, en Can Vidalet, a unas horas de la noche, generalmente durante todas las 
semanas, aquello se convierte a partir de las doce en un nido de ruidos, de chillidos, 
de peleas, de broncas… Y exactamente los vecinos lo que me están comentando, y 



lo vivo en primera persona –lo tengo al lado–, es si ustedes han pensado en cerrar 
ese parque por las noches, y su acceso, con unas puertas.” 

La senyora Villena: 

“És veritat que des de fa molts anys, la plaça de Blas Infante és un... Bé, primer van 
començar les bandes, després sembla que no hi ha bandes com a tal, perquè se’n 
van anar. Però d’això fa molts anys, eh? I sempre hi ha pegues, efectivament. A 
partir de les 12 h, en què no hi ha entrenaments de futbol i se’n va la gent que està 
allà, que serien marroquines i paquistanesos, que estan fins a les tantes, a vegades, 
comença l’altre folklore, i veritablement jo no sé si tindrà solució, tancant-lo, perquè 
és en realitat un parc com qualsevol altre. El que passa és que té quatre entrades. I 
d’alguna manera és un parc que, a més, està solitari, que està a dalt, que la gent no 
transita per allà i és idoni perquè la gent faci el que vulgui allà. 

Sí que és veritat que la Policia Local passa, però és  que, clar, passa algunes hores 
o passa de vegades, però no és suficient, no és suficient amb fer redadas o amb fer 
alijo de hachís o... No. És que és veritablement una molèstia permanent. Entre això i 
que després a les 7 del matí comença el futbol, tenen tot el cap de setmana almenys 
embolicat.” 

 


