
Respostes a la ciutadania del PDeCAT 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.” 

El senyor Siquier: 

“Bé, nosaltres, malauradament, no disposem de més informació de la que ens facilita 
l’equip de govern en aquests moments, i pel que fa als horts urbans, doncs, les 
opcions de desplaçament es van esgotant i de moment no tenim informació de més 
alternatives. Estem amatents, també, amb l’esperança que algun dia puguem 
disposar d’un espai per poder-ho implementar, però no tenim més informació de la 
que se’ns fa arribar en aquests moments, pel que fa a aquesta qüestió.” 

 

 


