
Respostes a la ciutadania del PSC al Ple de 15/03/2017 

Sr.Santiago Cuadrado 
 
Como propietario de la plaza nº 66 del parquin de la calle Molí de titularidad 
municipal, el mes de octubre del año pasado eleve por registro una pregunta al 
equipo de gobierno municipal, a los demás partidos políticos y a la concejala 
no adscrita. El portavoz del equipo de gobierno Sr. Eduard en nombre de éste 
y de los demás partidos políticos, menos el de la concejala no Adscrita la Sra. 
Laura Benito a la que agradezco su independencia política, dijo que no había 
ningún problema en responderme por escrito, estamos en el mes de marzo del 
2017 y no he recibido ningún escrito o notificación al respecto. También dijo 
que no había por su parte ningún problema en reunirse con la junta gestora del 
parquin, igualmente a fecha de hoy tampoco tengo ninguna información si ha 
habido alguna gestión al respecto. Mi pregunta al equipo de gobierno 
municipal es sencilla y llana. ¿Por qué dijeron hacer o implicarse en el punto 
nº 2 y nº 3 de la pregunta y desde el mes de marzo ni me han respondido por 
escrito y por lo que veo no se han implicado en tener una reunión con la junta 
gestora del parquin o no me han dado información al respecto? No creo que 
sea de justicia que un propietario de una plaza de parquin tenga que pagar 
como yo de mi bolsillo ( 1362,93 euros) los desperfectos debidos a las 
acciones vandálicas de un inquilino que están quedando impunes debido a la 
mala gestión de la junta gestora del parquin y que al final el parquin de la calle 
Molí sigue siendo del ayuntamiento por mucho que echen balones fuera. 
 

El senyor Sanz: 

”Como sabe, hemos tenido reiteradas reuniones con usted para intentar ayudarle, 
incluso le ofrecimos el servicio de mediación del ayuntamiento, que intentó llegar a 
una solución, y por falta de voluntad de la otra parte no fue posible. También es 
cierto que desde el primer momento le hemos dicho que el Ayuntamiento no puede 
responder de los daños causados en su vehículo, supuestamente causados por el 
vecino de la plaza de parking. Se trataría de una reclamación entre particulares, que 
debe resolverse en el ámbito del derecho civil. 

Debo aclararle que los escritos que ha ido presentando sobre este asunto están 
formulados como preguntas al Pleno, y las preguntas al Pleno se contestan por 
escrito en un documento conjunto con todas las preguntas que haya habido en el 
Pleno en cuestión, mediante un documento que se cuelga en la web del 
Ayuntamiento, y que está al alcance de toda la ciudadanía. No obstante, en el Pleno 
del mes de octubre le dije que le enviaríamos una respuesta por escrito, y es por ello 
que hemos elaborado esa respuesta. Además, acompañaremos un informe jurídico 



para intentar explicarle con mayor detalle, si cabe, por qué el Ayuntamiento no 
puede actuar en este asunto, y en él venimos a reiterar lo que le estoy comentando, 
y que en otras ocasiones le hemos hecho llegar. 

También debo comunicarle que ante su petición, en fecha 14 de noviembre de 2016 
tuvimos una reunión con el presidente del parking, y éste también nos dijo que ya 
había hablado con usted en diversas ocasiones y le había dicho que había casos 
similares, y que la junta del parking en este caso no podía hacer nada. El problema 
se resolvería si los particulares hiciesen el correspondiente parte, pero algunos no lo 
hacen para evitar una penalización de su compañía de seguros. En todo caso, se 
trata de un problema entre particulares, que lamento mucho que se haya producido.” 

 

Sra. Maria Jesús Sinfreu  
 
Al passeig central del parc de la Solidaritat el 80% de la lluminària més elevada 
està fossa i porta així molt mesos. Aquest falta de llum fa que el parc, a certes 
hores, sigui un lloc insegur. Quan pensen reposar els llums? 
 

El senyor Sanz: 

“Bé, primer de tot dir-li, i suposo que vostè ja ho coneix, que es tracta d’un parc 
gestionat per l’Àrea Metropolitana, dintre dels parcs metropolitans que té aquest 
caràcter, i que a més a més, en concret per afegir-li una mica més d’informació, està 
previst fer un estudi d’eficiència energètica entre el segon i tercer trimestre d’aquest 
any, en el cas del parc. Entenem que es refereix a la part alta de la il·luminació del 
parc, del pòrtic, que inicialment a més estava amb neons i que actualment està amb 
leds, que acompanya també la il·luminació de la gespa central, que li diem 
‘constel·lacions’ perquè simbolitza constel·lacions.  

En tots els casos, no forma part de la il·luminació del parc pròpiament dit, són 
elements decoratius que no pretenen il·luminar el parc tal qual. L’enllumenat del parc 
contempla el passeig central, amb els projectors situats a cada columna del pòrtic, i 
la il·luminació de les pistes amb els fluorescents a l’esglaó que hi ha entre elles; a la 
zona de jocs infantils, amb la columna Prim actual, abans en una columna com les 
del carrer i la nova columna Prim. Dintre del projecte inicial, no es contemplava la 
il·luminació, com deia, d’aquests pòrtics, fos d’un altre caire, sinó que fos decorativa.  

El que sí que és cert és que aquesta lluminària ha anat fallant, per tant, té raó en dir 
que hi ha moltes que no estan en funcionament, i és un tema d’instal·lació, que el 



proveïdor que ens subministrava aquest tipus de leds ara ha deixat de funcionar, i 
com que és una instal·lació que ja porta uns anys, s’està mirant quin proveïdor pot 
subministrar la mateixa lluminària, o bé, si finalment s’haurà d’afrontar un canvi de la 
forma de la instal·lació, per poder fer front a aquest canvi de llums. 

En tot cas, ressaltar que es tracta d’il·luminació decorativa, i que s’està treballant 
perquè es pugui tornar a proveir del material, i posar-la en funcionament.” 

 

La senyora Oró: 

“Jo li vull agrair a vostè aquesta deferència que té, i demano perdó si a vegades no 
faig preguntes, perquè penso que vostès són intel·ligents i llegiran entre línies la 
pregunta que hi està inclosa. 

Avui ha sigut divertit el ple. Sincerament, no hagués tingut jo aquest aguante que ha 
tingut vostè avui. Però bé... 

Senyora de Benito, si vostè vol estar aquí, no cal que se’n vagi, hi ha moltes 
maneres de participar aquí. Uns altres hem escollit unes altres opcions, que som 
mosques cojoneras, ja ho sabem, però bé, nos aceptamos como somos, i fem també 
una mica de grup d’animació del Baix Llobregat. Però vaja, es lo que hay.  

Després, vostès han parlat avui de la gent..., bé, especialment, com per exemple és 
el cas de l’Iván i del Quico, però avui he vist un reportatge sobre nens amb altes 
capacitats, i estan molt discriminats. Diuen els experts que hi ha un 20 per cent de 
nens amb altes capacitats, i solament estan atesos un 2 per cent. Quin «desperdici» 
de talent, amb perdó. Quin «desperdici» de talent. I a més, amb nens. Nens que 
acaben amb greus problemes de tota classe. Potser podríem, senyora Benito, vostè 
que està en aquest món i que li interessen tant els nens i tal, li prego que també 
aportés el que puguem en aquest aspecte. 

Vaig estar aquest mes, que ha sigut molt dur per a les dones, des del mes passat 
fins ara, vaig intentar estar a tots els actes que van fer, i vaig estar a l’Associació de 
Dones del Gall. Vaig tenir un autèntic problema per arribar-hi, hi ha uns esglaons 
magnífics, impossibles de pujar, i després, primer per entrar a baix, i després per 
pujar a dalt. No sé. És una instal·lació molt maca, la gent és encantadora, i 
considero que s’està fent una bona tasca allí, però vaja, tornem a trobar una altra 
vegada aquest impediment, que sempre, sempre, estic reiterant.  



I aquesta a Iniciativa: fa molt de temps que no sé res del Juan Serrano, i 
m’interessaria, clar, perquè formava part també del mobiliari d’aquesta sala durant 
molts anys, i estic una miqueteta neguitosa, les coses com són.  

Senyor Roldán, lamento que hagi presentat aquesta moció, perquè això vol dir que 
no hem fet suficient pedagogia la gent que tenim uns sentiments, com perquè ens 
entenguin moltes coses. Però jo li vull recordar, des de la frontera de França fins que 
s’arriba a Algeciras, és veritat que és per donar pas a la gent de fora, però està en 
francès i en anglès. Jo no he vist que això hagi sortit ni causat cap problema en cap 
lloc. Vostès no presentaran mocions als altres municipis en què passa això, o sí? No 
sé, tonterias las mias y tal. I amb els 6 milions que tenim de superàvit, podríem fer 
alguna cosa, no, amb habitatge social i tal i qual? Suficient per avui, gràcies, molt 
amables.” 

El senyor Sanz: 

“No he sigut capaç d’entendre alguna pregunta en concret. En tot cas, dir-li que, 
sobre l’habitatge social, no es preocupi, l’Ajuntament destina milions a la matèria 
social, i ara mateix, per exemple, acabem d’incorporar un nou programa en tema 
d’habitatge social. És a dir, no es preocupi que anem treballant en el tema, més 
enllà, independentment de la resta d’inversions.” 

 

El senyor Molinos: 

“No, jo molt breu. Hem vingut jo i un altre company de l’Associació Catalana per a la 
integració del cec, l’ACIC, i donar les gràcies al Grup Municipal d’Iniciativa i a la resta 
de grups que han recolzat la moció que s’ha presentat avui.  

No ens ha sorprès massa el vot en contra del PP, a qui he de dir que en altres 
ajuntaments en què han presentat la moció, inclús el seu grup municipal ha acabat 
votant a favor. És cert que la modificació s’ha estat tramitant al Congrés però encara 
no s’ha aprovat, encara estaven diversos grups al Congrés presentant esmenes, i 
justament la presentació d’esmenes em sembla que acabava el 15 de març, o sigui, 
avui.” 

 

El senyor Sanz: 

“Entenc que ha fet l’agraïment i, per tant, agraïm les seves paraules.” 



 

El senyor Fernández: 

“Buenas noches. Yo me vengo a referir, tanto de izquierda a derecha como de 
derecha a izquierda, a la tribuna que nos representa, que para eso está, para 
representarnos públicamente. Entonces, hoy he ido al médico –hoy he ido al 
médico– y me ha dado, para mi médico de cabecera, 45 días –45 días. Yo pregunto 
a todos los regidores, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, si creen ellos 
que es oportuno o es negociable, a las alturas que estamos, en el 2017, cómo 
tenemos, con los recortes de Sanidad y los ladrones que hay en Sanidad. Ya está 
bien. Por lo tanto, quiero que me contesten todos los regidores, referente a esta 
pregunta y a los 45 días de espera para ir a tu médico de cabecera.” 

El senyor Sanz: 

“En primer lugar, compartir que es una vergüenza. Lo decía aquí también, es que 20 
días ya es mucho, es decir, es que no tiene sentido que en la atención primaria se 
den esas listas de espera, y cuando nos piden responsabilidad a los ciudadanos en 
el uso de esos servicios, precisamente entiendo que todos lo intentamos hacer con 
esa responsabilidad, y cuando alguien pide cita al médico es porque tiene algo, no 
pide por pedir. Por lo tanto, se entiende que debe de haber esa atención, y en el 
momento adecuado. 

Insistimos también en lo que han dicho otros grupos. Al final, hay que formalizar las 
quejas, y más allá de decirlo en el Pleno, que está bien porque así también somos 
conocedores, aunque todos utilizamos la sanidad pública y, por tanto, sabemos 
cómo está, en todo caso está bien traerlas aquí, pero es verdad que son más 
efectivas cuando las formalizamos donde pertoca, para hacerlas llegar. 

Y por último, bueno, al PSC nos han tenido a su lado, y seguiremos al lado. Por 
nuestra parte, y también con el PDeCAT, el equipo de gobierno, tanto en la visita 
que tuvimos en su día con el conseller Comín, que la alcaldesa y la concejala se 
pudieron reunir con él, también con el presidente Puigdemont, que nos visitó en 
Esplugues, y evidentemente una reivindicación que pusimos encima de la mesa fue 
ésta. También especialmente relacionado con el tercer centro, el Área Básica en 
Esplugues, también lo pusimos encima de la mesa, hace tiempo que estaba 
previsto, pero no se ha producido, y hace muy poquito también tuvimos una reunión 
con la dirección del CAP del Lluís Millet, precisamente también por una situación de 
poco espacio y de necesidad de ampliación. 



Con eso lo que le vengo a decir es que por lo menos desde el Ayuntamiento y desde 
este equipo de gobierno, aquello que está en nuestra mano y con lo que podemos 
trabajar para mejorar la sanidad desde Esplugues, siempre desde la mano del 
Ayuntamiento, no es una competencia municipal, pero sí que la reivindicación y 
poner a disposición aquello que sea necesario para que se pueda mejorar, lo 
hacemos desde el equipo de gobierno. Más allá de eso, reiterar nuestro apoyo, y si 
hace falta, acompañarlos a donde haga falta.” 

 

El senyor Oliveras: 

“Bon vespre. En els plens, sovint aprovem mocions i propostes ciutadanes, i coses 
d’aquestes, però observo que no se’n fa un seguiment de què és el que passa un 
cop s’han aprovat, raó per la qual nosaltres hem presentat fora de termini una 
proposta que intentarà regular aquest tema. No és la qüestió parlar-ne avui, però sí 
que fa un parell o tres de plens vam aprovar aquí, entre tots, una proposta per 
dinamitzar el tema d’algunes parets i d’alguns espais públics que podien estar 
decorats i pintats d’una altra manera, i encara és hora que se’ns avisi o se’ns digui 
alguna cosa, o sapiguem com està aquest tema. I jo diria que fa, com a mínim dos o 
tres plens que es va aprovar. Volia saber com està només. Gràcies.” 

El senyor Sanz: 

“Sobre aquesta moció, jo sé que va parlar en algun moment amb la regidora. És 
veritat que a qui tenim previst encarregar aquesta tasca per formalitzar, tal com 
proposava la moció, aquesta proposta, hem tingut problemes tècnics i actualment 
hem de cobrir una plaça per poder-ho fer. Tot i així, estem treballant amb la 
proposta, sí que potser s’ha retardat més del que voldríem, però estem treballant en 
la proposta i quan tinguem la cosa una mica més envestida, els informarem, per 
descomptat.” 

 

El senyor Asensio: 

“Gràcies. Bon vespre. En el pleno del mes pasado, la concejala no adscrita, la 
señora Laura Benito, les hizo una pregunta de carácter crítico pero constructivo 
sobre la revista municipal El Pont, y su falta de pluralidad y de democracia 
participativa, a la que respondió el señor Eduard. Personalmente, esta respuesta la 
encontré fuera de lugar y creo que no refleja la realidad. Si bien es cierto que nadie 
puede negar la profesionalidad de los técnicos municipales que elaboran El Pont, y 



su buena labor periodística, también es cierto que no dejan de ser empleados 
municipales que obedecen órdenes, órdenes dadas por ustedes. Al sacar el formato 
de la revista, que por desgracia nada más sirve de lucimiento al equipo municipal y 
al de la señora alcaldesa, a los técnicos municipales es echar balones fuera. La 
verdad es que nos falta una revista plural, donde las asociaciones vecinales tengan 
voz, y los vecinos puedan opinar libremente sobre cuestiones de interés municipal, 
dar su opinión sobre las actuaciones que se están practicando, las que se 
practicarán en un futuro, y que la democracia participativa sea un hecho. Realmente, 
tener una revista cerrada como El Pont, donde nada más que ustedes tengan la 
potestad y exclusividad, dejando solo unas pequeñas migajas para los partidos de la 
oposición y poca cosa más, no es lo más conveniente y necesario. 

La gota que ha colmado el vaso ha sido el especial sobre el plan urbanístico Porta 
Barcelona, no dejando ni tan siquiera un renglón en la revista a la plataforma popular 
en contra del proyecto urbanístico Porta Barcelona donde defender sus criterios. 
Esos mismos también son ciudadanos y ciudadanas que seguramente pagan sus 
impuestos y tienen derecho a expresar su postura contraria, pues su derecho es tan 
bueno y legal como el de ustedes. Y como dijo la señora Benito, El Pont es de todos.  

Por todo esto les pregunto si se podría hacer una encuesta entre los ciudadanos y 
ciudadanas de Esplugues para ver el nivel de satisfacción de la revista El Pont, y si 
están de acuerdo con el formato actual o cambiarlo por otro más plural, abierto y 
participativo. 

Por otra parte, señor Roldán, creo que realmente usted en política es como un 
elefante en una cacharrería. Entra y, bueno, ya lo va a entender, y perdone la 
comparación. Vostè aquí, a Esplugues, segurament tothom comprèn el català i el 
castellano. Le diré más: la comunidad paquistaní, en la que yo tengo bastantes 
amigos, ya han dejado de hablar solamente el castellano y ya se atreven con el 
catalán, ¿vale? Esto es buscar… Bueno, como su partido está en contra de lo que 
está, ya lo sabemos… 

Y le diré más: injusticia es que el parque de la calle Molí de Can Vidalet, que pese a 
ser municipal está regido por una junta gestora, y de la que aquí he venido a 
quejarme más de una vez, los letreros y todo lo que son las señales de tráfico, estén 
nada más en castellano, señor Roldán. Gracias, y perdone.” 

El senyor Sanz: 

“Em sembla que l’altre dia ho vaig dir, i hi insisteixo, sóc el regidor de Comunicació i 
és una cosa que especialment em toca directament, perquè en tot cas, en sóc el 



responsable en aquesta qüestió. Però té una percepció en general la ciutadania que 
els butlletins municipals estan dirigits, quan a totes les televisions i els mitjans de 
comunicació públics els demanem independència, i nosaltres el que fem és, 
precisament, defensar la professionalitat dels periodistes que treballen a 
l’Ajuntament d’Esplugues, aquí vénen i ens diuen que nosaltres dirigim, que si 
ordenem i no sé què. No, el butlletí municipal es dedica, primer, li diria, a informar 
sobre l’actuació municipal, que és la seva obligació. El butlletí municipal ha 
d’informar d’allò que passa al seu Ajuntament, i les decisions, efectivament, que pren 
l’equip de govern, perquè jo li he de comunicar a la gent el que estem fent i el que 
estem decidint. Per tant, tinc molt clar que el que fem és informació, que vostè 
confon amb lucimiento. Lucimiento no, nosaltres expliquem el que fem. Si és millor o 
és pitjor serà a valoració de la ciutadania decidir si aquell titular o aquella notícia que 
nosaltres hem inclòs la pensa adequada o no, evidentment, aquesta serà la part del 
ciutadà. Però el que fa El Pont és informar sobre les actuacions municipals, que és 
l’obligació, torno a dir. El que seria obscur seria no publicar el que està fent l’equip 
de govern, això és el que seria obscur.  

Per tant, reitero, confio, i a més, penso que la línia en aquest sentit és l’adequada, 
precisament per evitar el que passa en altres mitjans de comunicació, i segur que no 
cal que li posi exemples, on la pluralitat, on la direcció de les notícies és molt 
evident. I perdoni, però, torno a dir, sóc el regidor de l’àmbit i, per tant, és un element 
que em preocupa. 

Sobre El Pont, bé, està reconegut com a revista moltes vegades, precisament de les 
més obertes. Tenim un Consell de Comunicació Municipal en el qual, a través 
d’experts, etcètera, vam analitzar el contingut a l’anterior legislatura, es van fer 
algunes propostes de millora, i aquestes es van incorporar. Sobre la possibilitat dels 
regidors o regidores d’opinar, doncs, a banda de El Pont municipal, també hi ha un 
espai a la web en què tots tenen disponible un espai, on poden escriure o el que 
creguin oportú. 

En concret, sobre l’especial del Pla Porta Barcelona, i de l’espai de la plataforma, 
segurament no en el Ple però ho vaig explicar: hi ha una columna en aquell especial 
que parla sobre l’oposició al Pla. I això ho fan, hi insisteixo, des d’una visió 
periodística de dir, escolta, anem a informar perquè és veritat que hi ha una oposició 
al Pla, però el que s’escriu ho fan des d’aquest punt de vista els responsables de 
Comunicació en matèria de..., els periodistes que treballen a l’Ajuntament. 

Ho dic perquè en aquest sentit, El Pont mai ha recollit articles, mai n’hem volgut 
recollir, ni en aquest cas ni en d’altres, articles de posicionament, ni de la plataforma 



ni d’una associació de veïns, ni d’altres possibilitats. N’hi hauria moltes, en què algú 
pogués escriure, per a això hi ha, en tot cas, la Tribuna Oberta. I en tot cas, com diu 
vostè, vam parlar d’aquesta, però si s’hi fixen, no vam posar cap dels que estan a 
favor, i també podíem haver dedicat una columna a què la gent que està a favor del 
Pla expliqués per què està a favor del Pla. Bé, doncs, també ho podíem haver fet, si 
ha de ser plural, i en canvi no ho hem fet.  

I finalment, la pregunta en concret que feia, que era una enquesta als ciutadans. 
L’enquesta es fa cada dos anys, i és una enquesta que es fa a la ciutadania, en la 
qual es pregunta sobre diferents serveis municipals, no únicament sobre El Pont, 
però una de les preguntes és sobre la valoració de El Pont. I pot consultar-ho a la 
web i veurà que és de les més elevades i satisfactòries dels serveis municipals.” 

 

La senyora Carme: 

“Gràcies. Jo vinc només a donar les gràcies d’una cosa que m’ha sortit molt bé, i sóc 
més agraïda que ressentida, ja em coneixeu tots. Jo sóc presidenta de l’escala en 
què visc, i per una cosa de veïns, a l’escala del costat es van posar en contra d’una 
xemeneia que té 35 anys, quatre xemeneies, quatre veïns que tenen 35 anys, i l’han 
feta servir tota la vida. Va haver-hi una mica d’així, i van venir aquí, a reclamar a 
l’ajuntament.  

A mi, clar, em van citar com a presidenta, vaig venir, i vaig parlar amb la M. A. No la 
vaig trobar gaire capaç, jo sóc transparent, el que em coneix aquí, a Esplugues, ja 
ho sap. Jo vaig pensar: «Potser no es troba bé.» Però com que vaig venir quatre 
vegades, i quatre vegades la vaig veure igual, dic «la malaltia és crònica», perquè 
aquesta noia... 

Llavors, com que em coneix el 90 per cent d’Esplugues, em van dir que truqués la 
senyora B.B. La Sra. B.B., no sé si està avui aquí. Li dono un 10 alt, perquè l’11 no 
existeix. Només li vaig explicar tot per telèfon, no em va fer ni venir, i em va dir: «No 
es preocupi, tal com vostè m’ho explica, té tota la raó.» Dic: «Jo sóc la presidenta de 
l’escala.» Diu: «Tal com ho explica, té tota la raó. Jo m’ho miraré pel registre de 
l’ajuntament i el cadastre, i ja li diré alguna cosa.» Em va trucar al cap de quatre dies 
i em va dir: «No tenen res a fer, té 35 anys, quatre veïns que l’encenen, i per un que 
s’ha enfadat no pot passar res. Vostè tranquil·la que això han de portar-ho a judici, si 
ho volen portar, ells.» Ja han vingut a demanar disculpes i que no duran res a judici. 
Però voldria demanar, per favor, que la senyora M. A., o no sé com es diu ja, que 
s’espavili una miqueta, perquè fins i tot li vaig dir: «Escolti, vostè és nova aquí, a 



l’ajuntament?» I em va dir: «No, porto 30 anys.» I dic: «Doncs jo, crec que si 
comencés a treballar demà ho faria millor que vostè.» Perquè ja sap que sóc 
transparent. Ara, un 10, perquè no existeix l’11, ja està tot solucionat i molt bé, però 
m’ha portat molts mal de caps com a presidenta, que no hagués tingut cap 
necessitat de tenir-los amb 73 anys, la veritat, si la primera que m’hagués atès 
hagués sigut la senyora B. B.  Val? Està tot dit. Jo vinc a donar les gràcies, res més, 
però també dir el meu d’això. 

Llavors, amb vostè no estic gaire conforme. Jo sóc catalana d’aquí, d’Esplugues, de 
naixement, i li vaig a dir la veritat: tothom entén el català. Jo fa 40 anys vaig anar al 
País Basc i em vaig passar 200 quilòmetres perquè posava «Donostia», o fa 60 
anys, no sabia què era Donostia. Em vaig recordar de l’equip de futbol donostiarra, i 
clar, quan arribava a Cantàbria vaig donar la volta, i ningú va dir res. Jo trobo que 
aquí... 

Jo respecto tothom, perquè sóc una persona que respecto a tothom, però tampoc se 
li han de buscar quatre peus al gat. Les coses com siguin. Jo trobo que el més 
normal és que hi hagi la llengua d’un està, i quan a un l’interessa l’aprèn, perquè si 
un ve aquí emigrant, ha d’aprendre l’ofici i la llengua. I que consti que no estic 
casada amb un català, eh?, o sigui que no és que sigui..., però reconec que no té 
raó. Gastar cèntims així, més valdria que es gastessin a l’escola o a sanitat.” 

El senyor Sanz: 

“La senyora Margarita Carme ha explicat la seva situació, de la que sóc coneixedor, 
però en tot cas, més enllà de les seves expressions, aclarir-li una qüestió: la senyora 
M. A. és arquitecta, la senyora B. B. és jurista. Per tant, la resposta que li dóna una o 
una altra van encaminades de forma diferent. Per tant, probablement aquesta és la 
diferència entre una i altra. Però són dues grans professionals, tenim la sort de 
comptar amb elles en aquest Ajuntament, i estem satisfets de la seva feina. Per això 
dic que segurament l’orientació de la resposta és evident que en un i altre cas era 
diferent.” 

 

La senyora Carbonell: 

“Hola, bona nit. Jo voldria parlar sobre el tema de la megafonia. Continua sent molt 
baixa, i realment aquí se sent..., hi ha alguns de vosaltres als quals és molt difícil de 
seguir-vos i entendre què dieu. La gent que teniu la veu forta, com per exemple 
l’Oriol i el Julio, i algú més aquí, però hi ha alguns de vosaltres que realment... A més 



a més, feu servir cada vegada, sense adonar-vos, alguns de vosaltres baixeu a més 
a més el to, i realment és molt difícil seguir el que aneu dient, o sigui que no sé si és 
el tema dels micros. Ja que heu arreglat els coixins, al senyor Fernández li ha costat 
i ha trigat temps, per favor, arregleu la megafonia perquè realment està bastant 
complicat. Aquests nois que estaven aquí ara, a la meitat de coses diuen: 
«Realment, no s’entén.» Perquè a més a més ells, en no veure qui parlava, les 
ondes els arriben de diferent manera, i realment diuen: «Només hem entès el que 
han dit quatre o cinc persones, de la resta, realment ha sigut bastant dificultós.» Per 
tant, no sé, aneu tenint-ho en compte, a veure què. Gràcies.” 

El senyor Sanz: 

“Revisarem el sistema de megafonia. Jo m’esforço en tot cas en elevar el to de veu 
per si és possible, però si cal, revisarem el sistema perquè incrementi, com a mínim, 
el volum de sortida. Més enllà del que nosaltres parlem, que el volum de sortida sigui 
més alt.” 

 


