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Sra. Maria Jesús Sinfreu 
 
Preguntes per a tots els grups municipals i regidors no adscrits 
 
Un dels problemes que preocupen més als veïns d’Esplugues és la inseguretat 
ciutadana i l’incivisme. No creuen que tornar a introduir la figura del sereno, tal 
i com s’ha fet per exemple a Santa Coloma de Gramanet, contribuiria a fer 
d’Esplugues una ciutat més segura i cívica? 
 
La senyora Coll: 

“Bé, nosaltres el que creiem que pot fer una ciutat més segura i més cívica és incidir 
i invertir en educació i no fomentar la necessitat de ser punitius perquè la gent sigui 
cívica i sigui una ciutat segura.” 

 
La senyora González: 
 
“Bona tarda, bona nit ja. Quina llàstima que ens hàgim de tornar a veure en aquest 
espai, a la Casa de la Vila de totes, per un altre incident al poble en el qual les 
regidores i els regidors i l’equip de govern d’aquest ajuntament gairebé no han 
mostrat cap tipus d’interès, ni públic, ni a titularitat individual, amb l’assemblea de 
Cal Suís, de la qual jo no en formo part, però sí que hi sóc propera, com moltes de 
les persones del poble. 

Breument preguntar a tots els grups municipals què passa, per què ni hi doneu 
difusió, ni expliqueu què passa, ni pregunteu què ha passat i si aquest seria el vostre 
tarannà si fos qualsevol altre equipament de titularitat municipal. M’agradaria haver-
vos vist si s’hagués cremat el Robert Brillas, o si hagués cremat algun altre 
equipament. La veritat és que una vegada més no sou l’equip de govern, ni 
l’ajuntament, ni els regidors, ni les regidores que representen totes les persones 
d’aquest poble. 

I la segona part, la segona pregunta seria quines són les mesures d’urgència, i quan 
dic d’urgència em refereixo que ja s’haurien d’haver fet, per tant, ja no són 
d’urgència, van tard, que garantiran que Cal Suís no caigui al terra? L’apuntalament 
hauria d’estar ja més que fet i nosaltres saber que està fet i que està assegurat que 
Cal Suís no vagi al terra, perquè no pot caure Cal Suís al terra i perquè l’Ajuntament 
d’Esplugues ha de garantir que això no passi. Llavors m’agradaria saber quines són 
les mesures que esteu prenent i en quin termini es compliran. Gràcies.” 



La senyora Herranz: 
 
“Bona nit. Això va dedicat a tots els grups polítics. La Tània ja ho ha avançat una 
mica, però jo ho acabo de rematar. Agrair-vos a tots els grups polítics l’interès que 
heu tingut per l’associació de l’assemblea de Cal Suís, perquè ens han plogut tantes, 
tantes, tantes trucades vostres que no sabem què fer. Preguntant a veure si 
necessitàvem alguna cosa, si ens podíeu ajudar amb alguna cosa, si... No sé, 
qualsevol cosa. O un simple «ho sentim molt, perquè se us n’ha anat en orris l’espai 
on estàveu desenvolupant el vostre projecte», el nostre com a associació, com a 
assemblea i el de molta altra gent d’Esplugues que també gaudeix de l’espai i que 
també s’ha quedat sense poder-lo gaudir. 

I la segona cosa és, bé, ara ja ho sabem tot, ja sabem què ha passat, sabem que 
està cremat, sabem que no es pot entrar, sabem totes aquestes coses i els grups 
polítics que no sou al govern, perquè amb el govern ja tenim contacte directe i anem 
parlant, què penseu fer? Quines..., com controlareu això que es faci i que es torni a 
refer? Què fareu? Perquè la veritat és que els grups polítics que hi han aquí..., 
sincerament ens cau l’ànima als peus amb les vostres actuacions i amb les vostres 
formes d’actuar. 

Bé, res més, perquè m’estic enfadant molt i perquè a més tinc moltes ganes de 
plorar perquè els que hem lluitat i els que hem conservat i els que ens deixem la vida 
perquè allò funcioni, doncs és una mica casa nostra, sabeu?” 

(Aplaudiments.) 

La senyora Coll: 

“A veure, anem per parts. Pel que fa a Cal Suís, tenint en compte que la masia, la 
casa, es una casa que està protegida com a patrimoni cultural, entenem que 
l’ajuntament dedicarà els recursos necessaris per reconstruir-la. Jo sí que em vaig 
interessar, em vaig interessar amb els Mossos, amb bombers, he estat preguntant a 
molts d’ells i jo crec que dir que no sabem si és intencionat o no, el foc, és una mica 
agosarat, perquè a mi tots m’han confirmat que l’únic que saben ara mateix és que 
és intencionat.” 

 

 

 



La senyora Chirivas: 
 
“Vengo a hablar en representación de mis compañeros, somos de Vox Esplugues de 
Llobregat y, bueno, queremos dirigirnos directamente a la señora Coll, que es de la 
CUP, que son los que han presentado la moción, pero que después ustedes han 
[rectificado, #]. Y bueno, realmente decir que la moción de la CUP refleja claramente 
realmente que ellos son radicales, intolerantes y sectarios, ¿vale? Que quieren 
prohibir el antifascismo pero que solo se fijan en la ultraderecha.” 

(Remor de veus.) 

La senyora alcaldessa: 
 
“Demanaria silenci. Demanaria silenci!” 

La senyora Chirivas: 
 
“Lo he dicho, que quieren prohibir el antifascismo, pero solo el de ultraderecha, pero 
que realmente también existe la ultraizquierda y realmente es donde nació, en la 
izquierda. Que dicen que Vox es un partido anticonstitucionalista porque pide la 
desaparición de las autonomías. Bien, ¿cómo denominaría usted a aquellos que 
quieren eliminar nuestro sistema de gobierno democrático como es la monarquía 
parlamentaria? ¿Racismo es querer que la inmigración sea controlada? Bueno, pues 
tengo que decirle que nuestro candidato a la alcaldía de Barcelona es una persona 
de color y si realmente piensa usted esto, pues en Suiza deben serlo de grado 
superlativo, ¿vale? Querer que todas las personas sean iguales ante la ley no es 
machismo, eso es constitucionalismo, ¿vale? Afortunadamente la CUP no puede...” 

La senyora alcaldessa: 
 
“Si us plau... Un momento, senyora Chirivas. Us demano si us plau..., no, no, us 
demano si us plau... (Veus de fons.) No, no, és que aturo aquí mateix i no donem 
resposta a res. Per una cosa, aquí només demanem que cadascú quan té el seu 
torn pugui parlar. Jo no em veig capacitada per no deixar parlar a ningú. I a més diré 
una cosa, que no és el torn, però ho diré, si algú pensa que ha de combatre el 
feixisme d’aquesta manera, crec que ens equivoquem, és amb educació, és amb 
l’escola, és amb arguments. (Veus de fons.) És la meva opinió, no m’equivoco, ni 
vostè s’equivoca, ni jo m’equivoco, és la meva opinió i tinc dret a tenir-la! Perquè no 
sigui com la teva no estic equivocada, és la meva opinió! A veure si aprenem d’una 
vegada que podem tenir opinions diferents i no per això trepitjar-nos quan parlem. Si 



us plau! Per tant, ara demano silenci perquè aquesta persona amb qui segurament 
no tinc res en comú pugui expressar-se lliurement aquí.” 

La senyora Chirivas: 
 
“Gracias. Creo que afortunadamente la CUP no puede enumerar ni un solo ataque 
contra su formación por parte de aquellos a los que ellos critican, ¿no? Pero, bueno, 
hay un dicho muy sabio que reza: procuro en lo posible ser el reprensor 
irreprensible. Así que aplíquense el cuento. Gracias.” 

La senyora Coll: 

“Sí, som radicals, anem a l’arrel dels problemes, és el que té. I sí, som d’extrema 
esquerra si vol, però nosaltres el que..., també rebem atacs i el que passa és que no 
anem amb el victimisme i utilitzant aquests atacs com a programa electoral, que és 
el sí que fan vostès. I rebem atacs físics també, tenim de fet assassinats, Guillem 
Agulló, Carles Palomino i molts d’altres, per tant, a nosaltres no ens vingui a parlar 
de violència per una pintadeta, quan tenim gent nostra assassinats per l’extrema 
dreta.” 

 

 


