
Respostes a la ciutadania del Grup Municipal CE al Ple de 20/03/2019 

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? 
 
El senyor Carrasco: 

“Señora Sinfreu, de todas formas, hay algunos municipios que están haciendo 
algunas experiencias en torno a esto y en todo caso, pues siempre es bueno 
aprender de otros siempre que sea positivo y a lo mejor puede calar. En todo caso, 
el tema del sereno está un poco ya..., bueno, un poco, no, bastante desfasado, creo 
que son agentes cívicos los que están llevando a cabo esta labor y, por lo tanto, a lo 
mejor se podría introducir el elemento de agentes cívicos nocturnos para un poco 
ayudar a la gente, más que para un tema de seguridad, sería un tema de 
acompañamiento a la farmacia o incluso al hospital o, en fin, alguna cuestión de 
estas en horas nocturnas. Y a lo mejor esto sí que podría ser una cosa a tener en 
cuenta, pero que en todo caso es el equipo de gobierno el que ha valorar si esto 
puede ser positivo o no, pero sobre todo viendo experiencias de otros municipios. 
Gracias.” 

 

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.) 

 



El senyor Carrasco: 

“La pregunta, Tània y Eulàlia, que habéis hecho a los grupos municipales, a ver, 
nosotros desde Canviem Esplugues tenemos un canal de portaveus en donde desde 
el primer momento que pasó el caso hemos preguntado y se nos ha informado de 
cómo estaba la situación, ¿vale? O sea que no digáis que no nos hemos 
preocupado. No hemos hablado con vosotros, pero nos hemos preocupado del 
tema. (Veus de fons.) Dejadme hablar porque siempre..., vosotros preguntáis pero 
después no dejáis responder, no es la primera vez, y espero que hoy no me llaméis 
pocavergonya, espero que no me lo llaméis. Por lo tanto, dejadme hablar. O sea, 
que nos hemos preocupado desde el primer momento. La preocupación, ¿cuál era? 
¿Ha habido daños físicos? No ha habido daños físicos, por lo tanto, ya es un 
avance. ¿Ha habido daños estructurales del edificio? Sí, pues eso tiene solución, 
todo lo estructural tiene solución, por lo tanto, yo creo que con la explicación que ha 
dado el equipo de gobierno antes, que se está esperando a ver qué pasa con..., si 
se confirma si ha sido intencionado o no ha sido intencionado, a partir de aquí 
podemos empezar a hablar qué se hace, que lo que hay que hacer, seguramente, 
será reformar el edificio otra vez y dejarlo como estaba, que es lo lógico. Por lo 
tanto, la apuesta de Canviem Esplugues es que el edificio se mantenga tal y como 
estaba, esa es la propuesta que nosotros damos aquí.” 

 

 


