
Respostes a la ciutadania del Grup Municipal C’s 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 Roldán: 

“Bien, buenas tardes, señora Sinfreu. Desde el Grupo Municipal Ciudadanos 
decirle..., un poco parecido, el tema del sereno está como que ya muy obsoleto, no 
lo vemos. En cuanto a la preocupación que manifiesta de inseguridad y de la 
convivencia, decirle que la inseguridad ciudadana es competencia directa de Mossos 
d’Esquadra, por lo tanto, es un cuerpo que depende de la Generalitat, no es 
competencia municipal, la Policía Local, sí. Lo que sí vemos, por ejemplo, es la 
figura del barrio, el policía de proximidad, caminando, que pueda ayudar, que 
pueda..., aparte de regular el tráfico, pueda hacer otras funciones, esto sí lo vemos, 
o el agente [#] que también está cerca de los centros escolares y prevé bullying, en 
fin, hay mucha faena que hacer ahí en este sentido. Esta figura sí, pero lo del sereno 
lo olvidamos. 

Y lo que sí podemos hacer, como grupo municipal o si uno gestionara el 
ayuntamiento, es preguntarse si la ratio de policías es el adecuado, el que indican 
los expertos de la Unión Europea, sumando, como digo, los Mossos con el cuerpo 
nuestro de Policía Local, esto es difícil de medir porque los Mossos intervienen en 
toda el área metropolitana y a veces cuesta de medir, pero es verdad que es que los 
sindicatos muchas veces están comentando que cuando llega una gran feria a 
Barcelona, como el Mobile, pues seguramente hay poblaciones que se quedan –nos 
quedamos, incluyendo a Esplugues– con menos presencia policial a lo mejor de la 
necesaria. En ese sentido sí que nos preocupa y sí que habría que medir esa ratio, 
en qué medida se cumple y en cuál no, y en eso sí que trabajaríamos. Muchas 
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 Torrent: 
 
“Gràcies. Bona nit. Subscrit complement les paraules de l’Eulàlia i de totes les 
companyes que estem aquí. I un parell de preguntes concretes que no heu respost. 
Quan podrem tenir accés a la còpia de l’assegurança per comprovar realment que 
no es cobreixen els danys en cas d’un atac intencionat? Volem tenir aquesta còpia 
perquè volem saber què és realment el que cobreix i el que no cobreix. Això per una 
banda. 

I per l’altra, també volem saber per què no s’ha aïllat el que és l’immoble, que és la 
cosa afectada, i s’ha precintat tota la finca impedint que veïns i veïnes que tenen 
horts comunitaris allà des de fa temps poguessin accedir-hi i es mantingués l’activitat 
als exteriors, perquè davant d’un atac com aquest que ens cremen la casa, com ha 
dit l’Eulàlia, que és una mica casa de tots, no entenem com no s’ha fet el possible 
perquè les activitats que s’hi fan puguin reprendre’s el més aviat possible, és a dir, 
aïllant la part afectada, però habilitant tota la resta perquè puguem seguir fent les 
coses. Perquè davant d’un atac com aquest, si a sobre l’ajuntament impedeix que es 
facin les activitats que sí que es podrien fer perquè la zona és segura, ens sembla 
un doble incendi. Llavors, volem saber per què no es fan ja mesures per poder 
accedir a l’exterior lliurement i poder seguir amb les activitats i recuperar la normalitat 
que ja no la podrem tenir, però que la necessitem tornar a tenir. Gràcies.” 

El senyor Roldán: 

“Bien, yo en respuesta a la señora Herranz y Tània, también incluir al señor Torrent 
que preguntaba también si podían seguir actividades con normalidad, creo 
entender... Bé, parlo català millor, en primer lloc, també demanar disculpes perquè sí 
que estem informats des del moment de l’incendi, per la Junta de Portaveus, per la 
informació que disposem els portaveus i tenim la informació que s’ha donat avui, 
doncs que tot sembla..., tots els indicis, que és intencionat, també que estava 



precintat i que per això no s’hi podia accedir amb normalitat per seguir amb les 
activitats. I el tema em sembla, se’ns deia des del govern que això, clar, qui mana és 
el tema policial, depèn de la investigació policial dels mossos, és qui havia de 
determinat en quin moment i quan es podrà tornar o es pot obrir. També es va parlar 
d’un arquitecte que volia fer una visita i al final deien que l’última determinació serà 
l’arquitecte municipal qui ha de prendre la mesura o la responsabilitat última, qui ha 
de dir què s’ha de fer i com, i estem pendent d’això. I el tema de l’assegurança 
també, doncs, ja ho veurem si hi ha cobertura o no, si n’hi ha, millor, si no, és un 
equipament de l’ajuntament que haurem de cuidar igualment i hi ha una entitat que 
fa alguna acció, que a mi m’agradaria saber i conèixer abans què es fa allà o amb un 
contacte, una comunicació més normal, no després d’un incendi, però, bé, si estem 
en contacte doncs... Si penseu que el Grup Municipal de Ciutadans us pot ajudar en 
alguna cosa, doncs podem contactar perfectament i estarem encantats de rebre-us. 
Res més.” 

 

 


