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

Sr. Edi Rovira 
 
Preguntes per l’Equip de Govern 
 
Per què ja no rebo la revista el Pont per Internet desprès de tants anys ? 
Algú del Ajuntament ha decidit no enviar-me el Pont per Internet ? 
He intentat que em tornin a enviar-me el Pont i ha sigut impossible. 
L’única manera de llegir un paper és per l'ordinador. Jo porto l’ordinador 
amb l’ajuda d' un braç articulat. 
Els hi demano que tornin a enviar-me el Pont per Internet i perdonin el medi. 
 

El senyor Sanz: 
 
“Doncs la veritat és que El Pont de format digital no s’ha enviat mai per internet o 
correu electrònic, com a tal. Entenem, per tant, que es refereix al butlletí digital que 
s’enviava cada quinze dies, entenem que es refereix a aquest. I el fet és que en 
aquesta distribució, amb motiu de la Llei de protecció de dades, les bases de dades 
que tenia l’Ajuntament per fer aquest enviament es van haver d’iniciar des de zero i 
per això es va donar publicitat de nou per informar la ciutadania que la gent que 
volgués continuar rebent aquest butlletí s’havia de subscriure de nou, la qual cosa es 
pot fer a través d’un bàner molt visible a la pàgina web de l’Ajuntament, al home de 
la l’Ajuntament. 
 
Tant El Pont com l’agenda, es pengen cada mes al web i es poden consultar a 
través dels bàners situats al carrusel de la part inferior del web. Per tant, si té 
necessitat de fer-ho a través de l’ordinador, doncs subscrivint-se de nou al butlletí el 
tornarà a rebre. I, en qualsevol cas, accedint a aquestes publicacions via digital a la 
web, doncs, entenem que també en podria fer lectura.” 
 
 
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 Sanz: 

“La pregunta sembla que vagi en dos blocs, perquè parla de què el problema que 
més preocupa els veïns i veïnes d’Esplugues és la inseguretat ciutadana i 
l’incivisme; no és el que més preocupa o, en tot cas, el que ens diuen les enquestes 
al respecte. Però tanmateix, a més, afegir-li que si recuperem dades de la darrera 
Junta Local i Consell de Seguretat també és veritat que la conclusió en els índexs de 
criminalitat i de civisme a la nostra ciutat, en termes de comparació a l’any anterior, 
interanual, no han empitjorat, sinó que més aviat tot el contrari, han millorat. També 
és la comparació amb el nostre entorn, de la Regió Metropolitana Sud, doncs 
continua de manera molt significativa per sota de la mitjana del nostre entorn, les 
dades d’Esplugues continuen molt per sota i, a més a més, aquesta dada és una 
dada –el fet que estiguem per sota de la mitjana de la Regió Metropolitana Sud– que 
es manté en el temps, vull dir que no és ara, sinó que ja fa força temps que estem 
per sota. Per tant, això denota que, com a mínim, a efectes de la inseguretat 
ciutadana i incivisme, doncs les dades que tenim no són si més no les pitjors, ni molt 
menys, sinó que estem en una bona situació si com a mínim ens comparem amb 
altres ciutats de l’entorn, malgrat evidentment el que volem és que això es 
converteixi en una actitud zero i que, per tant, no n’hi hagi cap i s’ha de seguir 
treballant. Però en tot cas, com deia, no és la preocupació més important. 

I sobre la figura del sereno, nosaltres no compartim aquesta figura, tampoc. En 
qualsevol cas i si era la seva intenció, nosaltres disposem d’agents cívics, una figura 
en la qual creiem molt més, tant pel que significa de proximitat i de voluntat de 
recolzament, de suport, d’ajuda a la ciutadania en molts aspectes, no tenen tant un 
caràcter de sanció i quan parla d’incivisme o inseguretat segurament estem parlant 
més aviat d’això, sinó al revés, de col·laboració. Si es referia a això, doncs nosaltres, 
ho torno a dir, tenim aquesta figura que pensem que dóna sortida a les necessitats 
que hi ha plantejades actualment, fins i tot en horari nocturn, que es podria plantejar, 
però de moment com a mínim no tenim la percepció que siguin necessaris, atès que 
en general la ciutadania no ha demanat aquest servei o aquesta necessitat. No sé si 
haurà de ser en el futur i, en tot cas, doncs ho analitzarem quan s’escaigui.” 

 

 



Sr. Ricard Oliveras 
 
Voldríem conèixer el nombre d’habitatges socials (protecció oficial), tant de 
lloguer com de compra que s’han posat al mercat per part d’aquest Ajuntament 
des de l’any 2000. 
Ens agradaria rebre la resposta al Ple i també per escrit. 
 
El senyor Sanz: 

“Des de l’any 2000, l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat ha adjudicat els següents 
habitatges de protecció oficial. L’any 2002, el PEMU de Can Vidalet, 30 habitatges 
en règim de compravenda. Any 2007, 120 habitatges en règim de compravenda. Any 
2007, Ricard Güell, 12 habitatges en règim de compravenda. Any 2007, Plaza y 
Janés I, 30 habitatges en règim de compravenda. Any 2007, Isidre Martí, Pep 
Ventura i Gaspart Fàbregas, 64 habitatges en règim de lloguer per a joves. Any 
2012, Plaza y Janés II, 20 habitatges en règim de compravenda. Any 2014, Pep 
Ventura, 17 habitatges en règim de compravenda.” 

 
Sra. Eulàlia Herranz 
 
Davant la inhabilitació i precintament de Cal Suís a causa del foc provocat, 
voldríem saber: 
-Quines actuacions té previst fer l’Ajuntament per resoldre el problema? Quin 
és el calendari d’execució de les accions previstes? 
-Què diu l’informe dels bombers i de Mossos? Quan podrem disposar d’una 
còpia d’aquests informes? 
-Què ha dit el pèrit de l’assegurança? Què cobreix l’assegurança? 
-Què diu l’informe dels tècnics de l’Ajuntament? Quant podrem disposar d’una 
còpia d’aquest informe i de l’assegurança? 
-Si l’Ajuntament es personificarà com acusació en el cas? 
-Com és que l’Ajuntament no s’ha posat en contacte amb l’assemblea de Cal 
Suís per veure quines eren les nostres necessitats? 
 
El senyor Sanz: 

“Actualment treballem en dues línies d’actuació, una inicialment és resoldre aquesta 
incògnita, és a dir, que es confirmi l’autoria..., bé, l’autoria, que es confirmi primer 
que ha estat un incendi provocat, intencionat més aviat, primer que es confirmi en 
aquesta matèria. I segon, la línia d’actuació que tenim és una avaluació detallada per 
dir-ho d’alguna forma, dels danys que ha sofert l’edifici. Estem treballant en aquestes 
dues línies. De fet, dic treballant, però la primera no ens pertoca tant a nosaltres, la 
primera, la resolució de la intencionalitat, saber si ha estat intencionat o no li 



correspon als Mossos d’Esquadra i l’altra part sí que evidentment la treballarem 
nosaltres. 

Per tant, quan em pregunta quin és el calendari d’execució de les accions previstes, 
doncs quan obtinguem resposta a aquestes dues incògnites que tenim ara a sobre la 
taula és quan podrem fixar un calendari a partir d’aquí amb el que treballarem. 

Quan em pregunta què diu l’informe de Bombers i de Mossos, i quan podrem 
disposar de còpia d’aquests informes, jo li dic que ara mateix no els tenim, nosaltres 
hem parlat amb Mossos i els hem demanat, però no el tenim, encara, aquest 
informe. S’està elaborant o s’està treballant el mateix, però no disposem del mateix. 

Tenim interès, perquè ja m’avanço i responc una de les darreres preguntes que em 
deia, tenim interès perquè ens preguntava si l’Ajuntament s’havia personat en el cas, 
nosaltres vam presentar ja fa dies denúncia davant dels Mossos d’Esquadra, però 
evidentment el fet de si ha estat intencionat o provocat o no, doncs també varia les 
coses i, per tant, també tenim interès a obtenir aquesta informació per part dels 
Mossos d’Esquadra. Com li dic, com que no els tenim, doncs no li puc avançar gaire 
cosa més al respecte. 

Quan em pregunta què ha dit el pèrit de l’assegurança, què cobreix l’assegurança, 
en aquest cas, l’altre dia ens vam veure i jo li vaig avançar que havíem demanat, 
primer, mirar quina cobertura teníem nosaltres amb l’assegurança al respecte 
d’aquest incident i el fet és que de moment no podem enviar el pèrit de 
l’assegurança perquè el que estableix el contracte d’assegurança és que si el que ha 
provocat o si s’ha provocat aquest incendi per part d’un tercer, doncs l’assegurança 
no cobriria els danys. Si no fos un tercer, sinó que hagués estat una altra casuística, 
doncs evidentment podríem treballar amb la companyia d’assegurances en aquest 
sentit. Per tant, tornem a estar pendents del que ens pugui dir l’informe dels Mossos 
d’Esquadra al respecte. 

Si l’Ajuntament es personarà com a acusació en el cas, ja li dic que sí i evidentment 
continuarem, es tracta d’un equipament municipal i, per tant, hem de defensar els 
interessos de tots els ciutadans i ciutadanes d’Esplugues i així ho farem. 

I l’última pregunta que em feia és com és que l’Ajuntament no s’ha posat en contacte 
amb l’assemblea de Cal Suís per veure quines eren les nostres necessitats. Aquí 
potser per error meu, però discrepem una mica amb l’afirmació perquè jo entenia 
que sí que n’havíem parlat, en vam parlar el mateix dia d’una forma breu i ràpida, 
certament. El passat dilluns també van estar aquí i vam poder intercanviar opinions 
al respecte, però el que sí que és veritat és que a través del telèfon, doncs vostè em 



va proposar de fer una reunió i jo li vaig dir «sí, té raó, aquesta setmana és una mica 
complicada perquè hi ha el Ple, etc., i mirem a veure quan la fixem», i hem quedat 
que ens veiem demà. En tot cas, mantenim aquesta reunió, però tampoc tenia la 
percepció que no ens haguéssim interessat, sinó que potser no havíem concretat la 
trobada, malgrat que per telèfon sí que havíem parlat.” 

 
El senyor Fernández: 
 
“Bueno, yo me vengo a referir al campillo de Can Clota. Hace dos meses había una 
mejora de poner seis u ocho farolas para que se iluminara el parque, ese parque me 
parece muy bien que se ilumine, en su día a mí me costó muchísimas horas, venía 
aquí a este ayuntamiento para reivindicar como está, me costó muchísimas horas, 
no te digo de cien, ni doscientas, quizá más de quinientas horas me costó, y todo lo 
que sea mejora, me parece estupendo, se iban a poner seis u ocho farolas, 
totalmente de acuerdo. Pero lo que no estoy de acuerdo es que lleva ya como 
mínimo mes y medio esa obra parada, la puerta de entrada, que tiene una de 
entrada y otra de salida, una la quitaron para meter el tubo, con lo cual allí está todo 
aquello en malas condiciones. Las vallas..., si alguien tira la valla y roza algún coche 
o araña algún coche, ¿quién se hacer responsable de aquello, la obra o el 
ayuntamiento? Yo quisiera saber solamente esto. Solamente quería decir esto. 

Y a continuación, desde los coches que aparcan en el campillo, los del mercado, 
todos los miércoles van contra dirección, no un día ni dos, todos los días a la una y 
media que pongan allí un guardia que ya se ganará no el sueldo del día, sino del 
mes. Gracias.” 

El senyor Sanz: 

“Efectivamente aquí estaba prevista la sustitución del alumbrado actual y la 
incorporación de más báculos de iluminación precisamente para mejorar la 
iluminación del conjunto, dado que es deficitaria. 

La cuestión es que aquí la empresa inició la obra, aunque fue durante un breve 
tiempo, porque inició una mañana y al mediodía se paró la obra por falta de 
documentación presentada ante el Ayuntamiento y, por tanto, se tuvo que parar la 
obra. La verdad es que sí que había abierto una parte de rasas, etc., y por tanto, la 
situación ha quedado a medias. En todo caso, la previsión y por lo menos lo que me 
han dicho los servicios técnicos –espero que no se equivoquen– es que la semana 
que viene se pueda reemprender la obra, una vez evidentemente se haya 
regularizado la situación y presentado toda la documentación necesaria. 



Sobre si pasase algo, evidentemente en este caso la responsabilidad sería de la 
obra, del promotor de la obra, no tanto del Ayuntamiento, porque vuelvo a decir que 
además no había presentado toda la documentación. 

Y sobre los coches del mercadillo en contra dirección, ya es la segunda vez por lo 
menos que sale, yo sé que hemos ido haciendo algunas gestiones con la Policía 
Local y en todo caso insistiremos en la cuestión para que se mejore. Ya dijimos en 
aquel momento que no era evidentemente una situación admisible y que hay que 
revertirla.” 

 
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.” 

 

 

 



El senyor Sanz: 

“La senyora Tània González, que preguntava a tots els grups què passa, que per 
què no s’han posat en contacte amb l’assemblea, i jo em reitero una mica en la 
resposta que he donat abans, no és tant la nostra percepció. Jo el mateix dia a les 
nou del matí, si no m’equivoco, vaig parlar amb la senyora Eulàlia Herranz, 
breument, certament, i més enllà d’això, com a mínim a efectes de l’equip de govern, 
més enllà d’allò que personalment com a regidors poguéssim haver fet, és veritat 
que immediatament tant amb Policia Local com amb serveis tècnics municipals, etc., 
hem estat seguint el tema i han estat parlant amb vostès sobre la situació. I, per tant, 
la comunicació, diguem-ne, ha existit. Entenem que és aquesta la percepció, més 
enllà que si vostès valoren que hauria d’haver estat més intensa, doncs evidentment 
ho poden valorar així. 

Sobre les mesures d’urgència perquè Cal Suís no caigui, aquí el que em diguin els 
serveis tècnics, evidentment en cap cas, i li asseguro que ens en preocuparem, que 
la nostra voluntat és que això no vagi a més i que no hi hagin més desperfectes, 
entre altres coses, perquè com que després els haurem de recuperar, ens costarà 
més diners. Per tant, la intenció és que en base al que ens indiquin els serveis 
tècnics, actuem amb la màxima diligència possible. 

Dit això, també els he de dir, i no és cap excusa ni molt menys perquè els regidors i 
regidores ho saben, que a efectes d’administració pública a vegades ens agradaria 
ser més àgils, però hi ha certs elements de contractació i altres operacions per les 
quals, desgraciadament, no som tan àgils com ens agradaria. Això no treu que, com 
a mínim amb el que seria brigada municipal o en el que sí que són recursos propis, 
intentem actuar el més ràpid possible.” 

 

La senyora Carme: 
 
“Gràcies. Bé, jo primer de tot només volia venir per donar les gràcies de com he 
sigut..., tenia jo un problema i m’han atès molt bé a l’ajuntament. Un deu alt, perquè 
l’onze no existeix. El senyor Juan Florido, un deu, la Mònica, el senyor Eduard Sanz, 
la senyora Gemma Esteve, tots, m’heu solucionat el problema divinament, amb una 
amabilitat que no me l’esperava. La veritat és aquesta. Aquesta és una. 

Segona, els calendaris que heu donat, els que heu portat a casa, Correus, té diferent 
data que la que em van donar aquí al número onze, dels pagaments, de la 
contribució i tot això. Vaig anar a dir-ho i em van dir «digui-ho vostè a l’ajuntament», i 



com que no sabia amb qui havia d’anar a parlar per dir-ho, doncs vinc avui. El que 
em vulgui rebre... Tampoc trobo correcte que, per exemple, que ho paguem pel 
banc, jo sé que el meu fill..., la meva filla ho ha tret perquè diu «així tinc un mes i mig 
de termini». Jo trobo que els que paguem pel banc hauríem de tenir més marge que 
el que ho paga manualment, perquè els comptes els hem de fer totes les cases 
igual, eh? I després que hi ha molta diferència d’una data a l’altra per fer els 
comptes. Si algú no us paga, no el podreu multar perquè si té l’altre calendari... Aquí 
els porto per ensenyar-ho. 

Després l’últim ja, dos minuts. Trobo que els semàfors estan molt mal reglamentats. 
L’altre dia me’n vaig endur un «susto» molt gran perquè aquí a la carretera passava 
una senyora amb aquests carrets que tots haurem d’agafar un dia o altre, allò que 
sembla una cadira que van així, i va haver de tirar-se un senyor a ajudar-la. Perquè 
verdaderament vint-i-set minuts és molt poc per traspassar els dos tramvies i les 
dues..., vint-i-set segons, perdona. Si fos vint-i-set minuts..., vint-i-set segons. És que 
jo aquesta hora ja acostumo a dormir i se m’ha de notar. Doncs resulta que, clar, 
trobo que és molt poc. En canvi, vas al carrer Doctor Miquel Riera, que res, passar 
del quiosc a la pizzeria, i té setanta segons. Trobo que això s’hauria de reglamentar, 
perquè la senyora que va només amb el carro de la compra ja no pot passar, si té la 
meva edat, entén-me. Ara, si té divuit anys, doncs suposo que el passarà tres 
vegades. Això s’hauria de mirar una mica. Ja he acabat. 

I sobretot donar les gràcies i doneu-li al Juan Florido, a tots, perquè desde luego han 
sigut una meravella per mi.” 

El senyor Sanz: 

“Traslladarem els agraïments a... Ha marxat? En tot cas, traslladarem els 
agraïments. Sobre el calendari de tributs, no m’ha quedat clar, perquè ha dit que hi 
havien dues versions, però no he entès massa bé quines eren les dues versions que 
s’havien publicat. En tot cas, ho mirarem, perquè evidentment s’hauria d’unificar. 

I sobre el tema dels semàfors, doncs ho hem dit vàries vegades, el temps 
especialment a l’avinguda de Cornellà ve molt delimitat per la preferència de pas que 
té el tramvia i, per tant, el temps de pas queda regulat en base a aquesta preferència 
de pas i evidentment a la freqüència que ha de tenir el tramvia. És una petició que 
nosaltres a l’empresa adjudicatària l’hem fet en vàries ocasions, no és fàcil perquè 
llavors afecta les freqüències, però en alguns punts estem mirant que es pugui 
ampliar. Segurament no en tots els passos, però en alguns punts podríem ampliar 
alguns segons i, encara que siguin pocs, de seguida es nota.” 



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 Sanz: 

“Entenc que ha preguntat més a l’oposició al respecte.” 

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 Sanz: 

“Vejam, quan poden tenir accés a la còpia de l’assegurança? Miri, no és que tingui 
cap problema perquè nosaltres transparència total i absoluta, el que passa que amb 
documentació, etc., normalment sempre fem una consulta als serveis jurídics i no hi 
ha cap problema que es pugui donar, si és que així ens ho diuen, però sempre està 
bé que ho consultem. 

En qualsevol cas, el que no m’agrada és que davant d’aquesta petició sembla que hi 
hagi un dubte sobre el que jo li transmeto i les paraules que li diem nosaltres. Si jo li 
dic que l’assegurança, si és un tercer el que ha provocat l’incendi, no ens cobriria, i 
l’altre cas sí que hauríem de valorar, però tindria un límit, la cobertura també tindria 
un límit, és a dir, potser no arribaria a cent per cent dels costos que podria tenir la 
rehabilitació, tindria un límit, doncs home, el fet que em demani la còpia, denota una 
certa desconfiança per comprovar que el que estem dient és veritat i això tampoc 
ens acaba d’agradar. 

Sobre el precinte de tota la finca, això ja els ho vaig comunicar, nosaltres, vull dir que 
com a grup polític tampoc intervindrem directament aquí. El que sí que vam dir des 
del principi és que hem de garantir la seguretat de les persones, aquest és l’objectiu 
número 1, de l’edifici, però evidentment primer de les persones i, per tant, aquí el 
que a nosaltres ens diguin els serveis tècnics municipals és el que farem. Si els 
serveis tècnics municipals ens diuen que hi ha una altra fórmula o que es pot fer 
d’una altra manera, tampoc no prendrem una decisió nosaltres al respecte més enllà 
del que ens diguin els serveis tècnics municipals.” 

 
 
 
 



La senyora Chirivas: 
 
“Eso es. Gracias. Bueno, 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 
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.” 

El senyor Sanz: 

“Entenc que s’ha dirigit al Grup Municipal de la CUP.” 

 

La senyora Yáñez: 

“Buenas noches. Yo no voy a hacer ninguna pregunta, simplemente decir tres 
cositas. Una, que me sorprende que haya un día internacional de la mujer cuando 
cada día es el día de la mujer que saca Esplugues adelante. 

En segundo lugar, me parece que no es lógico que en un pleno haya personas con 
lazos amarillos y manifestación sobre presos políticos que no son presos políticos. 

En cuanto a la inmigración, hay que distinguir entre la legal y la no legal. Yo 
recuerdo que cuando era pequeña gente de mi familia tuvo que ir a trabajar a 
Alemania y si no tenía un puesto de trabajo no le dejaban entrar. Nada más. Muchas 
gracias.” 

El senyor Sanz: 

“En todo caso, yo hago una reflexión al respecto sobre los lazos amarillos en el 
Pleno. Nosotros como institución entendemos que la institución es la que ha de ser 
neutral, pero por supuesto cada concejal puede libremente llevar el símbolo que 
quiera, en este caso son lazos amarillos, chapas o..., la señora Herminia Villena 
lleva una chapa, que no es un lazo amarillo, es otro elemento de reivindicación 
también. Y, en todo caso, nos parece que a título personal cada concejal puede 
mostrar lo que crea y forma parte de su libertad. Lo que sí que consideramos que 
debemos preservar en ese sentido es la neutralidad de la institución, del 
Ayuntamiento como tal, pero, a nivel personal, pues pueden llevarlos. Entendemos, 
faltaría más, que puede ser así. Y nada más que añadir.” 


