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Allau de crítiques de l'oposició per la
plaga de xinxes al barri
d'Espronceda de Sabadell
Demanen l'actuació immediata

Les xinxes afecten el sud de Sabadell. | Meritxell Moreno

La plaga de xinxes al barri d'Espronceda
(https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/19196/alerta/espronceda/sabadell/plaga/xinxes) ha
desencadenat una onada de reaccions de la majoria dels partits de l'oposició. Tots a l'una han
reclamat una actuació immediata de l'Ajuntament, recordant les competències en salut pública de
l'administració local.
El regidor de Cs, Adrián Hernández, ha carregat contra el consistori, "no pot ser que es renti
les mans" i ha indicat que hi ha "antecedents d'intervencions municipals en casos similars".
Hernández ha apuntat que "la falta de neteja i manteniment dels barris està passant factura als
veïns".
Hernández també ha criticat amb vehemència l'Ajuntament a través del seu compte de Twitter.
Una via que també ha fet servir el primer secretari general del PSC de Sabadell, Pol Gibert. El
socialista ha recordat que una de les competències són el "control de plagues i salubritat" i ha
criticat que no hi hagi actuació municipal.
De verdad el Ayuntamiento no puede echar una mano a los vecinos afectados ?? Pero entonces
para qué estamos joder! Pues menos mal que son muy de izquierdas... https://t.co/Qsz6Swy8bw
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(https://t.co/Qsz6Swy8bw)
? Adrián Hernández (@moyano83) 17 de juliol de 2018
(https://twitter.com/moyano83/status/1019192620009041920?ref_src=twsrc%5Etfw)

Mentre els veïns/es de #Espronceda
(https://twitter.com/hashtag/Espronceda?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) pateixen una plaga de
xinxes i es veuen obligats a tirar els seus mobles, @Aj_Sabadell
(https://twitter.com/Aj_Sabadell?ref_src=twsrc%5Etfw) es desentén del problema i nega que hi
pugui actuar.
Sort que un dels àmbits d'actuació de @Aj_Sabadell
(https://twitter.com/Aj_Sabadell?ref_src=twsrc%5Etfw) en Salut és el control de plagues i
salubritat?? pic.twitter.com/RtIPa9DxLS (https://t.co/RtIPa9DxLS)
? Pol Gibert (@polgibert) 17 de juliol de 2018
(https://twitter.com/polgibert/status/1019227033031847937?ref_src=twsrc%5Etfw)
També en una piulada s'ha expressat el portaveu del PP, Esteban Gesa. El popular ha
qüestionat si es prendran mesures al respecte i ha apuntat cap a una ocupació com "la
conseqüència" de la plaga de xinxes d'un edifici del barri.

En Espronceda edificio plagado de chinches como consecuencia de un piso Okupa,vecinos
desesperados y el Ayuntamiento silbando... tomará medidas el Gobierno municipal? O al ser
okupas ya les está bien? @RadioSabadell
(https://twitter.com/RadioSabadell?ref_src=twsrc%5Etfw) , ,@NacioSabadell
(https://twitter.com/NacioSabadell?ref_src=twsrc%5Etfw) @DiarisSabadell
(https://twitter.com/DiarisSabadell?ref_src=twsrc%5Etfw) ,@iSabadellcat
(https://twitter.com/iSabadellcat?ref_src=twsrc%5Etfw) .
? Esteban Gesa Para (@EstebanGesa) 17 de juliol de 2018
(https://twitter.com/EstebanGesa/status/1019233963544662016?ref_src=twsrc%5Etfw)
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