
Respostes a la ciutadania d’ERC-GxE al Ple de 21/11/2018 

Sra. Maria Jesús Sinfreu  
 
El passadís central del parc de la Solidaritat és una zona molt exposada al sol i 
des de l’Ajuntament es va dir que s’hi posarien para-sols. S’han oblidat del 
tema? 
 
Pensen prendre mesures immediates per pal·liar el casos circulatori provocat 
pel nou carril bici al seu pas per Laureà Miró i Països Catalans? 
 

El senyor Torras: 

“Bé, bona nit, senyora Sinfreu. No sé si ens està veient en la distància o ja se n’ha 
anat a dormir, perquè comencen a ser hores ja. En tot cas, si no ens veu ara ja ens 
veurà en diferit. 

Quant a la primera pregunta, nosaltres no tenim resposta. Entenem que això és 
un..., de fet, no és un compromís sinó que és una decisió que va prendre la 
ciutadania en el tram dels pressupostos participatius, i per tant, entenem que no tan 
sols no se’n pot haver oblidat ningú, sinó que és una obligació fer-ho perquè és una 
decisió presa i, per tant, s’ha de complir. I per tant, entenem això, que no hi pot 
haver oblit, i suposo que ara l’equip de govern ens contestarà com està la situació. 

Sobre el segon tema, és un tema molt llarg. El tema de la mobilitat, òbviament ens 
preocupa molt, és un dels temes que més ens preocupa en general, és un dels 
grans reptes que tenim en els propers 10-15 anys, totes les àrees metropolitanes 
d’Europa. Cada vegada demanem més prestacions als carrers, als nostres carrers, 
cada vegada volem que hi passin més possibilitats de mobilitat pels nostres carrers, 
volem que hi passi el carril bici, volem que hi passi el tramvia, volem que per sota hi 
passi el metro, volem voreres amples i volem accessos fàcils per a la gent que té 
mobilitat reduïda, i ho volem tot i ja. Però els carrers són els de tota la vida, els 
carrers no es fan més amples i, per tant, tot alhora no és possible. Per tant, com ha 
societat hem de tenir un debat molt profund sobre què prioritzem i què no prioritzem.  

Des del nostre punt de vista, les bicicletes s’han de prioritzar, i des del nostre punt 
de vista, el trànsit rodat amb vehicles de tracció mecànica no és el que s’ha de 
prioritzar, però és evident que això és una visió general, molt generalista, i que la 
concreció tècnica i concreta d’aquesta visió és molt difícil de detallar ara mateix, i a 
més a més, per un regidor com jo, que no soc tècnic municipal en mobilitat, per tant, 



entenc que aquí hi ha una feina tècnica també molt important que s’ha de fer, i que 
no estem segurs si s’ha fet bé del tot o no, però d’això n’hi ha molt a parlar. 

També convidem la senyora Sinfreu i a tothom que hi estigui interessat a venir 
divendres, com ha dit la regidora Coll, al debat que organitza l’Associació de Veïns i 
Veïnes d’Esplugues al Robert Brillas per parlar d’aquest tema. Nosaltres hi serem.” 

 


