
Respostes a la ciutadania de la CUP al Ple de 20/06/2018 

 
Sra. Maria Jesús Sinfreu 
 
Què ha passat amb la lluita de la CUP contra el pla Caufec? 
 
La senyora Coll: 
 
“Bé, el nostre posicionament segueix sent exactament el mateix, hi estem totalment 
en contra. Creiem que és una aberració, i que cada cop que se’ns adrecen més 
veïns i veïnes fent referència a la monstruositat que suposa el que estan construint 
ara, aquí baix, com a centre comercial, que és el que més es veu. 
 
D’altra banda hem de dir que malauradament solament tenim dues mans, i amb els 
fets que s’han donat els darrers mesos arribem on arribem, i en tot cas l’emplacem a 
apropar-se i contactar amb la plataforma «No al Pla Caufec» i sumar-se a la lluita.” 
 
 
 
La senyora Herranz: 
 
“Val, doncs... amb la referència que alguns grups d’aquí han fet de la justícia, la 
pregunta és per a tots els grups. Creieu que la justícia espanyola és justa i 
imparcial? Ja, ja, ja.  
 
Com expliqueu que els tribunals europeus no concedeixin cap petició d’extradició de 
la justícia espanyola? Bé, tots ho sabem, per què no la concedeixen.” 
 
 
 
La senyora Martínez: 
 
Pregunta a tots els grups municipals:  
 
“Si tots coincideixen en què les acusacions contra l’Adri no es corresponen amb la 
realitat, no troben una mostra d’incompetència que no s’hagi aprovat una declaració 
institucional? 
 
I continuant amb la segona pregunta: no creuen que d’aquesta manera creen 
desafecció dels ciutadans envers els seus politics? Gràcies.” 
 
 
 
 



La senyora González: 
 
Pregunta a tots els grups politics: 
 
“Acaben d’aprovar una declaració institucional amb molt bon criteri, que desenvolupa 
aspectes dels drets humans, però molt de vostès no han volgut aprovar-ne una en 
defensa dels drets humans que se li estan negant a l’Adri. Vol dir que els importen 
un carall els drets humans de l’Adri i la resta de persones que es troben en la seva 
situació? 
 
Segona pregunta: només pensen defensar els drets de les persones properes a la 
seva òrbita política, independentment de si es tracta d’una causa justa o no? 
 
I per finalitzar, informo que la lluita contra el Pla Caufec continua viva. La lluita 
perquè l’Adri torni a casa continua viva. La lluita perquè aquest poble sigui dels 
espluguins i les espluguines continuarà viva. Perquè vostès, encara que vulguin, mai 
ens podran aturar. Gràcies.” 
 
 
 
El senyor Brugués: 
 
Pregunta per a tots els grups municipals: 
 
“Creieu que l’actitud dels grups municipals, és a dir, de vosaltres, davant la proposta 
de declaració institucional en defensa dels drets de l’Adrià, ha estat honesta? Moltes 
gràcies.” 
 
 
La senyora Coll: 
 
“Bé, d’entrada, primer la pregunta de si la justícia espanyola és justa. Onze 
condemnes del Tribunal Europeu de Drets Humans d’Estrasburg a l’Estat espanyol 
diuen que no gaire. 
 
Si és una vergonya que no s’hagi pogut acordar un text entre tots? Jo, de fet, ni vaig 
entrar en cap moment, estava a les reunions però no vaig dir en cap moment res 
perquè vaig pensar: «Acordeu el que vulgueu, i una vegada aquí no tindré cap 
problema. Ara, acordeu el que vulgueu. El que no esperaràs és que jo rebaixi el 
text.» 
 
Per a nosaltres la solidaritat és un principi que és innegociable. No va d’ideologies, 
perquè llavors serien amiguismes, jo defenso els meus i als altres que els donin molt 
per allà. Nosaltres no, entenem que si una cosa és injusta, és injusta i s’ha de 
denunciar on sigui, encara que qui sigui la persona afectada no sigui del teu bàndol.” 



El senyor Manyé: 
 
Pregunta a tots els grups politics:  
 
“Què penseu que el regidor de Ciutadans, senyor Roldán, es dediqui a difondre 
notícies d’OK Diario referents a Esplugues, que contenen falsedats manifestes? El 
penseu demandar?” 
 
La senyora Coll: 
 
“Sobre que el regidor comparteixi noticies d’OK Diario, doncs, mira, ens quedarem 
amb el la estáis liando parda del #.” 
 
 
 
 
 
 


