
Respostes a la ciutadania d’ICV-MES-AS al Ple de 15/11/2017 

 
El senyor Raventós: 
 
“Gràcies. Bona tarda. Al ple del mes de juny, el dia 21, vaig preguntar com és que 
s’havien tallat uns arbres d’un talús que hi ha al costat de Les Moreres, al carrer Juli 
Culebras. Llavors, la resposta va ser: «Sobre els pins del carrer Juli Culebras i 
Domènech i Montaner, són pins que estan al talús de l’autopista.» Això és la 
resposta que em va donar el senyor Sanz. «Que el manteniment el fa el Ministeri de 
Foment, per tant, no és una competència que nosaltres tinguem directament. No, 
l’ajuntament no els ha tallat. De primeres, el que sí els havia fet arribar, malgrat 
potser no, no els havia fet arribar res sobre que havien de tallar aquests arbres, però 
tot i així, el que sí és veritat és que no van tirar endavant i no ens van comunicar 
aquesta actuació, per tant, no ens la van comunicar. Els que sí ens han demanat és 
que se’ns faci un informe del perquè de la retirada d’aquests arbres, tenint en 
compte que no ha estat l’ajuntament sinó el Ministeri de Foment.»  
 
Llavors, com a associació de veïns i veïnes que estic parlant, vam demanar al 
Ministeri de Foment per què els havien tallat, i ens van dir: «En contestación a su 
escrito recibido el 7 de julio del 2017, interesándose por la tala de árboles junto a la 
B-23, esta área de conservación y exposición les informa que existe un acuerdo con 
el Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat, por el que los servicios municipales 
vienen realizando el mantenimiento de las plataformas y los trabajos de jardinería 
necesarios para su ornato en los taludes de la autopista, paralelos a la calle Josep 
Puig i Cadafalch, Lluís Domènech i Montaner i Juli Culebras, ante otras de este 
municipio.» 
 
Llavors, la pregunta és..., un dels dos ha dit mentides. Llavors, com que després no 
puc replicar, la meva pregunta és: si ha mentit el ministeri, què pensa fer l’equip de 
govern. Si els que ens heu mentit sou l’equip de govern, què en pensa l’oposició. 
Perquè com a associació de veïns i veïnes o a qualsevol ciutadà, ens sembla que no 
ens mereixem mentides.” 
 
La senyora Millà: 
 
“Doncs, sí, m’agradaria intervenir-hi perquè aquest és un tema que hem estat 
seguint nosaltres des del principi, i mira, tinc aquí per entrar per registre, però 
aprofitaré i ho diré aquí, de viva veu.  
 



El 15 de juny, en una comissió informativa, vam dir què havia passat amb un 
centenar d’arbres –que després resulta que són més, però vaja– tallats. La resposta 
va ser aquesta, que era de Foment i que es comprovarà què ha passat. Fins aquí, i 
això consta en l’acta. 
 
Quan ho vam dir el 15 de juny, aquests arbres, ens havien avisat uns veïns, ja feia 
segurament entre un mes i dos mesos que estaven tallats, els que es van detectar 
més. Quinze de juny. 
 
Catorze de setembre, tornem a preguntar a la comissió informativa i llavors se’ns 
explica que una part del mur és de Foment, bé, tot això que ens ha dit ara el senyor 
Eduard Sanz, i que evidentment tot això s’ha fet amb un informe tècnic. Demanem 
l’informe tècnic.  
 
Onze d’octubre, clar, passa l’estiu, una altra vegada a la comissió informativa 
demanem l’informe tècnic i se’ns diu: «Se us ha passat, el rebràs de seguida.» Molt 
bé. Nou de novembre, una altra comissió informativa, i tornem a demanar l’informe 
perquè no havia arribat l’informe. I se’ns diu: «El rebràs demà.» Doncs, sí senyor, 
l’endemà, 10 de novembre, rebem l’informe. Ens mirem l’informe i quina és la 
sorpresa que aquest informe està datat del 16 d’octubre, quan els arbres estan 
tallats abans del 15 de juny. 
 
A veure, ens enganyeu, ens dieu mentides, ens preneu el pèl? No sé quina de les 
tres és pitjor. Per tant, senyor Raventós, penso que ens enganyen.” 


