
Respostes a la ciutadania d’ICV al Ple de 19/10/2016 

 

 

Sra. Andrea Tapia 
El soterrament de les línies elèctriques ha de suposar un pla urbanístic que 
només afavoreix als de sempre i que ens ha portat  a la crisis del 2007? 
 
Sr. Joan G Pi 
Per què no escolteu la veu del poble? 
 
Sra. Raquel Lendines 
En que beneficiaria realment la construcció d’habitatges de luxe als veïns de 
tota la vida d’Esplugues? No pujarà el preu de la nostra ciutat de forma que es 
torni inaccessible? 
 
Sra. Elena Aguilar 
Per què després de tant temps paralitzat s’ha iniciat de nou el projecte? 
 
Sra. Mireia Lluesma 
Per què prioritzen els centres comercials quan hi ha entitats que estan en un 
local de lloguer? 
 
Sr. Nayim Arouimbau 
Dirigit al grup municipal PDC: 
Per què fa 2 o 3 anys aquest grup municipal estava en contra el Pla Caufec i 
actualment hi esta a favor? 
 
Sr. Efrem Blázquez 
Amb quin dret es creuen, com per fer tot aquest mal a la seva ciutadania? 
 
 
Sr. Manel Moliner (1a pregunta) 
Hi ha alguna manera d’aturar el pla Caufec i deixar Collserola. Tal com està 
ara? 
 
Sr. Iker Corres 
Per què a la actuació respecte a l’incendi no es va utilitzar el camí des de la 
cruïlla amb carrer Josep Angera i Sala i carrer l’Esmaragda? 
 
Sr. Bernat Cubells 
S’han plantejat mai l’afectació indirecta que tindrà l’augment de la població 
fronterera amb el Parc Natural sobre aquest? 



 
Sra. Cristina Millà 
¿Cómo está prevista preservar el medio ambiente y la conservación del Parque 
de Collserola en el momento en que se empiece a masificar el pie de la 
Montaña? 
 
¿Cómo está previsto preserva la tranquilidad y bienestar de la ciudadanía de 
Esplugues cuando se empiece a masificar de gente la entrada del pueblo? 
 
Sr. Manel Moliner (2a pregunta) 
Ho vieu totalment necessari de portar-ho a terme a canvi de la pèrdua 
d’hectàrees forestals? 
 
Sra. Alba Herrera 
Algun dia aquest ajuntament es plantejarà fer una consulta als ciutadans sobre 
si volem o no el Pla Caufec? 
 
Sr. Raül Abad 
Sereu capaços de treure boscos per edificar? 
 
Sr. Ricard Oliveras 
Per què la Sra. Pilar Díaz es la Presidenta Executiva del Consorci de Collserola 
quant és art i part? 
 
Sra. Lídia Ibáñez 
Per què la Sra. Pilar Díaz és la Presidenta Executiva del Patronat de Collserola? 
 
Sra. Anna Varela 
Quant veurem anunciat a El Periódico que les obres de l’auditori tornen a 
començar ? 
 
Per què mentre algunes administracions inverteixen diners en l’habilitació 
d’espais verds l’administració d’Esplugues deixa morir una part  de 
Collserola? 
Quant falti una aquesta zona verda s’utilitzaran els nostres impostos per 
habilitar-ne de noves? 
 
Sr. Joan Ruiz 
S’ha realitzat algun estudi de viabilitat ambiental en el  projecte? Quins? 
 
Sr. Gerard Cluet (1a pregunta) 
El poble prefereix espais verd o més centres comercials? 
 
Sr. Gerard Cluet  (2a pregunta) 
Construirem fins l’últim racó verd? 



 
Sr. Jordi Rodríguez 
Vull tot verd per sempre. 
 
Sra. Eva Granados 
Aquesta nova iniciativa de construcció es fa pensant en la gent? Tenint en 
compte que no se’ns ha preguntat. Proposo fer un referèndum. Tots tenim dret 
a opinar i ser informats degudament. 
 
Sr. Jordi Ramos 
Es necessari un centro comercial en Esplugues? 
 
Sr. Martí Palau 
Per què comenceu pel centre comercial i les vivendes de luxe?  
Per què no amb les vivendes socials? 
 
Sra. Edith Santos 
Respon aquest projecte a necessitats reals i objectives d’Esplugues?  
No és sospitós que després de 25 anys, seguim així? I que el que demani el 
poble sigui totalment diferent? 
 
Sr. Manel Moliner (3a pregunta) 
Amb la de vivendes i botigues que hi ha a Esplugues de Llobregat, per què és 
necessari edificar l’única muntanya que tenim al poble? 
 
Sr. Ferran Muñoz 
Per què prioritzeu els centres comercials a solucionar la problemàtica dels 
mercats municipals? 
 
Sr. Manel Moliner (4a pregunta) 
Hi ha alguna manera d’aturar el Pla Caufec deixant així una Collserola verda i 
viva. Tal com està ara? 
 
Sr. Manel Moliner (5a pregunta) 
Ens agradaria saber per què l’Ajuntament i Sacresa estan tan interessats en 
especular amb la falda de Collserola. 
 
Sra. Xenia Gómez 
 
Per què en el Pla Caufec hi van pisos de luxe, moltes oficines, centre comercial 
i una petita quantitat de pisos concertats i no hi van equipaments, escoles, 
centres mèdics i d’altres... 
 
Per què no aprofiten i fan el necessari perquè els nostres joves no hagin de 
marxar del poble? 



Sra. Lídia Gómez 
Per què l’Equip de Govern quan explica les bondats del Pla Caufec oblida 
explicar que ja hem rebut diners per cada aprovació que han fet? 
 
I en què han gastat els diners? 
 
Sra. Eulàlia Herranz 
 
Per què no expliquen el col·lapse viari que es produirà amb el Pla Caufec Porta 
Barcelona? 
 
Tenint en compte que es preveu que diàriament passaran entre 15.000 i 35.000 
persones. 
 
La senyora Millà: 

“Sí. Dir que no estem pràcticament d’acord amb cap de les respostes que s’han 
donat. Que quan es parla que s’ha preguntat a la ciutadania, doncs, no sé, nosaltres 
no entenem que presentar-se a unes eleccions municipals doni dret a fer el que es 
vulgui durant aquests quatre anys, i així portem vint i tants, em sembla. Per tant, 
preguntar a la ciutadania és fer una consulta popular específica, etcètera, com 
nosaltres estem demanant, per exemple.  

Que ha passat molt temps des del principi i les coses canvien i s’hauria de poder 
parlar. Que potser sí que no afecta el pla estrictament al que és parc de Collserola, 
però sí que és veritat que no es respecta per a res les zones coixí que estan 
recomanades. Que no hi ha hagut mai, des que jo sóc conscient d’aquest tema, no 
hi ha hagut mai predisposició per part del govern municipal a negociar, ni amb la 
resta, ni amb els grups polítics que estaven en contra, que estem en contra, o que hi 
hem estat, ni amb la ciutadania, ni amb la plataforma, i que això ha provocat, doncs, 
situacions força tenses i complicades.  

I després dir del que ha dit el senyor Comellas, que la veritat és que no ho 
subscrivim. Si està parlant del Pacte per a la reactivació econòmica, hi ha una petita 
frase que anomena el Pla Caufec, però en cap cas diu res del que jo he entès que 
volies dir. I res més.” 

 

 
 


