
Respostes a la ciutadania del grup municipal ERC-GxE al Ple de 19/12/2018 

Sra. Maria Jesús Sinfreu  
 
1 Com afectarà a llarg termini al petit comerç l’obertura del nou centre 
comercial? 
 
2 De qui ha estat la idea de posar-li Finestrelles Shopping Centre i per quina 
raó ha estat aquest el nom escollit per al centre comercial? 
 
El senyor Torras: 

“Bé, senyora Sinfreu, bona nit. Per part del nostre grup, estem una mica sorpresos 

que hi hagi tants regidors que no sàpiguen què passarà, perquè nosaltres sí que 

sabem què passarà: que l’efecte serà nociu per al petit comerç local, com ha passat 

amb la resta de centres comercials que s’han obert a cada lloc on s’han obert. I com 

més a prop estigui el petit comerç del centre comercial, més li afectarà. Per tant, 

aquest 30 per cent del que parlava la regidora Coll, no sabem si serà el 30 per cent, 

si serà el 40, si serà el 20, però és evident que hi haurà un perjudici, hi haurà 

botigues que tancaran, i no només això, sinó que canviarà una mica també el model 

de ciutat que tenim i, per tant, passarà a ser un model més a l’americana, en què 

s’utilitza menys el carrer i en canvi s’utilitzen més els espais tancats, privats i on es 

fa un tipus d’economia a una escala molt diferent, segurament molt més eficient per 

als que en fan un lucre, perquè obtenen molt més beneficis, però a la vegada també 

aquests beneficis no es queden al poble sinó que marxen cap a multinacionals de 

fora, que els inverteixen llavors en el que volen, òbviament. 

Per tant, aquest és el model que tenim i el que tindrem durant uns anys, i és evident 

que no és el nostre model, ni de comerç ni de ciutat, però la decisió que el tinguem 

ha estat sempre, tots aquests anys, en mans de la majoria de grups i regidors 

d’aquest ple, que sempre han estat molt contents i molt a favor que el model de 

comerç d’Esplugues sigui aquest, el d’un gran centre comercial, i aquest tipus de 

beneficis. I qui vulgui fer veure que no sap què passarà..., doncs, bé, que cadascú 

faci veure el que vulgui. És evident el que passarà.  



Pel que fa al nom, doncs, tampoc no sabem per què han triat aquest nom, però sí 

que, ja que ho diu, és curiós que hagin triat Finestrelles sent Can Vidalet el barri on 

està ubicat el centre comercial, i no al barri de Finestrelles, però part nostra no deixa 

de ser una curiositat. Bona nit.” 


