
Respostes a la ciutadania del grup municipal PSC 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 Sanz: 

“Bona nit. Sobre l’afectació del centre comercial al comerç local, la veritat és que és 

una pregunta complexa. És difícil encara que puguem tenir dades, saber què 

passarà definitivament. En qualsevol cas, nosaltres estem convençuts que l’oferta 

del centre comercial és i serà complementària a l’oferta comercial existent a 

Esplugues que, evidentment, com a la majoria de municipis, té un alt component de 

comerç de proximitat. Això ha passat també en altres ocasions i, per exemple, 

comerços al voltant de centres comercials com El Corte Inglés o l’Illa, per posar 

alguns exemples, s’han vist beneficiats també de la seva implantació. 

En tot cas, i el senyor Comellas en feia referència, a través de l’estudi que havia fet 

el centre comercial i a través d’una enquesta, es posava de manifest, cosa que no és 

sorprenent, que pels usos de compra dels ciutadans i ciutadanes d’Esplugues, ja 

evidentment abans de l’arribada del centre comercial a Esplugues, manifestaven que 

feien compres en els centres comercials de l’entorn, els més propers o els que més 

els convenia, en tot cas. Per tant, també valorem que en aquest sentit no té per què 

haver-hi grans diferències dels usos de compra dels ciutadans i ciutadanes 

d’Esplugues, que, efectivament, qui volia comprar en centres comercials ja ho feia 

abans. No ho feia en un centre comercial a Esplugues, però és evident que ja ho 

feia. 

Per tant, en conseqüència, no considerem que el centre comercial vagi a tenir una 

gran afectació, però és veritat que fem una hipòtesi, per tant, haurem de contrastar-

ho. Ara, estem convençuts que, com deia al principi, una activitat es complementarà 



amb l’altra. I a la vegada, sense oblidar-nos, l’Ajuntament continuarà, evidentment, 

impulsant les polítiques comercials que reforcin aquest teixit local i de proximitat, 

com hem vingut fent, amb formació, subvencions, promocions, campanyes, etc. 

Estem convençuts que el comerç a les ciutats és vida i garanteix també cohesió 

social i seguretat fins i tot als nostres barris, que, per tant, cal ajudar a la seva 

modernització, a la seva actualització, i que és una política, com li deia, cabdal per a 

nosaltres. 

I sobre el nom del centre comercial, doncs, en la mateixa línia que li han contestat: 

és una decisió privada del promotor, que ha escollit aquest nom, i nosaltres no 

entrem a valorar-ho.” 

 


