Joves d’Esquerra Verda Baix Llobregat es posiciona en contra del Pla
Caufec-Porta Barcelona
Recentment la junta de govern de l'Ajuntament d’Esplugues (PSC i CDC) ha aprovat una
concessió de la llicència d’obres sobre un solar de 26.000 m2 en el barri de Finestrelles per
la construcció d’un centre comercial i habitatges de luxe. Aquesta llicència ressuscita el Pla
Caufec-Porta de Barcelona, que ja d’ençà el 1991 ha intentat urbanitzar sobre aquesta zona
malgrat la oposició veïnal. Aquest pla arrossega, per una banda, judicis, sospites
d’especulacions, desestimacions per irregularitats jurídiques i d’ordenació urbanística, i, per
l’altra, la crítica a la falta d’espais verds i equipaments públics, així com la persecució i les
penes i multes desorbitades a aquelles persones que s'han organitzat per mostrar el seu
rebuig al pla.
La nostra comarca ha estat la diana de models econòmics especulatius i depredadors del
nostre territori; l’Eurovegas o l’outlet de Viladecans en són clars exemples. A més, cal tenir
en compte que la idea principal d’aquest pla és la creació d’un centre comercial en una
comarca en la qual ja tenim 13 centres comercials construïts (sense tenir en compte els que
estan en construcció). Això provoca que tinguem una alta densitat d’aquest tipus de comerç
en relació a la resta de Catalunya: un comerç de masses que es basa en el consumisme i en
un model insostenible socialment i econòmica.
El pla Caufec-Porta de Barcelona, enterrat a poca profunditat per fer-lo emergir en cada
oportunitat que es presenta, és un cas més d’economia que devora el teixit econòmic local,
de trinxament del nostre territori a favor del ciment i de donar l’esquena a la ciutadania que
durant tant anys s’ha manifestat en contra d’aquest pla.
És per tot això que des de Joves d’Esquerra Verda del Baix Llobregat:


Expressem el nostre suport a la plataforma ciutadana en contra del Pla Caufec-Porta
de Barcelona.



Mostrem el nostre rebuig a la reactivació d’aquest pla que ataca a la integritat del
barri i la ciutat d’Esplugues. Alhora que resulta un atac més a la nostra comarca
basat en un model econòmic, de territori i de sostenibilitat totalment oposat al que
defensem des de Joves d’Esquerra Verda Baix Llobregat.

Baix Llobregat, 10 d’octubre de 2016

