
3dies a les 
tres torres 

(*) 

10 dies de presó!per insubmís a l’especulació i a la repressió

no callem!
ni pla caufec, ni repressió

...ni penes-multa, ni especulació

www.noalplacaufec.net        
paremoselcaufec@rusc.net

telf  685 269 787         
http://alespenespunyalades.blogspot.com/ (*) els tres edificis mes alts d ésplugues de llobregat

Què és una pena-multa?

Una pena-multa és un concepte que apareix amb la 
reforma del codi penal de 1995 que consisteix en una 
condemna econòmica que es pot substituir per penes 
privatives de llibertat. Així, una persona pot entrar a la 
presó per impagament d’una multa i la impossibilitat de 
ser embargada. La pena de multa es fi xa amb una duració 
i una quantia econòmica: l’extensió mínima serà de 10 dies 
i la màxima de 2 anys i la quota diària tindrà un mínim de 
2 euros i un màxim de 400. Si la condemnada no satisfà 
voluntàriament o per embargament la multa imposada, 
quedarà subjecta a un dia de privació de llibertat per cada 
dues quotes diàries impagades. També es podrà acordar que 
la responsabilitat subsidiària es compleixi mitjançant treballs 
anomenats en benefi ci de la comunitat.

Dubtes i preguntes?
.La presó serveix per reinsertar-se a la societat?
Ens han educat dient això però, com s’entén que una 
persona acabi a la presó per no poder pagar una multa...? 
Reinserció a quina societat? A la del ciment i els diners, 
a la de la corrupció i la manca de solidaritat, a la que 
trepitja cada dia més els nostres drets i llibertats.
 
.Per què no vol pagar la multa?
I per què no et fas una altra pregunta? Per què si no pots 
pagar una multa, vas a la presó? En aquest cas no s’ha 
volgut pagar, però saps quanta gent hi ha en situacions 
econòmicament precàries (atur, al carrer, pobresa)... que 
no poden pagar una multa i van a la presó?

.Per què vol anar a la presó?
Ningú vol anar a la presó, el que no volem és que 
destrossin la muntanya d’Esplugues i tampoc acceptem 
les denúncies que ens han posat per les accions en 
defensa de Collserola. L’ingrés a presó depèn en tot 
moment dels jutjats i de la policia.

.Però si la presó és horrible?
En tot moment estem parlant de coherència i principis i 
de dignitat. Si bé l’ingrés a presó no és un fet voluntari, 
hi ha qui tampoc fuig d’ell. L’ingrés a presó forma part 
d’una acció de protesta per a sensibilitzar a la població 
sobre la repressió que patim les persones que ens 
oposem a la urbanització de luxe que és el pla Caufec-
Porta BCN.

.Alguna cosa haurà fet per anar la presó?
Sí, penjar-se de la façana d’un edifi ci durant 3 dies amb 
un pancarta dient No al pla Caufec. Però hi ha gent que 
també pot anar a la presó per no identifi car-se davant 
d’un policia o desobeir una ordre seva, o per participar 
manifestacions o accions de protesta, o per fer pintades 
o enganxar cartells. També podríem acabar a presó per 
delictes de trànsit o per petits robatoris.



Paula Pérez, jutgessa substituta del Jutjat número 
u d’Esplugues de Llobregat, va condemnar a tres 
persones  a una pena de multa de 20 dies a 3 
euros diaris per una acció que va tenir lloc el 
maig de 2007: 60 euros a cada una de les tres 
persones més les despeses judicials. Dues per-
sones han estat embargades i a la tercera no li han 
pogut embargar els diners ni cap altre bé o pro-
pietat i tampoc ha acceptat un arrest voluntari al 
seu domicili ni unes jornades de treballs forçosos 
anomenats “en benefici de la comunitat”. 

Aquesta persona es 
va declarar insubmi-
sa a la pena de multa 
el mateix dia del 
judici doncs no ac-
ceptava ni la denun-
cia ni el propi judici 
en contra seva per 
la qual cosa el jutjat 
va decretar el 26 de 
febrer el seu ingrés 
a presó durant 10 

dies. Si no ho fa voluntàriament, a partir del 9 de 
març es trobarà en cerca i captura per entrar a la 
força al Centre Penitenciari d’Homes de Barcelona 
La Model.

Com declaren les persones encausades judicial-
ment per les accions contra el pla Caufec-Porta 
BCN, “ja fa molts anys que diem que la despro-
porció que significa el megaprojecte urbanístic 
a la muntanya és similar a la repressió policial i 
judicial a la que ens enfrontem les persones crí-
tiques amb aquest urbanisme salvatge”. Per això, 
igual que posen en pràctica la desobediència 
a l’especulació ho fan “a l’hora de rebre els es-
carments dels defensors del ciment i el totxo 
de luxe”.

enspreocupa...

 Si no ingressa       
voluntàriament,      

el 9 de març es troba-
rà en cerca i captura 
per entrar a la força a   

La Model

Insubmissió a les penes de multa
Aquesta negativa a acceptar voluntàriament la condemna 
s’emmarca dins la campanya d’Insubmissió a les penes-multa que 
promou la desobediència en l’aplicació d’aquestes sentències.  

La campanya entén que aquestes multes busquen castigar 
la dissidència, tal i com va deixar clar un mosso quan, en 
una acció contra el Pla Caufec-Porta Bcn va dir: “per fer-vos 

La lluita contra el Pla Caufec
L’origen d’aquesta denúncia és la lluita contra el pla 
Caufec que s’ha estat desenvolupant els darrers 18 
anys al municipi en defensa de la fauna i flora de la 
falda de la muntanya de Sant Pere Màrtir i en contra 
de les irregularitats denunciades en el megaprojecte 
urbanístic rebatejat com a Porta BCN. 

Viure penjats a les tres torres
Entre moltes altres accions, el maig de 2007 es con-
vocava la setmana de lluita en defensa del territori i 
contra l’especulació ‘Està tot fatal’ i a Esplugues tres 
persones van viure penjades amb cordes a més de 
50 metres d’alçada durant tres dies d’un dels edificis 
més alts del municipi. L’objectiu era mostrar el re-
buig al pla Caufec poc abans que comencessin 
les obres a la muntanya de Sant Pere Màrtir i 
visibilitzar el conflicte polític en plena campan-
ya electoral municipal.

“per fer-vos callar    
tenim dues armes:   

la pistola i el bolígraf”

callar tenim dues armes: la pistola i el bolígraf ” fent referència a la 
imposició de denuncies i multes per apagar l’oposició.

Alhora però condemnen la pobresa ja que si no es pot 
pagar una pena multa, ja sigui per no tenir ingressos, 
nòmines, possessions..., l’alternativa és la privació de 
llibertat.




