
Manifest de suport als detinguts 
per protestar contra el pla Caufec

Els sotasignants, com a persones individuals, en col·lectiu 
o en representació d'entitats, col·lectius o associacions manifestem:

El  20  de  novembre  de  2004  va  tenir  lloc  un  acte  informatiu  per
denunciar l'especulació urbanística concretada al pla Caufec. L'acte va
ser a l'Illa Diagonal de Barcelona per ser la seu de Sacresa, la principal
beneficiària del projecte. Al finalitzar, un grup de persones va tornar a
Esplugues  repartint  informació,  enganxant  cartells  i  adhesius  al
Trambaix.  A l'estació  'Can Rigalt'  de  L'Hospitalet,  el  tramvia  es  va
aturar  i  va  entrar  un grup  de  mossos  d'esquadra  per  identificar  als
participants de la protesta.

Els manifestants contra el pla Caufec no van creure convenient la identificació i després d'empentes i
provocacions per part de la policia, 10 veïnes i veïns d'Esplugues van ser portats a la comissaria de
L'Hospitalet  en una  operació policial  desmesurada i  prepotent,  resultant  dues d'elles agredides,
detingudes i finalment acusades d'agredir als mossos. Els manifestants han reconegut l'enganxada de
cartells, però el ministeri fiscal acusa a dos nois d'una cosa que mai van fer, com és agredir a un
policia. En canvi, el tracte rebut va ser molt dur: la policia es va excedir, ferint a un dels detinguts a
una mà, a qui curiosament li acaben acusant de trencar un dit a un mosso d'esquadra.  El ministeri
fiscal demana un total de 4 anys de presó i 2120 €, més els costos del judici i dels advocats. Un
fet  qualificat  jurídicament  com  una  falta  (com  és  enganxar  cartells  o  fer  una  pintada)  acaba
convertint-se  en  un  delicte  (atemptat  a  l'autoritat  i  lesions)  per  tal  d'escarmentar  les  justes
reivindicacions de que s'aturi d'una vegada el pla Caufec.

A més, les persones identificades són joves amb una estètica inclosa en algun manual de 'sospitós
d'alguna cosa' que la policia resumeix en 'estètica okupa' per tal de justificar la seva actuació. Però
l'operació policial no amagarà la crítica al pla Caufec ni reprimirà els actes de denuncia d'un
projecte també desproporcionat que pretén cimentar Sant Pere Màrtir, tot plegat un atemptat
ecològic  legalitzat  per  l'impacte  ambiental  que  suposa.  S'ha  de  dir  que  el  pla  Caufec  suposaria
augmentar la població d'Esplugues en 2.500 persones, sense serveis ni ambulatoris i introduint un
model de desenvolupament elititzat i despersonalitzat. El pla Caufec augmenta un 10% l'edificabilitat
de tot Esplugues amb la problemàtica que suposa concentrar-ho en un espai tan petit i l'encariment
dels serveis públics. El projecte suposarà un moviment mínim de 15.000 persones diàries en hora
punta. Al projecte inclouen una partida de pisos de protecció oficial que és més un rentat de cara per
legitimar quelcom tan escandalós. 

L'equip  de  govern  també  col·labora  en  la  desinformació  doncs  és  part  interessada  de  la
promoció  urbanística. Així,  s'encarrega  d'eliminar  tot  tipus  de  pancartes  i  cartells  informatius
silenciant les crítiques legítimes d'una part de la població espluguina. El govern municipal fins i tot
nega la participació de la plataforma contra el pla Caufec a la fira de Santa Llúcia pel fet de no ser una
'entitat registrada'. L'ajuntament no vol que es facin pintades ni s'enganxin cartells amb cola ni amb
cinta adhesiva ni es posin pancartes ni òbviament cedeix un espai a les publicacions municipals per
tal de poder expressar les diferències respecte el pla Caufec ni tants altres problemes. Ara tampoc vol
que es posi una taula informativa a una fira solidària! L'ajuntament es llença de ple a una actitud
provocativa que no deixa gaire espais a la llibertat d'expressió i que obliga a la gent que s'oposa a les
seves polítiques a realitzar tot tipus d'actes fora de la seva legalitat.

Quan la portaveu municipal afirma que no sap quines entitats s'oposen al pla Caufec, cal dir



que les associacions que recolzen el primer contenciós administratiu interposat contra el pla Caufec
són totes les associacions veïnals d'Esplugues menys El Gall i La Plana. Aquest procés judicial té un
cost aproximat de 10.000 €. Pel segon contenciós interposat aquest mes de novembre de 2004 es
retiren Can Clota i Ciutat Diagonal i en canvi s'afegeixen les de Barcelona (Avinguda Xile, Camp
Nou, El Racó de Les Corts i la Federació d'AA.VV. de Barcelona-FAVB), de L'Hospitalet (Pubilla
Cases i la Federació d'AA.VV. de L'Hospitalet), a més de la  Confederació d'AA.VV. de Catalunya
(CONFAVC) i la Federació Comarcal d'AA.VV del Baix Llobregat, donant-se la contradicció entre la
negativa  a  adherir-se  de  les  associacions  d'Esplugues i  la  participació de  les federacions  que  les
inclouen. Aquestes associacions representen un ampli ventall de població que no pot ser silenciat tan
fàcilment.

El pla Caufec es justifica des de l'ajuntament d'Esplugues perquè serà la salvació econòmica dels seus
pressupostos municipals. Això és com si et talles un braç per poder menjar avui, a veure que fas
demà per poder menjar. Un pla desproporcionat que s'enorgulleix de fer una entrada a Collserola de
formigó acabant amb part de l'espai natural que és Sant Pere Màrtir. Davant d'aquests fets i actituds
sembla que només ens queda el  recurs a la desobediència per exercir  el  nostre  dret a la llibertat
d'expressió. 

Així sol·licitem que pel judici que tindrà lloc el 14 de gener de 2005:

-  Els  mossos  d'esquadra  retirin  els  càrrecs  als  dos  nois  d'Esplugues  acusats  injustament
d'agredir a la policia, i el ministeri fiscal demani la lliure absolució.

-  L'ajuntament  i  la  població  d'Esplugues  iniciïn  un  urgent  i  profund  replantejament  del
projecte relacionat amb el soterrament de les torres elèctriques i la urbanització del pla Caufec
a Finestrelles i Can Vidalet.

- L'ajuntament s'abstingui de concedir cap llicència d'obres relacionada amb el pla Caufec fins
que no es resolguin els dos contenciosos interposats contra el projecte urbanístic.

Data:

Nom:

DNI:

Firma/es: Entitat, associació o col·lectiu (si s'escau):

Agrairem que feu arribar una còpia del manifest signat a: c/ Díaz de la Fuente, 8-10, 08950, Esplugues
de Llob. o bé ho comuniqueu al correu paremoselcaufec@rusc.net.

* El procés judicial contra el pla Caufec té un cost aproximat de 10.000 €. 
Ara s'afegeix la multa dels detinguts (2120 € més costos judicials i d'advocats). 

Per aportacions populars podeu fer l'ingrés al numero de compte de la plataforma:

nº de compte contra el pla Caufec: La Caixa >> 2100-3887-00-0100058193




