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Benvolgut, benvolguda,

Ens plau de facilitar-vos el següent comunicat, que preguem que publiqueu si 
ho creieu oportú.

Comunicat d’ERC Esplugues sobre els encausats pel 
pla Caufec – Porta Barcelona

Diversos veïns d’Esplugues s’enfronten a dos judicis motivats per les protestes 
que van protagonitzar contra el pla Caufec — Porta Barcelona i en defensa de la 
serra de Collserola.

En el primer judici, per a 6 d’ells, la Fiscalia demana penes de presó per diverses 
acusacions  que  s’argumenten  en  uns  suposats  fets  que  van  succeir  durant  la 
manifestació  de  l’octubre  del  2007.  En  el  segon  judici,  8  persones  s’enfronten 
també a demanda de presó per haver interromput un ple a l’Ajuntament el març de 
l’any 2009.

La demanda total de la Fiscalia és de 27 anys de presó per als 9 encausats, 6 
d’ells poden entrar a presó si són condemnats en tots dos judicis, que des de ERC 
considerem absolutament desproporcionades.

Des d’ERC sempre hem defensat que per tal d’evitar arribar a situacions de forta 
tensió,  com la de la interrupció  del  Ple,  calia una intensa tasca de conciliació i 
diàleg. Aquesta situació de conciliació i diàleg no es va establir mai entre l’equip de 
govern de l’Ajuntament d’Esplugues i el col·lectiu contrari al pla Caufec.

Des d’ERC hem considerat que aquesta manca de voluntat de diàleg va ser un 
element que va contribuir a elevar la tensió i el to de les protestes, en aquest sentit 
i davant dels anys que han passat des de que es van produïts els fets pels quals 
se’ls acusa, ERC Esplugues manifesta: 

ERC Esplugues considerem desproporcionades les penes que demana la fiscalia 
contra les persones que protestaven contra el pla Caufec.

ERC Esplugues sol·licitem la retirada de les acusacions.
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