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Aquest és el primer butlletí després de les eleccions municipals. Primer de tot volem donar les
gràcies als 1.797 molinencs i molinenques
que van dipositar la seva confiança en el projecte de la CUP. En segon lloc volem donar-vos
a conèixer quina és la posició de la Candidatura
d’Unitat Popular davant del pacte estable de govern que CiU i PSC han format a Molins de Rei.

Les nostres propostes per una nova manera de fer política xoquen frontalment amb el
pactisme basat en les quotes de poder i per això
creiem que a CiU i al PSC no els interessava un
govern amb la nostra presència.
Durant aquests mesos hem vist com diferents càrrecs electes de la nostra vila han acabat com a
càrrecs de confiança en altres administracions. En
el quadre adjunt podreu veure el llistat.

Les setmanes prèvies al ple d’investidura del nou
alcalde, la CUP vam mantenir converses amb la
resta de forces polítiques per buscar punts d’acord
La CUP hem assumit responsabilitats de goderivats del nostre provern en aquells municipis
Polítics locals que ara treballen en
grama polític.
on ha sigut possible
altres administracions com a càrrecs
arribar a acords amb
de confiança o com a representants de
Durant les converses
altres forces polítiques,
l’Ajuntament
amb CiU i PSC no vam
sempre en base a propostrobar punts d’acord
tes programàtiques, i en
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oberta a militants i sim- Diputació de Barcelona.
patitzants de la CUP per
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decidir quina havia de l’Ajuntament a l’Àrea Metropolitana.
les circumstàncies, a Moser la nostra postura.
Sergi Conde (IxMdR): Representant de lins de Rei la CUP serem
a l’oposició i treballarem
l’Ajuntament a l’Àrea Metropolitana.
Així doncs el passat diGenoveva Català (IxMdR): Gerent de de forma constructiva
jous 2 de juny, més de l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires.
aportant les propostes del
100 vilatans i vilatanostre programa electoral.
nes, davant les poques perspectives mostrades
per CiU i el PSC, vàrem acordar amb una àmAmb el nou govern en minoria, que necessitarà neplia majoria que no podíem formar part d’un
gociar amb la resta de grups, estarem disposats a
equip de govern i que per tant, ens quedaríem
dialogar i a treballar per a avançar cap a una vila
a l’oposició.
més justa i cohesionada. Però també ens trobarà
al davant quan no s’avanci en termes de transMés endavant també ens vam reunir amb Iniciativa
parència i eficàcia en la gestió municipal.
per Molins de Rei i amb Esquerres per Molins de Rei,
per parlar sobre els reptes que haurem d’afrontar
Davant de les circumstàncies actuals hem pres la
des de l’oposició per avançar cap a una vila millor.
que creiem que és la millor decisió possible. Amb
la força dels 4 regidors/es i de tota la gent que parCreiem que el govern CiU-PSC ja estava pactat de
ticipa en la CUP, treballarem durant aquests 4 anys
feia temps, fins i tot amb pressions des de fora de
per fer avançar la nostra vila i el nostre projecte.
la vila. El problema era que amb els resultats electoEditorial de la CUP
rals CiU i PSC sumaven només 10 regidors, número
insuficient per poder investir el candidat socialista
sense la col·laboració d’altres partits. Finalment, van
aconseguir un vot per part d’IxMdR i un altre per part
Festa Major, poble i carrer p.2
del PP per poder investir a Xavi Paz (PSC) com alcalde de la vila durant els primers dos anys de mandat.
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Tal i com ja vam fer públic de forma prèvia a la festa d’aquest any,
nosaltres apostem per una Festa Major on la prioritat sigui el
poble i el carrer. El poble entès com a l’autoorganització, les
entitats de la vila, i la plena participació i implicació de la gent
de Molins de Rei. I el carrer, com a quelcom popular que volem
que es desenvolupi bàsicament a l’aire lliure donant protagonisme a l’espai que compartim, les places i carrers.
Volem felicitar a totes aquestes entitats i associacions
que fan possible la nostra Festa Major any rere any. En aquesta
edició però, ens agradaria remarcar algunes novetats que per
nosaltres han estat els veritables canvis que han protagonitzat
la festa d’enguany. La iniciativa d’engalanar de nou alguns carrers per part dels veïns del Carrer Rafael Casanova o el carrer
Església per part de la gent de l’Ateneu Mulei s’ajusta perfectament a aquesta idea de fer poble i fer carrer. És per això que
els felicitem, així com encoratgem a seguir amb aquest treball
tal i com ja fa anys que també fan veïns del Carrer Sant Miquel
i Folqué. També volem felicitar a l’AJEIM (Assemblea de Joves
de l’Esquerra Independentista) el sopar popular i concert que
es va fer a la plaça de l’Església; van aconseguir un èxit de
participació i omplir un espai nou dins de la Festa Major.
I és que la Festa Major, encara que sempre funcioni, creiem
que arrossega mancances a nivell organitzatiu. La mal anomenada Comissió de Festa Major hauria de ser molt més que
una simple coordinació d’actes a través de tres o quatre reunions als mesos de juny i juliol. Normalment en aquestes trobades les entitats proposen les seves activitats a l’Ajuntament
a l’espera de rebre autorització d’espais i possibles subvencions. Els últims anys, el més participatiu ha estat la possibilitat
de decidir el “concert jove”; ara bé, amb un pressupost difícil
de digerir. Podríem dir que es tracta de reunions de coordinació i poc més. Des de la CUP ens agradaria que aquesta
comissió, a part de coordinar actes, pogués ser el motor
de la Festa Major. S’ha de poder gestionar el pressupost i
el seu repartiment, reinventar fórmules per finançar la Festa
Major, buscar complicitats entre entitats i les diferents activitats, treballar i sobretot incentivar a la participació. Cal que
l’Ajuntament i les entitats tinguin un diàleg permanent per formar aquesta comissió des d’on es pugui decidir tot, des del
pressupost general fins al color de banderoles i serrells.
Cal reinventar-se sense oblidar les arrels. S’ha d’apostar
per activitats noves i innovadores, donar suport i consolidar
les que ja funcionen, així com protegir les més tradicionals.
Hem de vetllar perquè la majoria d’activitats siguin generacionalment transversals, on hi pugui participar des del més
gran al més petit. Volem una festa més popular fent tornar els
escenaris a les places i carrers. Tancar-los al trànsit, posant
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taules i cadires per tal que els veïns tornin a fer sopars i activitats al carrer. Cal també, que bars i restaurants puguin posar
terrasses i motivar a comerciants i veïns a engalanar els seus
carrers. Cal apostar per l’originalitat, la música en directe, el
teatre, el circ,... Cal tenir un espai polivalent (per si plou). Segurament cal també un dia més de Festa Major i millorar el
seu pressupost i un llarg etcètera que al final ha de ser el que
vulgui fer la Comissió de Festa Major.
La planificació de la política cultural s’ha de fer colze a
colze amb el teixit associatiu, dissenyant i discutint els elements necessaris per assolir aquests objectius. L’Ajuntament
ha de ser receptiu a les propostes que arriben de les entitats
i a treballar juntament amb elles. En els darrers deu anys, per
exemple, han sorgit múltiples iniciatives des de baix, que han
reeixit i que han revitalitzat la cultura, arrossegant molta gent
a participar i gaudir de la vida cultural. Aquest és el camí i per
això cal voluntat i bona predisposició des de l’Ajuntament. A
la CUP sabem que les entitats respondran a aquesta
crida i des de l’Ajuntament treballarem perquè aquesta
administració vagi en aquesta direcció.

Carpa Festa Major o Espai Polivalent??
En relació a la carpa que l’Ajuntament lloga a la Plaça de
la Llibertat creiem que s’estan malbaratant diners públics.
Aquesta despesa excessiva es podria destinar a la compra
d’una carpa propietat de l’Ajuntament i de la qual ràpidament
s’amortitzaria el seu cost, a part de donar cobertura a molts
més actes al llarg de l’any.
Mitjana cost aproximat del lloguer de la carpa i escenari
per festa major: 9500€.
Anys que fa que s’està llogant la carpa: 16 anys .
Total despesa en lloguer de la carpa: 16 X 9500 = 152.000€
Cost i muntatge carpa nova (segons pressupost empresa Foro Técnico): 57.605€.

57.605€

Miquel Monfort
i Subirana

Un cop més vam poder gaudir de la Festa Major de Molins de Rei. Ens agrada i
ens diferencia de moltes festes d’altres
pobles per molts motius; el principal és
que pràcticament en la seva totalitat està
organitzada des de les entitats de la
vila. Enguany una vegada més hem vist
una mostra clara de l’èxit de moltes activitats, especialment les més populars i
tradicionals.

152.000€
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Festa Major, poble i carrer (II)

Una carpa nova instal·lada de forma fixa en un espai de Molins de Rei, amb possibilitat que aquesta pugui tenir parets
laterals, escenari fixe i generadors elèctrics, ens permetria
estalviar diners i a més donar cobertura a una pila d’activitats
al llarg de l’any. Per exemple Carnestoltes, La Fira de la Candelera, Cap d’Any, Comissió Reis, concerts de gran format,
sopars, i possiblement també es podria llogar a empreses i
particulars per tal de costejar part del seu manteniment.
Aquesta és una possibilitat d’Espai Polivalent que des de la
CUP reclamem i pel qual presentarem al llarg d’aquest proper
any una proposta.

En el Ple del passat setembre es va
aprovar la moció presentada per la
CUP en la qual es reclama a l’Estat espanyol que Molins de Rei no vol pagar
els 408.552,50 € que se’ns exigeixen.
Anualment, els municipis catalans rebem
de l’Estat una quantitat de diners que varia en funció d’allò que es preveu recapAlbert Botran
i Pahissa
tar a través d’impostos. Les previsions
que l’Estat va fer pels anys 2008 i 2009 van estar per sobre
del que es va acabar recaptant. La crisi, és clar. I la voluntat
de maquillar-la, també. Fent unes previsions optimistes s’evita
la dura realitat, i el risc d’intervenció per part de la UE.
En diversos municipis, la CUP ja ha aconseguit que s’aprovin
mocions similars. També a la veïna Sant Vicenç dels Horts,
l’equip de govern (ERC+ICV+CiU) va anunciar que tenia la
«ferma voluntat» de no pagar els diners que, pel mateix concepte, Espanya reclama als vicentins.
A Molins ens va sorprendre l’absoluta unanimitat amb la
qual es va aprovar la nostra proposta. Però les mocions
tenen un valor simbòlic si darrere no hi ha la voluntat política
de concretar-les en accions. Més important que la declaració d’intencions, doncs, era el tercer acord de la moció: «Que
l’Ajuntament estudiï formes de reclamació judicial per evitar el

pagament d’aquests diners, i que coordini aquestes accions
amb els altres municipis dels Països Catalans que han expressat
la mateixa reclamació». Només un moviment de diversos ajuntaments que proclamessin conjuntament aquesta reclamació, i
la decisió de dur-la fins les últimes conseqüències, podria tenir
algun efecte polític. I no pensem que el PSC o CiU encapçalin
mai un moviment d’aquestes característiques, quan la seva prioritat és «la governabilitat de l’Estat» (o sigui, anar fent la viu-viu).
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La clau dels duros

De l’altra banda, en aquesta batalla les declaracions que
es limiten al nivell municipal no tenen força real. Perquè en
l’esquema administratiu espanyol, els municipis només
recapten impostos menors. Els seus ingressos principals
provenen dels diners que li ingressa el Govern central. Quan
l’Estat reclama uns diners, doncs, l’únic que està fent és avisar que deixarà d’ingressar-los en les partides dels anys següents. L’Estat és qui té la clau dels duros.
Que els municipis fossin les entitats recaptadores d’impostos,
sense patir per reclamacions o càlculs erràtics com ara, significaria una ruptura amb la concepció administrativa espanyola
vigent des de l’arribada dels Borbons al segle XVIII. Aquesta
seria la veritable millora del finançament local de la qual sentim a parlar molt sovint, però sense cap conseqüència. Però
ens hi podem jugar uns quants duros a què no hi haurà cap
reforma dins de l’Estat espanyol, sinó quan en sortim i decidim lliurement com volem organitzar-nos com a poble.

Per una fiscalitat més justa
Referent a l’IBI cal fer constar que en la majoria
d’habitatges l’increment serà superior al 3,2% ja que per
exemple amb valors cadastrals de 100.000 o 150.000 € el
valor habitual d’increment serà del 4 o 5%.
Des de la CUP estem decidits a treballar per trobar una fisL’increment del 3,2% corresponent a l’IPC creiem
calitat més justa i vàrem proposar la creació d’una comissió
que no s’ajusta a la realitat de l’increments de
amb participació de tècnics, grups municipals i
salaris de la majoria de vilatans i vilatanes,
agents socials que comenci a estudiar immeCreiem
que precisament han vist com els seus ingresdiatament noves formules que ens permetin
que un cop
sos no augmenten amb la proporció de l’IPC
incrementar els ingressos de l’Ajuntament
més s’està fent pa- fent pagar més als que més tenen per poperquè els seus convenis estan congelats,
perquè s’han quedat a l’atur o perquè son gar més impostos a la der augmentar els serveis i bonificacions pel
treballadors públics i han patit una retallada ciutadania i que no ser- conjunt de la població i especialment pels
del 5%.
col·lectius amb més problemes.
En el ple municipal del 2 de novembre de 2011 es van aprovar les Ordenances Fiscals (impostos, taxes i preus públics)
per l’exercici del 2012. La CUP no va votar-hi a favor pels
següents motius:

veixen per ampliar serCreiem que un cop més s’està fent pa- veis sinó que són per
Un dels principals impostos i font d’ingressos
gar més impostos a la ciutadania i que no
municipals
és l’IBI i en aquest sentit pensem
compensar
les
serveixen per ampliar els serveis sinó que són
que és precisament en aquest impost on s’han
retallades
per compensar les retallades que està realitde centrar els esforços per poder disenyar una
zant la Generalitat de Catalunya i l’Estat Espanyol als
Ajuntaments. Un cop més paguem la crisi els que no l’hem
provocada.
Aquestes ordenances no avancen en criteris de fiscalitat
més justa per fer pagar més als més rics i per avançar en bonificacions més justes pels col·lectius que més estan patint la crisi.

estratègia que permeti incrementar els ingressos de
l’Ajuntament per poder mantenir i ampliar els serveis. La rigidesa legal d’aquest impost obliga a aplicar els increments a
tothom per igual però es pot disenyar un sistema de subvencions per poder retornar aquest increment de més a tots els
vilatans i vilatanes que en definitiva no utilitzin el seu habitatge
per especular i que el seu nivell de renda no sigui alt.
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Les retallades sanitàries
afecten de ple la nostra vila
En els últims mesos hem tingut un constant degoteig de notícies sobre les diferents retallades sanitàries que està
imposant el govern de la Generalitat de Catalunya. Algunes d’elles afecten de forma directa el servei sanitari
del nostre Centre d’Assistència Primària de Molins de Rei i
d’altres afecten el servei d’altres centres de referència
dels molinencs i molinenques com són el CAP de Sant Feliu
de Llobregat o l’Hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí.
Des del govern principatí s’ha assegurat que aquestes retallades no afectarien la qualitat del servei sanitari públic, però
aquesta proclama ha anat acompanyada d’una total opacitat
informativa. Per aquest motiu l’abast real de les retallades les
hem anat coneixent a través de les organitzacions sindicals o
d’usuàries de la sanitat.
Així doncs, des de la CUP us volem donar a conèixer quines han estat les principals retallades que han afectat el
servei sanitari dels molinencs i molinenques:
El tancament d’Urgències del CAP de les 21.00 fins les
08.00 del matí.
No tenim farmàcies de guàrdia de les 00.00 fins les
08.00 del matí.
Les baixes laborals de 3 metges del CAP no han estat
cobertes.
Hi ha una disminució en el servei d’ambulàncies al global de la comarca.
S’ha tancat una planta sencera a l’Hospital Moisès
Broggi (el nostre hospital de referència).
Reducció d’especialistes al CAP de Sant Feliu de Llobregat.
El pagament per part dels pacients d’un euro per recepta a partir del 2012.
Aquestes retallades estan afectant de forma seriosa al funcionament
rutinari del CAP de Molins de Rei ja que el servei d’urgències
de dia està molts cops saturat i la llista d’espera per visites
rutinàries arriba en molts casos a més de 4 setmanes.
En altres centres de referència ens trobem amb situacions
com llistes d’espera fins al març del 2013 per una cita amb
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l’uròleg del CAP de Sant Feliu de Llobregat. Tampoc hi ha neuròlegs al servei d’urgències de l’Hospital de Sant Joan Despí
per atendre possibles embòlies, per citar un altre exemple.
Com a resposta a aquest atac contra la Sanitat Pública, a
la nostra vila un nombrós grups de vilatans i vilatanes s’han
organitzat a l’entorn de la Plataforma Molins contra les Retallades. Des de l’1 d’agost s’han realitzat manifestacions tots
els dilluns de forma ininterrompuda per demanar que s’aturin
aquestes retallades i per recuperar un servei sanitari de 24
hores i de qualitat a la nostra vila.
El passat 5 de setembre es va viure una de les manifestacions més multitudinàries de la història de la nostra vila, que
va aplegar més de 700 persones i que va demostrar el rebuig
generalitzat que existeix a la nostra vila contra aquestes mesures del govern de la Generalitat. Aquest rebuig general ha
forçat que totes les forces polítiques aprovessin una moció en
el mateix sentit de les mobilitzacions ciutadanes. Tantmateix
a principis de desembre la Plataforma Ciutadana va presentar
4343 signatures de molinencs i molinenques en contra de
les retallades sanitàries.
La flama de les manifestacions s’ha mantingut encesa durant
més de 18 setmanes i fins i tot durant 18 nits es va realitzar
un tancament al CAP. I precisament el passat diumenge 18 de
desembre es va convocar una manifestació comarcal contra les
retallades. La columna que va sortir des de Molins de Rei a les 11
del matí des de l’estació de RENFE es va unir a les altres columnes del Baix Llobregat, i juntes van ocupar el pont de Molins de
Rei durant 2 hores en les que les diferents plataformes i assembleas del Baix Llobregat van aplegar prop de 400 persones, i van
fer un acte reivindicatiu a favor d’una sanitat pública i de qualitat.
Des de la CUP hem participat de forma activa dins de
la Plataforma Ciutadana perquè creiem que és molt important que com a societat civil ens mobilitzem en defensa dels nostres drets i perquè creiem que la política no
s’ha d’exercir amb campanyes partidistes sinó que cal treballar també fent política de carrer al costat de la gent del poble.

El govern de la Generalitat de Catalunya, en mans de Convergència i Unió (CiU),
ha desplegat una sèrie de retallades en
els nostres serveis públics per un valor
de 2.600 milions d’euros, alhora que a
través de les seves terminals mediàtiques
venia a la població que era l’única alternativa davant la situació de crisis.
Àlex Maymó
i López

El que ja no expliquen de forma tan clara són dues de les primeres mesures que han adoptat des
de la seva arribada al govern com han estat les rebaixes
d’impostos als més rics.
Després de la reforma de l’impost de Successions que va
realitzar el Govern Tripartit, ja eren només les 500 famílies més
riques de Catalunya les que es veien afectades per aquest
impost. Tot i això, el govern del Sr. Artur Mas va decidir eliminar del tot aquest impost, amb la qual cosa hem perdut uns
ingressos de 600 milions d’euros anuals.
Una altra mesura aplicada per CiU ha estat la rebaixa de
l’IRPF a les 50.000 persones que cobren més de 120.000
euros anuals. Tot això passa mentre el frau fiscal dels empresaris catalans arriba als 16.000 milions d’euros.
I tothom podria pensar que quan es fan retallades al menys el
president del govern principatí hauria de donar exemple. En el
nostre cas precisament sí que en dona, però un exemple molt
negatiu. L’actual president, el Sr. Artur Mas, era beneficiari
fins al 2002, conjuntament amb el seu pare, d’un compte
bancari en el banc Lienchtenstein Global Trust Group (LGT),
del qual Hisenda va determinar que havia suposat un
frau de 823.262 euros.

de pagar-ne les conseqüències. Dit això però, hem de tenir molt clar que ens hem de mobilitzar per conscienciar-nos
tots plegats que les retallades no són cap solució eficaç i que
existeixen alternatives.
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Però que no ens enganyin!
Hi ha alternatives!
Els grans centres de poder financers, mediàtics i polítics volen
continuar perpetuant el sistema econòmic capitalista a qualsevol preu i això ho aconseguiran només en la mesura del
possible si no troben oposició popular.
Aquí a Molins de Rei estem caminant en aquesta línia en els
últims mesos perquè hem decidit que no volem que ens privatitzin la sanitat pública i ho hem fet mobilitzant-nos per denunciar les retallades però també oferint alternatives. En canvi, el
govern de la Generalitat no s’ha dignat ni a asseure’s a parlar
amb la Plataforma Ciutadana.
La mitjana europea de despesa pública en sanitat és de
2.103€ per habitant i any mentre que actualment a Catalunya
estem a 1.179€, i per tant és fals que es gastin massa diners
en sanitat. El que sí que surt molt car per l’administració
pública és la despesa farmacèutica, que és molt superior a la mitjana europea. Els sindicats porten anys reclamant
que es prenguin mesures per reduir aquesta despesa, però
sembla que el govern defensa més els interessos de les
multinacionals del sector farmacèutic que no pas al
conjunt de la ciutadania.
Alternatives a la política de retallades socials n’hi ha moltes,
però quan veiem que l’actual govern ha enganyat la ciutadania incomplint el seu programa electoral en matèria de sanitat
de forma escandalosa podem entendre que l’única alternativa
del Sr. Artur Mas és defensar els interessos dels més rics. En
aquest sentit sí que ha acomplert les seves promeses electorals i així ens va!

I sempre hem dit que l’actual crisi econòmica i social no
l’hem generada la classe treballadora i per tant no hem

Fora militars de Collserola!
La moció de la CUP que demanava que no es realitzin pràctiques militars a Collserola es va aprovar per unanimitat en el ple
del 27 d’octubre. Després de Sant Cugat del Vallès, Molins de
Rei és el segon municipi que es posiciona en aquest sentit. La
moció defensava que a Collserola no es poden acollir exercicis
militars de l’Exèrcit Espanyol per la perillositat que això comporta. També s’argumentava que els ajuntaments han de promoure la cultura de la pau i l’antimilitarisme. Amb aquest acord, el
consistori molinenc s’adhereix a la campanya “Fora militars de
Collserola” impulsada pel Col·lectiu Antimilitarista de Sant Cugat
(CASC) i reclama al Consorci del Parc Natural que no autoritzi
més pràctiques militars.

5

Política Municipal

La CUP creix amb força
Les eleccions municipals del passat del 22 de maig van representar per les diferents candidatures de la CUP un gran pas endavant, aconseguint 100 regidors/es i 11 consellers/es comarcals i representació en el consistori de 13 capitals de comarca.

Fa 4 anys vàrem obtenir 20 regidors/es. Els resultats a la nostra
vila són els segons millors en poblacions de més de 20.000 habitants i per tot això volem agraïr a totes aquelles persones que
van confiar en el nostre projecte.

Resultats electorals de la CUP al 2011

Resultats electorals de la CUP al 2011

Municipi

Hab.

Vots

%

Reg.

Viladamat

458

149

47,30

4

Alfés

337

91

39,91

2.500

429

Sant Esteve de Palautordera

Hab.

Vots

%

Reg.

Arenys de Mar

14.688

496

8,75

1

3

Seva

3.418

144

8,19

1

35,11

4

Sant Cebrià de Vallalta

3.388

111

7,96

1

1.695

90

7,96

57

4

7,84

Mollet de Peralada

170

33

33,33

1

Benifairó de Valldigna

Montesquiu

897

170

32,63

2

Cava

Arenys de Munt

8.335

855

25,54

4

Sant Cugat del Vallès

81.745

2346

7,76

2

Navàs

6.194

746

25,34

4

Manresa

76.209

1981

7,41

2

Bordils

1.715

180

23,62

2

Santa Coloma de Farners

11.948

307

7,39

1

Artés

5.515

554

23,04

3

Borges Blanques (Les)

6.049

170

6,42

1

Celrà

4.638

404

22,51

3

Sitges

28.130

622

6,30

1

Capellades

5.498

523

21,76

3

Figueres

44.255

800

6,28

1

Calldetenes

2.425

250

20,03

2

Vilassar de Mar

19.574

450

5,67

1

Sant Pere de Ribes

28.399

1874

19,48

5

Mataró

122.905

2498

5,59

1

Subirats

3.076

297

19,26

2

Vilassar de Dalt

8.746

190

5,23

Torà

1.367

113

18,31

2

Reus

106.622

1918

5,11

Molins de Rei

24.236

1797

17,52

4

Palau-Solità i Plegamans

14.190

288

5,00

376

43

17,20

1

Blanes

40.010

622

4,53

3.161

243

16,06

2

Martorell

26.815

402

4,13

82

9

15,52

1

Ulldecona

7.335

124

4,01

Berga

17.161

1023

15,50

3

Sant Joan de les Abadesses

3.529

80

3,81

Santa Maria de Palautordera

9.040

495

13,20

2

Santa Perpètua de Mogoda

25.191

351

3,78

Sant Celoni

16.905

949

13,14

2

Vendrell (EL)

36.068

491

3,77

Cardedeu

16.897

860

12,80

2

Pineda de Mar

25.893

368

3,64

Valls

25.158

1196

12,66

3

Montblanc

7.382

114

3,50

Soleràs (El)
Sant Martí Sarroca
Capolat
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Municipi

Sant Pere de Riudebitlles

2.381

138

11,40

1

Balaguer

16.766

237

3,39

Vic

40.422

1626

10,83

2

Lleida

137.387

1464

3,26

Vilafranca del Penedès

38.218

1614

10,78

2

Sabadell

207.338

2288

3,06

Premià de Mar

27.802

1074

10,54

2

Sant Boi de Llobregat

82.411

751

2,63

Navarcles

5.964

296

10,50

1

Sant Joan Despí

32.338

319

2,43

Vilanova i la Geltrú

66.532

2539

10,39

3

Tarragona

140.184

1099

2,28

Banyoles

18.780

708

10,39

2

Barcelona

1.619.337

11805

1,95

Sallent

7.029

337

10,29

1

Collbató

4.114

33

1,90

Sant Salvador de Guardiola

3.078

160

10,15

1

Badalona

218.886

1465

1,82

Montmell (El)

1.449

74

10,08

1

Terrassa

212.724

868

1,22

Salt

30.304

834

10,03

2

L'Hospitalet de Llobregat

258.642

541

0,64

Girona

96.236

2981

9,28

3

TOTAL

Barxeta

1.671

113

9,25

Argentona

11.718

448

9,10

1

sense alcaldia

62062

amb alcaldia

1

100

En el debat del Pressupost 2012, la CUP va votar en contra
de la proposta del Govern municipal (CiU i PSC), que va ser
aprovada amb el recolzament del PP.

Pel que fa la política comunicativa institucional i de protocol, la CUP defensa que hauria de ser més austera. Calculem que està augmentant en 30.800€ innecessàriament.
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La CUP s’oposa al
Pressupost 2012
Un altre àmbit que la CUP creu que s’hauria d’haver
La CUP es va oposar als Pressupostos perquè creu
tingut molt en compte és la reducció de les
que, en el marc de la crisi econòmica, cal prioEs creen dos
despeses financeres. El 2012, Molins de Rei
ritzar l’estalvi en alguns àmbits concrets, per
nous alts càrrecs, el
pagarà 808.164,51€ a bancs i caixes en
evitar qualsevol rebaixa en drets socials. Els
Pressupostos 2012 evidencien les retalla- Tècnic de Protocol i el concepte d’interessos. Un 40,87% més que
des per part de l’Estat espanyol, Diputació de Responsable de Projec- l’any anterior. Pensem que cal avançar en la
Barcelona i de la Generalitat (1.180.677,95 €). tes, amb uns salaris de cancel•lació d’aquests préstecs, per evitar
Malgrat que, en alguns casos, l’Ajuntament
43.373,10 i 51.956,28€ un excessiu endeutament de l’Ajuntament
amb bancs i caixes.
intenta cobrir aquestes retallades amb diners
respectivament.
d’altres partides, s’acabarà produint una reducI el cinquè àmbit en el qual caldria fer una forta inció de la despesa social, especialment en els
versió és la creació de llocs de treball. Per exemple,
àmbits d’educació, serveis socials, habitatge, jopromovent un Pla d’Ocupació per a la neteja forestal de
ventut i gent gran.
Collserola. També creiem que és prioritari incrementar les
partides de l’Oficina Municipal de l’Habitatge per facilitar
Com a alternativa, les mesures proposades per la CUP incil’accés a un habitatge digne.
deixen en cinc àmbits concrets.

Amb un pressupost si-

Finalment, a nivell global, la CUP valora que
En primer lloc, insisteixen en la necessària
reducció dels diners destinats als re- milar al del 2007 creiem no pot donar suport als que qualifica com a
presentants i polítics, en forma de re- que seria necessari tornar «pressupostos de la dependència». Una
gidors amb dedicació exclusiva o parcial, als nivells retributius de dependència triple: en primer lloc, cap a bancs
càrrecs de confiança, dietes i transferències gener del 2007, just abans i caixes, que imposen uns interessos abusius
a uns ajuntaments que necessiten endeutarals grups polítics. En aquest sentit, una redel gran increment dels se per la migradesa dels seus ingressos. En
ducció significaria una assumpció de responsabilitats polítiques per part dels partits sous dels polítics, cosa segon lloc, cap a d’altres institucions que retaque han promogut les retallades a nivell de que suposaria un estalvi llen partides i que reclamen, a posteriori, el retorn d’una part dels diners transferits, tal com
l’Estat espanyol (PSC-PSOE) i la Generalide 208.258,39€.
ja s’ha produït respecte els comptes de l’any
tat (CiU), que són precisament els mateixos
2008 i 2009. I, finalment, cap a l’Estat espanyol,
que governen la Vila. Amb un pressupost
que ofega l’economia catalana a través de l’espoli fiscal.
similar al del 2007 creiem que seria necessari tornar als
nivells retributius de gener del 2007, just abans del gran
Si bé és cert que una de les tasques dels Ajuntaments és
increment dels sous dels polítics, cosa que suposagestionar la realitat vigent amb els -migrats- recursos,
ria un estalvi de 208.258,39€.
Cal
també correspon als nostres representants polípromoure de
tics encapçalar la lluita per crear nous escenaris
En segon lloc, la CUP no comparteix els canvis
forma activa nous
i demostrar una voluntat de canvi, i no limitarpel que fa la política de personal. Per una banda, s’incorporen noves figures (Respon- plans d’ocupació i re- se a acceptar les condicions imposades. Així,
sable de Projectes amb salari anual de forçar els recursos de entenem que un debat de Pressupostos ha
d’anar acompanyat de la demostració ferma,
51.956,28€, Tècnic de Protocol amb sal’Oficina Municipal de per part del Govern municipal, de la seva volari anual de 43.373,10€), augmenten places a la Guàrdia Urbana i augmenta la partida l’Habitatge per lluitar luntat d’avançar cap a un model econòmic
contra els efectes
que no fomenti el lucre de les entitats fide complements i gratificacions al personal. De
nanceres privades, sinó que s’articuli a través
l’altra, no s’aplica l’acord econòmic vinculat al
de la crisi.
d’una banca pública catalana; cap a un model de
conveni, signat a finals de l’anterior mandat, corresfinançament que permeti una major autonomia i autogestió
ponent a l’augment salarial dels treballadors en compensació per la retallada del 5% promoguda pel Govern espanyol
municipal; i cap a una ruptura amb l’Estat espanyol que acabi
i el diferencial històric entre l’IPC Català i Estatal.
amb l’espoli fiscal.
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Una conversa sobre
la immersió
La immersió lingüística és una aposta necessària a Catalunya. Una àmplia
majoria social i política n’és plenament
conscient, la respecta, i si cal, la defensa
sortint al carrer. És una eina imprescindible per a mantenir la cohesió social
i fomentar l’aprenentatge de la llengua pròpia del nostre país, el català. I
Roger Castillo
per a esdevenir útil i funcional, ha d’anar
i Bosch
acompanyada de recursos per a garantir
una bona qualitat educativa.
Ara fa un any (desembre de
2010) el Tribunal Suprem espanyol va dictar tres sentències que qüestionen el català
com a llengua vehicular de
l’ensenyament a Catalunya.
Aquestes sentències han estat
ratificades pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
amb una interlocutòria en forma d’ultimàtum presentada el
mes de setembre. Per aquest
motiu el 12 de setembre
passat més de 300 persones ens vam concentrar a la plaça de l’Ajuntament en
defensa de l’escola catalana.
Uns mesos més tard n’hem volgut parlar amb calma amb dos
mestres molinencs: la Núria Arús, de l’Escola Estel, i el Xavier
Obiols, de l’Escola Josep Maria Madorell. Dos punts de partida
diferents en defensa del sistema d’immersió lingüística.

Els orígens

Els inicis de la immersió lingüística es remunten als anys 60 i
70 del segle XX amb l’Escola Catalana engegada per Òmnium
Cultural. Més tard, el Servei d’Ensenyament Català (SEDEC) va
ser clau per impulsar la llei de normalització lingüística de 1983,
any en què el sistema d’immersió s’estén arreu del Principat. La
Núria destaca l’activisme de l’època: “Vam haver de lluitar,
des d’una gran xarxa social, perquè les escoles del CEPEC (Col·lectiu d’Escoles per a l’Escola Pública Catalana)
es reconeguessin. Després va venir la voluntat política”

El català a les escoles

Pràcticament 30 anys després, la immersió lingüística és un
sistema consolidat i reconegut fora de Catalunya. El Xavier
ressalta la seva importància: “Si l’escola no fos en català,
molts nens ni el coneixerien ni l’entendrien” però alerta
que “el català té un ús funcional, ja no és un idioma fluid de
relació. La llengua que utilitzen nens i nenes entres ells és el
castellà: a l’hora del pati, als grups de treball, i si no hi pensen,
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quan es dirigeixen al professor. Això passa també amb infants
catalanoparlants”. La Núria afegeix: “Si hi hagués algun canvi en què perdem el català a l’escola, la llengua està perduda. Més clar que l’aigua. Ho tinc claríssim. Les arrels
estan a l’escola”.

Eina d’integració

Amb el pas dels anys, la immersió s’ha anat adaptant a les noves realitats de les aules. Especialment útil ha estat en la integració d’alumnes nouvinguts, com recorda el Xavier “Quan
s’escolaritzen, els nens
d’origen no castellanoparlant primer aprenen a dominar el català. Després
l’entorn els arrossega cap
al castellà” També planteja
un dilema: “Si un nen de P-3
d’origen xinès vol comunicarse amb mi, s’ha d’esforçar a
dir-m’ho en català / castellà, o
no hi ha comunicació. En canvi,
si un nen et diu alguna cosa en
castellà, tu l’entens i li contestes en català, i per tant, no tenen la necessitat d’aprendre’l,
perquè el mestre sempre respon”. A més, com indica la Núria, la
immersió va més enllà de la llengua: “És un sistema que permet introduir la cultura catalana o bé explicar les festes
tradicionals i populars. Tenim una realitat escolar plural i
diversa i la immersió és necessària”

El conflicte

La indignació amb les sentències dels Tribunals és evident:
“No s’aguanta per enlloc que del dia a la nit es vulguin
carregar la feina que s’ha fet. Això respon a raons polítiques, no pedagògiques. El conflicte s’està creant des de
fora. Que qüestionin el català a l’escola com a llengua
vehicular és molt greu. En aquests moments, s’està fent
una campanya de falta de respecte al nostre país que és
increïble” diu la Núria.
El Xavier demana responsabilitat: “Hem de veure quin paper
juguen els partits polítics, perquè com a equips directius
t’hi pots jugar el coll fins a un cert punt. Si ens hem de
barallar i no fan de paraigua, malament. Falta veure com
evoluciona la polèmica. Si les empreses exigeixen el català, els
alumnes que vagin a escoles en castellà es tancarien portes
ells mateixos. Ara, si es capgira tot...és una qüestió política”
I una conclusió, a càrrec de la Núria Arús: “La resposta hauria
de ser més contundent: si creiem en la llengua, en la cultura catalana, en la nostra identitat i en la història del nostre
país, hem de lluitar de totes a totes. No hi ha volta de full!”

Contacta amb
la CUP

C/Poeta Mateu Janés
molins@cup.cat
615.603.425

