Com en molts indrets del Països Catalans, a Molins de
Rei un grup de gent que venim de diferents moviments socials i entitats de la vila fem un pas endavant
participant en les properes eleccions municipals amb la
Candidatura d’Unitat Popular (CUP).
En aquest butlletí hi trobareu la informació sobre qui
som i què volem per la nostra vila. Us convidem a llegir-lo perquè serà l’únic portaveu en paper que arribarà
a casa vostra. El nostre limitat pressupost no permet

més. Malgrat tot podreu seguir informant-vos sobre el
nostre programa electoral i les nostres activitats a través
de la web o participant activament en les diferents
activitats que hi ha programades. En aquest butlletí hem
volgut resumir el nostre projecte polític. Potser alguns
el trobareu utòpic i ho atribuireu a la inexperiència en
política institucional o a la jovenesa de la nostra candidatura. Però és precisament d’aquesta jovenesa i d’aquesta
desvinculació de la política professional d’on surt la força
i il·lusió que ens ha portat a unir-nos i a tirar endavant
un projecte per a la nostra vila.
És aquesta il·lusió per canviar algunes coses i algunes
formes de funcionar del nostre poble que ens ha portat
avui a fer aquest nou plantejament presentant-nos
com a alternativa política per Molins de Rei. Som gent
provinent del moviment associatiu del poble, som gent
que provenim de l’esquerra independentista, gent amb
empenta i ganes de treballar per la nostra vila i pels Paï-

sos Catalans. Partim de la posada en comú de les idees
que compartim i partim de la pràctica assembleària
que hem après nosaltres mateixos i mateixes treballant
en altres associacions. No partim, en canvi, de la vinculació a cap partit parlamentari, i això vol dir que no
disposem de grans recursos econòmics i mediàtics.
Tan sols comptem amb el recolzament de la gent del
poble, però ens ha alegrat comprovar que són moltes
les complicitats i les esperances compartides. Volem ser
molts més. En els propers 4 anys tindrem molta feina
a fer: la CUP haurà de continuar organitzant la seva
alternativa política i haurà d’anar coneixent tots els
ressorts de la política municipal. Per això, en aquesta
recta ﬁnal abans del 27 de maig hem de comptar amb
el suport de tots aquells i aquelles que voleu recuperar
la il·lusió en la política per transformar la realitat, per
fer un Molins més participatiu, alegre i combatiu en
uns Països Catalans lliures.

Llengua i Països Catalans

Economia

Equipaments, cultura, joventut i esports

Molins de Rei ha de ser una part activa
en la construcció nacional dels Països
Catalans. Les fronteres que ens han estat
imposades no han de ser un obstacle,
i la nostra vila hauria de promoure
les relacions culturals i de tota mena
amb municipis del País Valencià, de la
Catalunya Nord, de la Franja de Ponent
i de les Illes Balears i Pitiüses. Així,
mateix, conscients que la llengua és el
principal tret deﬁnitori de la nació catalana i la nostra principal eina d’integració social, pensem que la seva normalització ha de ser una prioritat.
1-Promoure l’ús social del català serà una
prioritat de la CUP. En aquest sentit, volem
intensiﬁcar i coordinar l’acció en favor del
català que es fa des dels diversos àmbits:
des del Servei Local de Català, des del
Consorci per la Normalització Lingüística,
des de la Coordinadora d’Associacions per
la Llengua, des de les diferents regidories,... La política lingüística ha de ser un
dels apartats del Pla d’Acció Municipal, i
cal que deﬁneixi les línies d’actuació per
augmentar l’ús social del català.
2-Fer de Molins de Rei una vila compromesa amb la normalització del català, a
través de l’estímul del voluntariat lingüístic (parelles lingüístiques), de l’acció
de conscienciació sobre la població catalanoparlant i de la lluita per la oﬁcialitat
única del català.
3-Cooperar amb altres municipis dels
Països Catalans i participar en organismes de construcció nacional com
l’Assemblea de Regidors del País Valencià, Catalunya, Illes Balears, Franja de
Ponent, Catalunya Nord i l’Alguer.
4-Fer pedagogia i defensar el dret a
l’autodeterminació, tot vinculant la
conquesta d’aquest dret amb l’aprofundiment democràtic i la millora del
funcionament de totes les administracions, també la municipal.

Per un treball digne: Potenciar la borsa
de treball pública del Centre Ocupacional
Garcia Nieto, especialment per a joves
i persones amb problemes d’inserció
laboral, amb l’objectiu de fer la feina
que actualment fan les ETT però sempre
garantint unes condicions dignes i tendint a generar llocs de treball estables
en contraposició a l’ús abusiu que es fa
actualment dels contractes temporals.
Comerç compromès: Estimular els productes ecològics i el comerç just entre tot
el teixit comercial local per aconseguir
que la oferta no només es concentri en
una botiga especíﬁca. Continuar potenciant el petit comerç evitant la implantació de grans superfícies.
Condicions laborals dignes: Reducció
del sou dels polítics i càrrecs electes.
Equiparació salarial i de condicions
laborals entre treballadors/es municipals
afavorint a les categories laborals més
baixes. Exigir les mateixes condicions
laborals en empreses subcontractades
per l’ajuntament.
Gestió pública: Municipalitzar part dels
serveis cedits a empreses privades per tal
de disminuir les despeses i millorar les
condicions laborals i la qualitat del servei.
Estalvi econòmic: Reducció dràstica de
despeses propagandístiques en publicitat, Casa de la Vila i en estudis d’opinió.
Dur a terme una econòmia austera i un
endeutament sostenible.
Impostos justos: Aplicar mesures correctives en els impostos i taxes, especialment en l’IBI, depenent de la condició
social del vilatà/na.
Turisme: Recuperar espais històrics com
el Castell Ciuró o Sant Pere de Romaní i
crear itineraris pels espais naturals de
Collserola i el Riu Llobregat amb la intenció d’ampliar el nostre propi coneixement històric de la vila i augmentar la
potencialitat turística de Molins de Rei.

Casal cultural: Reservar una partida
pressupostària per construïr un Casal
Cultural prou ampli per donar cabuda
a bucs d’assaig, un hotel d’entitats, el
punt jove, un espai de bar pel jovent i
una sala polivalent on s’hi puguin fer
concerts, assajos de teatre i de castellers.
La gestió de l’equipament hauria de
ser autogestionada per les entitats per
assegurar-ne la seva vitalitat
Escola de Música: Buscar una nova ubicació per l’Escola de Música que garanteixi una oferta educativa més amplia
ﬁns a 4t de grau mig, amb més varietat
instrumental, amb classes per a totes les
edats i amb un auditori que no obligui a
dependre d’instalacions privades
Biblioteca: Fins a la construcció de la
nova biblioteca ampliar horaris de la
biblioteca existent obrint pels matins.
Potenciar les aules d’estudi, amb un
calendari d’obertura més ampli, durant
les èpoques d’examens.
Preus públics raonables: Garantir uns
preus públics raonables en les instalacions esportives com la Piscina Municipal
Universalització de l’esport: Estudiar
la possibilitat d’obrir en horari no lectiu
algunes pistes esportives d’escoles per a
la pràctica de l’esport.
Noves instalacions esportives: Repartir
millor les inversions en matèria esportiva prioritzant instalacions esportives per
a esports que no en tinguin. Construïr a
curt termini un complex esportiu amb
una pista d’atletisme, un circuit de
ciclisme, pistes de tennis i un espai reservat per l’escalada. Habilitar itineraris
marcats per Collserola i el riu llobregat
per córrer a peu o en BTT.
Revitalitzar les festes: Impulsar la comissió de Festa Major per apropar molt més
als vilatans i vilatanes les festes populars
i extendre la participació ciutadana al
diseny la política cultural de la vila.

Polítiques socials
Som conscients que les desigualtats
socials no es poden solucionar només des
de l’àmbit municipal perquè responen a
un problema estructural però si que es
poden mitigar considerablement amb
mesures com:
Igualtat de gènere: Ampliació de les
mesures per garantir la igualtat d’oportunitats ja sigui per motiu de gènere o
de condició sexual. Fer un pla d’acció per
dones immigrants amb ﬁlls per promoure
la seva integració i garantir-ne els seus
drets. Reforçar les mesures de protecció
dels infants i dones maltractades.
Educació: Garantir places d’escola bressola pública a preus reduits a qui ho necessiti. Ampliació de les beques menjador
i potenciar mesures com el reciclatge i
reutilització de llibres de text.
Persones amb discapacitats: Eliminació
progressiva de les barreres arquitectòniques, en especial d’instalacions públiques com la biblioteca, i garantir-ne
l’accés a l’habitatge i al mercat laboral.
Gent gran: Ampliació dels serveis
d’atenció domiciliària i impulsar mecanismes de cohesió intergeneracional.
Nova ciutadania: Garantir l’accés a
l’habitatge de lloguer i a un treball digne
pels i les immigrants i promoure la seva
participació en el teixit associatiu per

Participació ciutadana
La democràcia participativa és un dels
eixos del programa de la Candidatura
d’Unitat Popular de Molins de Rei, ja que
entenem que la població ha de disposar
de mecanismes de participació directa, per
tal d’exercir els seus drets com a ciutadans
i ciutadanes i com a poble.
Des de la CUP entenem que la participació ciutadana respon a l’exercici de la
sobirania popular, per tant, el ciutadà no
és aquell qui vota cada 4 anys, sinó aquell
corresponsable amb la gestió diària de la
vila, del territori i de les pròpies persones.
La democràcia participativa s’anteposa,
doncs, a la democràcia representativa,
amb voluntat de gestionar el municipi des
de la població i per a la població.
Tot això, implica una revalorització de
l’àrea de participació ciutadana, que ha de
deixar de ser un departament testimonial
de l’administració municipal per a convertir-se en una àrea estratègica i transversal,
capaç de vehicular les demandes de la
població i assegurar una correcta circulació de la informació municipal a tots els
nivells. És precís iniciar processos reals de
descentralització administrativa, política i
de recursos per tal d’apropar les decisions
als ciutadans i possibilitar la seva participació de forma efectiva.

assegurar-ne la integració a la vila però
també als nostres valors socials, culturals
i lingüístics.
Educació: Garantir places d’escola
bressola pública a preus reduits a qui
ho necessiti entenent que no serveix de
res crear places públiques al mateix preu
que les privades. Ampliació de les beques
menjador i potenciar mesures com el
reciclatge i reutilització de llibres de text.
Vetllar per unes biblioteques escolars
adequades per l’alumnat.
Sanitat: Promoció de l’esport, d’uns
hàbitats saludables de vida i una nutrició
equilibrada com a millor eina de prevenció. Establir punts d’informació i anàlisi
de drogues en zones d’oci nocturn per
lluitar contra les drogodependències.
Solidaritat i cooperació: Cal portar a terme polítiques de conscienciació explicant
que la situació dels països del tercer món
és en gran part responsabilitat dels països
on vivim ja sigui per culpa de grans
empreses, dels “nostres” governs i d’organismes internacionals que mantenen
un sistema ecònomic, polític i comercial
que provoca cada cop més desigualtats
entre regions del planeta. Creiem que cal
anar augmentant progressivament l’ajuda
de les administracions per projectes de
solidaritat i cooperació però no servirà de
gaire sinò canviem res del nostre sistema
des d’aquí i serà bàsic en aquest aspecte
la mobilització de la ciutadania

És doncs, objectiu de la CUP, fomentar el
debat públic i la decisió col·lectiva. I és
per això que volem ﬁxar-nos en una sèrie
de condicions, sense les quals difícilment
avançarem cap a aquesta direcció:
- Voluntat política
- Fugir dels processos en clau electoral
- Superar les pors als resultats dels processos de participació
- Generar conﬁança, els processos s’han
de tancar, els seus resultats s’han d’explicar, han de ser generadors de teixit
social, han de permetre la construcció
d’estructures ciutadanes el més autogestionables possibles, etc.
- Condicions per la deliberació i la lliure
expressió en igualtat de condicions per
part de tots els participants
- L’important ha de ser generar una cultura participativa amb dimensió pedagògica que generi ciutadans actius.
Propostes concretes d’actuació:
- Reestructuració de l’àrea de participació
ciutadana, basada en la transversalitat.
Nova modiﬁcació del ROM (Reglament
Orgànic Municipal)
- Modiﬁcació dels estatuts dels actuals
Consells Municipals
- Potenciar les AAVV i diferents entitats de
la vila
- Creació d’una Comissió Popular del
Pressupost Participatiu
- Potenciar la corresponsabilització en la gestió d’equipaments i programes municipals
- Potenciar l’autogestió i autoorganització
del teixit associatiu i festiu de la vila

Medi Ambient
Els Molinencs i Molinenques tenim la
desgràcia de viure en una zona mediambientalment molt castigada, la forta
industrialització del Baix Llobregat i l’excés
d’infraestructures innecessàries per la
mobilitat (TAV i autovies) fan que l’aire
que respirem faci anys que sobrepassi amb
escreix els límits legals de tots els tipus
de contaminants atmosfèrics. L’especulació urbanística i les males polítiques de
protecció, ens han portat a tenir un entorn
natural desmillorat, brut i entristit. És per
això que la CUP aposta fermament per
millorar el nostre entorn natural, i així, a
l’hora millorar la salut i la vida de totes
les vilatanes i vilatans, primant sempre el
medi ambient sobre interessos econòmics.
Collserola: Per la preservació i millora
d’aquest bé natural que ens envolta, cal
apostar fermament per aconseguir la catalogació per Collsarola de parc natural. Estem en contra de totes les agressions urbanístiques que amenacen la fauna i la ﬂora
de la serralada, com el Vial de Cornisa, o el
projecte d’ampliació urbanística que l’actual equip de govern pretén per la Rierada.
També cal ordenar els horts periurbans,
fons d’acumulació de deixalles, evitant
l’ús dels que siguin il·legals, i apostant per
hortes públiques comunitàries.
Riu Llobregat: Clarament hem de tornar a

Habitatge
Malauradament, un dret tan bàsic com el
de l’accés a l’habitatge s’ha convertit en
un dels principals problemes de la nostra
societat per culpa de l’especulació immobiliària. Els preus dels pisos són inabastables per molta gent o, si ho són, és a costa
d’un percentatge altíssim del sou -el que
fa disminuir la qualitat de vida de forma
important- o de la concentració de més
d’una família en un espai reduït. Davant
d’aquesta greu situació, la CUP proposa:
Fer un Pla d’Habitatge: L’Ajuntament ha
de conèixer la situació real a la Vila (pisos
buits, sòl, necessitat d’habitatge, preus,…)
per a actuar amb més eﬁciència i valorar
quin és el número d’habitants que hauria
de tenir la Vila (que no és el mateix que
tots els que hi cabrien si construïm ﬁns a
l’últim pam de terreny, com volen els especuladors i alguns polítics amb gran afany
recaptatori). En aquest sentit no s’ha de
construir més de l’estrictament necessari
i s’ha d’estudiar la viabilitat de crear una
empresa immobiliària pública.
Pla de xoc per a fer front als habitatges buits: L’accés a l’habitatge és un dret
social fonamental i, per tant, no hauria
de ser objecte d’especulació. En aquest
sentit, l’any 2001 hi havia 903 pisos buits
(font Idescat), quelcom inacceptable quan
hi ha gent que no pot accedir a una llar. Si
s’utilitzessin tots els habitatges existents,
la demanda es veuria satisfeta i, per tant,
baixerien els preus. I a més, no caldria
construir tant. L’Ajuntament ha de donar

viure de cara el riu, de la mateixa manera
que ho feien els nostres avantpassats. S’ha
de recuperar la llera del riu, per convertirla en un espai lúdic per les persones, i a
l’hora vetllar per la correcta recuperació de
la qualitat de l’aigua i l’entorn, així com de
la seva fauna i ﬂora.
Energia: Cal que l’ajuntament sigui un clar
exemple d’eﬁciència energètica utilitzant energies renovables i tenint present
l’estalvi en totes les noves infraestructures.
S’ha de promocionar i subvencionar la
instal·lació de plaques solars als ediﬁcis, i
a l’hora dur projectes d’energia real i ben
planiﬁcada col·lectiva com podria ser un
parc d’energia solar.
Mobilitat: L’ajuntament ha de vetllar per
tenir una bona xarxa de carrils bici que comuniqui el poble amb els polígons industrials i a l’hora reformar els punts d’extrema perillositat per ciclistes com el pont de
“4 camins”. Al centre urbà, s’ha de garantir
els desplaçaments sostenibles, pimant
les bicicletes i peatons als automòbils. El
transport públic municipal ha de cobrir
totes les necessitats horàries i de serveis,
i ha de ser ha un preu molt reduït. De la
mateixa manera, és obligació de l’ajuntament instar als gestors del transport públic
depenent d’altres administracions a que
tingui un bon funcionament Defensem el
territori, ni un pam a l’especulació!

garanties als propietaris d’aquests pisos
per tal que els ofereixin en lloguer però, si
tot i així s’hi neguen, s’hauria de gravar els
seus habitatges buits.
Apostar per les Cooperatives amb cessió
de dret d’ús: Aquest és un model que
s’ha desenvolupat amb èxit als països
escandinaus i que ara arriba a Catalunya.
La cooperativa és la titular de l’immoble,
però els seus habitants disposen del pis
indeﬁnidament. Com a referència, per un
pis de qualitat, sostenible, de 70m2, cal
un dipòsit inicial d’uns 12.000� i un lloguer
mensual assequible d’uns 400�. Aquestes
cooperatives suposen al mateix temps una
eina de transformació social i cultural, que
pot permetre d’una banda una nova relació entre els veïns i de l’altre, obrir parts de
l’immoble per a espais comuns pel barri.
L’Ajuntament ha de cedir sòl previst al pla de
Les Guardioles per aquestes cooperatives.
Promoure el pis de lloguer i no vendre
sòl públic
Millorar la gestió de la Borsa Jove d’Habitatge: L’actual no dóna resposta al problema (el preu mig dels lloguers és de 700�)
i, a més, cal ampliar-la a altres col.lectius,
com el de les famílies monoparentals.
Promoure l’habitatge social: A més
de promocionar els pisos de protecció
oﬁcial, l’Ajuntament n’ha de destinar una
part a habitatge social per a aquells col.
lectius que, pels seus ingressos, no poden
accedir ni a un pis subvencionat, sense
crear-ne ghettos.
Seguiment ciutadà: Un equip de vilatans/
nes ha de vetllar pel bon funcionament i la
transperència dels projectes.

Llista Electoral

CUP Molins de Rei
Aquesta és la llista de la CUP de Molins de Rei per les properes
eleccions municipals. Com podeu veure la llista està desordenada i no és un error. És el reﬂex del nostre esperit assembleari ja
que no creiem en una llista jerarquitzada ni en els lideratges. Tan
important és la persona que tanca la llista com el número 1 o com
aquell o aquella que no ha pogut anar a la llista perquè la llei
ens posa el límit de 31 persones. Som persones que portem anys
implicades en el teixit social de la vila, sempre de manera altruïsta, i ara volem continuar fent-ho en la política municipal.

6.-Aida Cortés i Monera
3.-Albert Botrán i Pahissa
1.-Àlex Maymó i López
24.-Bernat Segura i Arús
9.-Carles San Andrés i Gonzalez
18.-Cristina Luque i Almendros
30.-Daniel Munarriz Barkero
27.-Estel Peradalta Sancho
15.-Esther Mellado i Gonzalez
23.-Eva Vera i Trujillo
12.-Gemma Roca i Garriga
25.-Gerard Capdevila i Boqué
16.-Guillem Salas i Campreciós
13.-Joan Domènech i Abella
19.-Joan Manel Aguado i Querol
17.-Josep Maria Salas i Prat
31.-Julia Garai Ferrer
8.-Laia Atienza i Roca
29.-Lluis Ayala i Rubio
2.-Lurdes Quintero i Gallego
11.-Marc Palau i Fabregat
7.-Miquel Monfort i Subirana
21.-Miquel Roca i Rodríguez
22.-Mireia Figueras i Paulet
20.-Núria Brucart i Sanhauja
26.-Pau Moreno i Castellana
10.-Raül Pardo i García
5.-Roger Castillo i Bosch
28.-Sílvia Ferrando i Gomez
4.-Sònia Pérez i Pàmies
14.-Xavi Luque i Almendros

Marc Palau Fabregat, 30 anys
Operador logístic. Component del
grup musical Red Banner. Ha militat a Maulets, la PUA i Endavant i a
nivell local a l’APOK i a l’Assemblea
de Joves de Molins.

Albert Botran Pahissa, 23 anys
Estudiant i col·laborador del diari
Avui, Militant de l’MDT. Membre
de la CAL, Ateneu Mulei i Amics del
Camell. Aﬁcionat al teatre.

Aida Cortés Monera, 33 anys
Bibliotecària documentalista. Ha
militat a l’Esguard, Maulets, la PUA
i Endavant. Membre de l’Esbart
Dansaire de Molins i del Centre de
Documentació Maria Mercè Marçal

Joan Domènech Abella, 31 anys
Taverner. Ha militat a Orgull Bolxevic, el JIR, la PUA, Endavant i Alerta
Solidària. Component dels grups
musicals La Kaputxa, Crit de Lluita
i Nkr’t

Guillem Salas Campreciós, 26 anys
Informàtic. Ha militat a la PUA i
Endavant. Membre dels Diables
Rojos de Sant Feliu i redactor del
Sant Feliu Respon

Roger Castillo Bosch, 20 anys
Estudiant de Ciències Polítiques
Membre de l’Esplai Agrupa, l’Escola
de Música i timbaler del Camell.

Laia Atienza Roca, 21 anys
Tècnic de laboratori
Ha format part del Front Violeta

Miquel Monfort Subirana, 26 anys
Autònom. Ha format part del CEPA,
Esplai l’Agrupa, Els Pastorets, CAL,
Ateneu Mulei i Comissió de Festa
Major

Lurdes Quintero Gallego, 25 anys
Geògrafa. Ha estat membre de
l’Agrupament Escolta Jaume
Vicenç Vives, Diables del Camell i
dels Pastorets

Carles San Andrés Gonzalez, 37 anys
Administratiu. Membre de l’Associació de Famílies de Nens i Nenes
d’Etiòpia, Comerç Just i Colònies
d’acolliment de nens Saharauis.

Josep Maria Salas Prat, 30 anys
Enginyer. Ha format part del CEPA,
Associació de Veïns del Centre Vila,
Remolins, Cooperativa el Petricó i
Endavant

Àlex Maymó López, 25 anys
Administratiu, cambrer i estudiant
universitari. Ha format part de l’Ass.
de Joves, Remolins, PUA i Endavant.
Ha jugat a bàsquet, futbol, competeix
en ciclisme i és membre de la junta
del Club Ciclista de Molins

Pau Moreno Castellana, 24 anys
Estudiant d’Enginyeria Tècnica Industrial. Pertany al Centre Excursionista de Molins. Ha participat en
l’Agrupament Escolta Jaume Vicenç
Vives i va jugar al Molins de Rei C.F.
i en l’actualitat practica l’escalada

Esther Mellado Gonzalez, 36 anys
Funcionària. Membre de l’Associació de Famílies de Nens i Nenes
d’Etiòpia, Comerç Just i Colònies
d’acolliment de nens Saharauis.

Miquel Roca Rodríguez, 34 anys
Transports i activitats portuàries
Actualment competeix en ciclisme,
en l’equip Bicisprint de Sabadell

Xavi Luque Almendros, 24 anys
Estudiant d’Informàtica. Ha participat a la Brigada Catalana Venceremos de solidaritat amb Cuba, en
el CSO la Fàbrica i en l’Associació
Cultural Roses de Llobregat.

Mireia Figueras Paulet, 21 anys
Professora d’equitació. Ha format
part del Front Violeta. Practica
l’equitació

Silvía Ferrando Gómez, 33 anys
Secretària de direcció amb idiomes.
Ha viscut durant anys a França,
EEUU i Anglaterra. Atleta de competició durant 9 anys amb el CN
Molins i amb el FC Barcelona

Eva Vera Trujillo, 22 anys
Disenyadora

Raül Pardo García, 28 anys
Administratiu. Ha format part de la
PUA, Endavant, Assemblea de Joves.
Redactor de l’Infobaix. Component
del grup musical Red Banner i va
ser jugador del Molins de Rei, C.F.

Sònia Pérez Pàmies, 28 anys
Administrativa. Ha format part de
la PUA, Endavant, Assemblea de
Joves i el Front Violeta

Gerard Capdevila Boqué, 25 anys
Estudiant de Post Producció. Tècnic
de so i punxadiscos. Component del
grup musical Red Banner. Va jugar
durant anys al Molins de Rei C.F.

Bernat Segura Arús, 19 anys
Estudiant. Membre de l’Agrupament Escolta Jaume Vicenç Vives i
d’Amics del Camell.

Joan Manel Aguado Querol, 28 anys
Llicenciat en Dret. Membre de Metal
Defenders. Ha participat. Ha estat
membre de Remolins

Daniel Munarriz Barkero, 22 anys
Estudiant d’interiorisme i cambrer
Natural d’Atarrabia, on va
col·laborar amb col·lectius com
Euskal Herrian Euskaraz, Askatasuna, Segi i Duina

Núria Brucart Sanahuja, 23 anys
Encarregada de botiga.
Monitora. Membre durant anys de
l’Esplai Agrupa

Cristina Luque Almendros, 22 anys
Dietista

Estel Peradalta Sancho, 27 anys
Bibliotecària. Educadora Infantil
Aﬁliada a la CGT fa 7 anys. Ha participat en col·lectius com Infoblokes o los Jornaleros del Metás

Gemma Roca Garriga, 29 anys
Economista. Ha format part del
Front Violeta, Remolins, Cooperativa el Petricó i Endavant

Lluís Ayala Rubio, 24 anys
Serigraﬁsta. Ha participat en
diferents col·lectius de la vila com
el KER, Ass. de Joves i diferents CSOs
i de fora com l’Ass. Antifeixista de
Barcelona i l’Ass. Antifeixista del
Baix. Va ser jugador del Molins de
Rei, C.F.

Entrevista a Otger Ametller
L’Otger Amatller té 30 anys i és el regidor de la CUP de Vilafranca
del Penedès. Ell coneix bé el que signiﬁca organitzar una CUP, presentar-se a les eleccions i tenir representació dins l’ajuntament. A
Molins de Rei ens agradaria trobar-nos en la seva situació d’aquí
quatre anys, fent la valoració satisfactòria que fa del treball desenvolupat dins i fora de l’ajuntament.

- Quan i com vau decidir de formar la
CUP a Vilafranca?
A partir del Procés de Vinaròs [procés
de conﬂuència política de l’Esquerra
Independentista iniciat el 2000] la gent
es va animar a organitzar CUPs arreu del
país. A Vilafranca va ser un nucli inicial
de poques persones que va anar a cercar
gent que se sabia que s’hi podria afegir:
gent propera ideològicament o que
anteriorment havien format part de la
CUP, l’any 1991. Finalment, es va fer una
presentació pública un any i mig abans
de les eleccions i a partir d’aquí la militància i la xarxa d’inﬂuència de la CUP
va anar creixent.
- En què es diferencia la feina d’un regidor de la CUP de la d’altres regidors?
Un regidor o regidora de la CUP és el
portaveu del que es decideix a l’assemblea. La seva tasca a l’ajuntament és
menys personalista, per dir-ho d’alguna
manera. A més, els representants de les
CUP tenim una feina més complicada. Els
altres partits volen continuar el sistema
polític que hi ha –canviant tan sols el
partit governant- mentre que nosaltres
volem transformar-lo.
- Quins han estat els principals combats
polítics en aquesta darrera legislatura?
Han estat fonamentalment dos. En
primer lloc, la planiﬁcació urbanística.
En els darrers quatre anys s’ha passat

de 31000 a 37000 habitants. I encara creixerem més perquè s’ha aprovat
un pla urbanístic desmesurat. A la CUP
l’acusen de retrògrada, però nosaltres
no ens oposem al creixement. A allò
que ens oposem és a aquest ritme de
creixement. Cal integrar tota la gent
nouvinguda a la realitat social, cultural i
lingüística de Vilafranca.
El segon tema fonamental ha estat la
democràcia participativa. I aquest és un
combat en dues direccions: els polítics
han de tenir menys capacitat de decisió
en favor de la gent, però alhora cal que la
població aproﬁti les eines de participació.
- Creus que en aquests quatre anys ha
augmentat el suport social de la CUP a
Vilafranca?
Sí, molt, i s’ha diversiﬁcat. A la CUP hi ha
des de la gent més polititzada a nivell
ideològic ﬁns a gent que és exclusivament independentista, gent del món de
l’esplai, un company de Joves Cristians
que pensa que la CUP és l’opció que
millor defensa la justícia social... També
hi ha gent que hi participa per defensar
algun aspecte molt concret, com pot ser
el patrimoni arquitectònic.
A nivell d’entorn, la feina ben feta ha
ajudat la CUP a guanyar complicitats.
Abans podia haver-hi una certa por
per la desconeixença. Però ha anat
desapareixent. Per exemple, en la
campanya que vam fer per demanar la
municipalització de la zona blava, 50

establiments de la vila tenien els nostres
fulls de signatures, quan potser no ho
haguessin acceptat si es tractés de CiU o
del PSC.
- Com valores que en aquestes eleccions
de maig les CUP es presentin a moltes
més viles i ciutats que ara fa quatre anys?
És bo aquest ritme de creixement, i no
pas un creixement espectacular. El que
s’inﬂa de cop, peta. A les viles i ciutats,
quan s’organitza una CUP cal comptar
amb un cert coixí social que ajudi a
mantenir la feina i que impedeixi que
els que hi ha al capdavant “es cremin”.
És el que va succeir a Vilafranca amb
la CUP que es va muntar el 1991: no va
acabar de reeixir, i la gent que hi va
participar, ara eren els més escèptics
en tornar-se a implicar. D’altra banda,
l’existència de la CUP també és positiva
per al conjunt del moviment independentista i d’esquerres. És un dinamitzador i, per exemple, facilita un millor
tractament per part dels mitjans de
comunicació.

- Com es pot contribuir des de viles i
ciutats a un projecte d’alliberament dels
Països Catalans?
En les viles i ciutats s’aconsegueix la
conscienciació. Amb la seva tasca, la CUP
no persegueix tan sols que la gent la
voti, sinó que prengui consciència i una
actitud de participació política. L’independentisme és un moviment ideològic
molt fort, però la gent no vota ideologies
o continguts, sinó cares, lemes, imatges... Per tant, és amb el tracte personal
i amb la demostració en la pràctica que
aconsegueixes aquest augment de la
conscienciació.

Què són les CUP?
A més de Vilafranca, en les eleccions de
maig hi haurà llistes de la CUP a Valls, a
Martorell, a Mataró, a Badalona, a Girona,
a Lleida, a Manresa, a Mataró, a Sabadell,
a Terrassa, a Vic i ﬁns a una cinquantena
d’indrets dels Països Catalans.
Les Candidatures d’Unitat Popular (CUP)
som candidatures independentistes i
d’esquerres dels Països Catalans que, des
de l’àmbit local, treballem per bastir un
país més lliure i més just. Entenem que
la política local és l’àmbit més proper
a la ciutadania i, per tant, la construcció nacional també s’ha de fer des dels
ajuntaments. Malgrat el limitat marge
d’acció d’aquesta institució, té prou
possibilitats com per modiﬁcar l’actual
municipalisme regionalista i bastir un
projecte de país basat en els municipis i
els seus representants. Les CUP tenim la
tasca de defensar en les nostres viles i
ciutats polítiques socials, urbanístiques,
ambientals, culturals... que ajudin a
construir una societat catalana plenament justa, lliure i igualitària.

Què n’esperes de la CUP?
Pere Bergoñon ‘Pier’: “M’agrada
més escoltar propostes senzilles i
possibles que grans exposicions
demagògiques. Ànim que entre
tots, joves i grans, homes i dones,
entenent-nos i parlant podem fer
coses interessants. Ah! De l’illa
caribenya el que més m’agrada és el clima i de vosaltres
la formalitat que m’heu demostrat.”

Enric Solà: “Ara per ara, m’aporta
la satisfacció de saber que encara
hi ha gent jove que té inquietuds
en els aspectes cívics i social de
Molins de Rei, que afavoreixen
la convivència entre ciutadans.
Tot i que penso que es trobaran
amb moltes diﬁcultats a l’hora de lluitar en igualtats de
condicions amb la gent que ja porta temps instal·lada.”

Eva Mas: “M’agradaria que fóssiu
un partit polític que realment
vetlli per la qualitat del medi
ambient de la vila: contaminació
atmosfèrica, aigua, Collserola,
riera Vallvidrera, riu Llobregat,
zones verdes, residus... Sort!”

Magda Roca Roca: “De la CUP
esperaria sobretot, una bona
gestió sense corrupció. A més,
m’agradaria que es treballés en el
petit comerç i que es millorés la
situació dels treballadors autònoms i petits empresaris.”

Arnau Armengol: “M’agradaria
que la CUP es mantingués ﬁdel
als seus orígens. Ha sorgit de gent
del poble i si treu representació
m’agradaria que continués respectant les iniciatives que surten
des del poble.”

Montserrat Fabregat: “Presentar-se a les eleccions municipals,
amb un projecte i unes persones
capaces de defensar-ho. Sotmetre’s a la voluntat democràtica
dels ciutadans i ciutadanes és una
opció valenta i legítima. Em sembla lloable que des de posicions molt radicals s’opti per la
via de la democràcia i hom se sotmeti a l’opinió pública
expressada a través del dret del sufragi.”

Sergi Ruiz: “M’agradaria que la
CUP fomentés la concepció de
Molins com a poble viu, amb
identitat pròpia i actiu culturalment, perquè precisament la CUP
integra gent que ve de les entitats. Cal integrar la gent nouvinguda i evitar convertir-nos en ciutat dormitori.”
Santi Prat Casas: “De la CUP espero polítics amb il·lusió, amb ganes
de millorar la realitat que ens
envolta, polítics amb noves
idees més properes als ciutadans,
polítics amb els quals es pugui
conﬁar i que ens facin recuperar la
conﬁança amb la classe política,
i sobretot espero persones que sàpiquen valorar que és el
més coherent amb la voluntat popular i amb el nostre petit
país. Perquè tot està per fer i tot és possible!”

Eulàlia, fornera: “Que treballin
amb fermesa i decisió, en defensa
dels seus ideals sense interessos partidistes i especulatius per
assolir una societat més justa i
equitativa. També que no caiguin
en el parany dels politics actuals, de deixar-se seduir pel poder, oblidant-se del que
realment els va dur a fer politica.”
Iñaki Garay, taverner: “Em sembla be, o millor, molt be,
aquesta iniciativa presa pel
jovent que s’implica en arreglar
aquells problemes socials als
quals no donen desposta els
polítics professionals.”

Josep Figueras: “Penso que és
certa l’aﬁrmació marxista de
què el capitalisme triomfa quan
tothom vol viure com viuen els
rics, quan els i les desposseïdes
deixen de crear les seves pròpies
formes de vida i aspiren a ser
com els seus explotadors. Tot i que la participació en els
ritus que sostenen aquesta absurda farsa democràtica,
que sembla no tenir ﬁ, només provoca corrupció personal
i no té cap sentit de lluita ni de revolta, sé que persones
concretes que formen la CUP mantenen una actitud i determinació política que tant de bó servís per altres afers.”
Pilar Casals Busom, directora de
l’escola de música de Molins de
Rei: “Espero que la CUP aporti a Molins de Rei una alenada
d’aire fresc, que perduri l’impuls
que vol donar a la vila i que no
renunciï mai als seus ideals”
Manel Sastre Angulo, coordinador
de l’Esplai l’Agrupa i membre de
l’assemblea de Ka la Banya: “De
la CUP penso, que per ser qui sou i
sobretot sabent el que penseu, heu
sigut molt valents d’engegar aquest
projecte endavant i ﬁcar-vos on us
heu ﬁcat. Espero que la CUP sigui un partit actiu, compromès, jove i madur alhora i que aposti fermament per a una
veritable transformació social. El tema que de segur no em
convenç és aquest nacionalisme català... però res és com un
voldria exactement. Ànims!”
Rosa Maria Coso López, membre
de l’associació Comerç Just Molins
de Rei: “M’agrada que els joves
s’impliquin realment en política
ja que els converteix en persones
que volen i poden transformar la
nostra societat. Fan de la política actual una crítica constructiva i això ens ha de fer
reﬂexionar a tots.” “Que vosaltres que sou joves i teniu
molta empenta comenceu a canviar els valors materialistes per valors solidaris i de justicia global”

Què hem fet?
Després de dos mesos de reunions, la
Candidatura d’Unitat Popular de Molins
de Rei es va presentar oﬁcialment en
una roda de premsa el passat 2 de març,
a la sala d’actes de Ca n’Ametller. I ho va
fer amb les ganes de tirar endavant un
projecte nou i engrescador, de funcionament assembleari, d’apropament de
la política als vilatans i vilatanes, i que
compta amb propostes i maneres de fer
radicalment diferents a les dels partits
tradicionals, que han portat el desencís
de la gent davant la política. D’aquí el
nostre lema -Un nou Molins surt de l’ou,
recuperem la il.lusió!- i la decisió de
presentar-nos a les properes eleccions
municipals per tal de canviar moltes
coses a la Vila.
Uns dies després, el dia 10, vam fer la
presentació en societat. Va ser a la Plaça
de La Creu, en un acte en el que ens
vam sentir molt acompanyats, tant per
tots els vilatans i vilatanes que s’hi van
acostar, com pels Bastoners de Molins de
Rei que hi van actuar, com per la presència de dues CUP tan importants com
són les de Valls i Vilafranca, que tenen
representació als seus municipis. Els seus
caps de llista, en Gerard Nogués i en Xavi
Navarro, ens van donar tot el seu suport
i l’Àlex Maymó i la Lurdes Quintero, de la
CUP de Molins, van explicar els plantejaments de la Candidatura, en un acte que
va presentar el també membre de la CUP,
Roger Castillo.
El següent acte va ser una Calçotada
Popular, el 25 de març, a la Plaça de la
Llibertat. S’hi van aplegar 120 persones,
que van esgotar els tiquets disponibles.
L’Albert Botran va aproﬁtar per a recordar
els principis de la CUP i per a informar
dels debats que anàvem a organitzar.

Què farem?
Van ser quatre taules rodones entre el 28
de març i el 24 d’abril que van tenir lloc
a Ca n’Ametller, i que ens han ajudat
a conformar el programa electoral de
la Candidatura. Les primera temàtica
va ser ‘la manca d’equipaments a la
Vila’, i hi van intervenir en Pau Moreno, del rocòdrom, i en Salva Prat, dels
Matossers. La segona va ser ‘Participació
ciutadana i pressupostos participatius’,
en la que hi van intervenir els tècnics en
participació Carla Cors i Eloi Mayordomo,
i l’Àlex Maymó, com a coneixedor dels
pressupostos participatius que tenen
lloc a altres pobles i ciutats. L’Eloi va
comentar que “els partits polítics cada
cop representen menys els ciutadans i
s’experimenta un descens de la participació en l’exercici del vot i l’augment
de la inﬂuència del poder econòmic a
la política”. Per a la Carla, cal “voluntat
política, recursos per poder-la tirar endavant i transparència alhora de marcar
les regles del joc”.
Al següent debat es va tractar de l’Urbanisme i de l’Habitatge i vam comptar
amb la presència del Joan Lòpez, tècnic
urbanista, i d’en Raül Robert, de l’associació Sostre Cívic, que va comentar que
“és bàsic canviar la cultura de considerar l’habitatge com un bé de mercat i
començar a considerar-lo un bé d’ús”.
En Joan Lòpez va explicar la gravetat de
la situació en la que es troba la situació
actual, va fer un repàs de la legislació i
va explicar les possibilitats que tenen els
Ajuntaments per fer front a l’especulació
immobiliària, tot i que en molts casos no
els volen utilitzar per interès econòmic,
ja que “el que recapten suposa una part
important del seu ﬁnançament. Realment, els mecanismes hi són, el que cal
és voluntat política per aplicar-los”.

La darrera va analitzar el ‘Medi Ambient
i la Mobilitat’, i hi van parlar l’Eva Mas,
del Centre d’Educació i Projectes Alternatius (CEPA), i l’Anna Domènech, experta
en mobilitat sostenible. L’Eva va fer un
repàs de totes les agressions que està
patint el territori de Molins de Rei, que
no són poques.
Al llarg d’aquest periode de debats, vam
fer dos actes més. El primer va tenir lloc
el 16 d’abril vam fer la presentació de la
llista electoral a La Bodegueta. Allà vam
deixar clar que per a nosaltres la llista és
un pur tràmit, que hem de complir, ja
que el veritablement important és l’Assemblea i les propostes i decisions que
en ella es prenen. El segon va ser el concert, que es va celebrar al Parc Pont de
la Cadena, també conegut com la Plaça
de les Palmeres, el 21 d’abril. Aquest acte
va servir per a posar sobre la taula la
manca d’equipaments a la Vila. Hi van
actuar vuit grups–Pier, Encara’t, Segona
Opció, El ojo de Trueba, Crit de Lluita, The
Gurús, Igitaia i Los Baratos- de diferents
estils. Tret d’Igitaia, que són de la Vila
de Gràcia, la resta són tots de Molins de
Rei i de la resta del Baix Llobregat. A més
d’aquests actes, també vam tenir una
paradeta de roses i llibres al carrer Majó
per a la Diada de Sant Jordi.

De cara a les eleccions, al llarg del mes
de maig, celebrarem quatre actes:
Caminada popular: Diumenge 13. El
punt de partida serà la Plaça dels Pins
a les 10h. Abans de sortir, farem una
xocolatada per a tothom. A continuació
farem una caminada per Collserola. Us
informarem del recorregut properament
a la pàgina web (http://www.molins.
cup.cat).
Acampada: Vine a protestar per la greu
situació de l’accés a l’habitatge. Farem
una acampada de 10 a 20h.
Dinar popular: Serà el diumenge 20 a la
Rambla de La Granja. Al llarg del l’acte
es farà un repàs dels principals punts
electorals de la CUP.
Acte de ﬁ de la campanya: Divendres 25
a la nit.

T’hi esperem!
Per a més informació, visita la nostra
pàgina web: http://www.molins.cup.cat
o envia’ns un correu a molins@cup.cat.

Agraïments: La CUP de Molins de Rei agraeix la seva col•laboració als i les ponents dels debats que hem organitzat a ca n’Ametller, als Avalots per la cançó “un
nou molins surt de l’ou”, als veïns de la Plaça Pont de la Cadena per haver suportat
les molèsties del concert i als grups de música i el cantautor que hi van intervenir,
a les persones que han expressat la seva opinió respecte la CUP en aquest butlletí,
a l’Albert Segura i l’Ignasi Teina pel muntatge de l’anunci televisiu, Als bastoners
de Molins de Rei, a la gent de la CUP de Valls i de la CUP de Vilafranca per assitir a
la presentació de la nostra candidatura, al Marc Campreciós per fer possible aquest
butlletí i a l’Ateneu Mulei i la Bodegueta per haver acollit la nostra assemblea en
més d’una ocasió.Endavant amb la unitat popular. El poble és qui ha de decidir.

