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Editorial: Per què els polítics fan política?
A mesura que ha anat avançant la
campanya “Quin$ous” ens hem
anat adonant que tocàvem el
voraviu a l’equip de govern. No és
res personal, és clar. Els que
cobren aquests sous tenen noms i
cognoms, i s’ho poden prendre
com una cosa personal, però
pensem que la campanya té un
sentit més profund que porta a
qüestionar-nos el model de
política i no tan sols la municipal.
En el manifest parlem d’una
professionalització de la política
que va en contra del sentit
republicà de la representació
democràtica.
Per què ho contraposem i què
volem dir amb cada cosa?
Entenem que professionals de la
política són aquells que fan de la
gestió una professió i que
tendeixen a l’acomodació perquè
és la seva manera de viure. A
nivell
local
potser
sembla
exagerat parlar d’aquest tipus de
criatures polítiques, però hem de
pensar que de sous d’aquests n’hi
ha per tots els que engreixen els
consells
comarcals,
les
diputacions, l’autonomia, l’estat...
Així, molts partits esdevenen
agències de col·locació, la
principal motivació dels quals
és
que
no
canviï
res.
Evidentment, el cercle es tanca
amb les milionàries campanyes
electorals d’aquests partits, que
també surten en part dels
percentatges sobre els sous de
regidors i càrrecs diversos.
Això acaba afavorint una idea de
la política restrictiva i fins i tot
pejorativa als ulls de molts
ciutadans (“tots els polítics són
iguals”, “no volen deixar la
cadira”...).
En els partits republicans i
d’esquerres el que donava sentit a
la lluita política era la voluntat de
defensar els interessos de les
classes
populars.
El
polític
republicà és aquell que serveix al
poble i que no se n’allunya.
Evidentment,
els
sous
dels
regidors i de l’alcalde no
resisteixen la comparació amb el
sou mitjà de les classes populars,
i
això
en
constitueix
un
allunyament. Davant un conflicte
d’interessos entre el poble i
l’administració,
de
qui
se
sentirà més solidari, un regidor?
Del poble que l’ha escollit o del
sistema polític que li garanteix
un sou suculent cada mes?
Pujar els sous dels regidors va ser
la primera mesura de l’equip de
govern, si bé cap dels partits que
es presentava a les eleccions ho
indicava en el seu programa
electoral com a prioritat.
I encara hi ha més coses que
ens fan plantejar per què fan
política els polítics: algú creu
que Molins de Rei necessitava

passar de tres a quatre regidories
de dedicació exclusiva (és a dir,
quatre sous de 3.941€ bruts al
mes)? Era per les pròpies
necessitats del poble o era per les
condicions del pacte entre socis,
perquè dues se les ha quedat IiE,
una ERC i una altra CiU?
Tot
això
ens
condueix
necessàriament a plantejar una
manera de fer política més
participativa
i
menys
professionalitzada i restrictiva, és
a dir més democràtica i
republicana, i ara que es crearà el
Consell de Vila, serà un bon
moment per a reivindicar-ho.

Molins de Rei
demana justícia
en el cas de
l'assassinat d’en
Pedro Álvarez
La moció per reclamar justícia en
el cas de l'assassinat de Pedro
Álvarez a mans d'un policia a
l'Hospitalet de Llobregat el 15 de
desembre de 1992 es va aprovar
amb els vots a favor de la CUP,
ERC, CiU i ENMR, l'abstenció
d’ICV i del PSC-PSOE i el vot en
contra del PP.
Lamentem que IiE (a excepció
d'en Jordi Romeu) no donés

IiE, PSC, ERC, CiU ataquen la CUP per
no dir exactament el que ells volen
Des de la CUP sempre hem manifestat que estem per una solució
democràtica, pacífica i dialogada del conflicte basc. Volem la pau i
creiem que han de desaparèixer tots els tipus de violència existents a
Euskal Herria: No volem que hi hagi més atemptats d’ETA, ni més
tortures policials, ni més terrorisme d’estat, ni més il·legalitzacions,
ni més repressió policial. Creiem que la solució passa perquè les dues
parts es comprometin a abandonar la violència i a respectar el dret a
decidir del poble basc.

suport a la moció, quan fins i
tot el Comitè Contra la Tortura
d e l 'O N U h a
d e n un c i a t
reiteradament que l'Estat
Espanyol no aplica el Protocol
Facultatiu de l'ONU per la
Prevenció de la Tortura i que no
persegueix judicialment els
abusos comesos per les Forces
de Seguretat de l'Estat.
+ info: www.plataformapedroalvarez.com

Rebuig generalitzat
a la il·legalització
d’ANB i el PCTB
Al passat ple municipal del 27
de febrer es va aprovar per 14
vots a favor i 7 en contra una
moció presentada per la CUP
solidaritzant-se amb l’esquerra
abertzale
davant
de
la
il·legalització d’ANB i del PCTB.

Dit això, considerem lamentable que la discrepància amb una declaració
institucional que només critica la violència d’una part i se n’oblida de
l’altra, sigui
utilitzada pels altres partits per acusar-nos
d’antidemocràtics. Quan la CUP va fer la moció sobre ANB (article de la
dreta), vam tornar a demanar una sortida dialogada al conflicte.

La moció també demanava la
derogació de la llei de partits i
una resolució dialogada del
conflicte basc.

Entenem que alguns estiguin nerviosos per les últimes campanyes de la
CUP, però això no justifica que se’ns ataqui d’aquesta manera.
Igualment, pensem que no cal una declaració institucional després de
cada atemptat a Euskal Herria, igual que no es fa tampoc en cada cas de
violència de gènere.

Un altre cop, el PSC i el PP van
donar suport conjuntament a
l’aplicació
de
mesures
antidemocràtiques
a
Euskal
Herria.

El ple reclama una llei que impulsi
l’avortament lliure i públic
En el ple del 30 d'abril de 2008 es va aprovar una moció presentada pel
grup municipal d'Iniciativa i Esquerra (IiE), amb el suport de la CUP, per
reclamar una nova llei que reconegui l'avortament per la lliure decisió de
les dones i integrat dintre de la Xarxa Sanitària Pública. Va comptar amb
el vot favorable de tots els partits, a excepció del PP, que votà en contra.
De fet, des de la CUP ja volíem incloure en el ple del mes de març el
manifest de la convocatòria del 8 de març a Barcelona, basat en aquestes
reivindicacions, cosa que vàrem ajornar després que el grup municipal
d'IiE ens manifestés la voluntat de també presentar una moció al
respecte.
En aquesta moció es vol manifestar el suport als moviments
d'autoinculpació, en solidaritat amb les dones que han avortat i que han
vist violats drets humans fonamentals en aquest procés. El passat
dissabte 19 d'abril es va realitzar una manifestació a Tarragona en la
qual es van entregar
u n e s
4 0 0
autoinculpacions, de
les quals 75 eren
de Molins de Rei.
Des de la CUP
volem agraïr la tasca
que han realitzat
diferents col·lectius de la vila com Ka la Banya i el CSO l'Eskondite per
aconseguir aquestes 75 autoinculpacions i realitzar una parada
informativa el passat 23 d'abril, dia de Sant Jordi, aprofitant la Fira del
Llibre de la Plaça de la Creu.
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Aprovada moció
en solidaritat
amb el poble
kurd
Al passat ple municipal del 27
de desembre es va aprovar una
moció de la CUP en solidaritat
amb el poble kurd i contra la
intervenció militar turca. El
Kurdistan
és
una
nació
oblidada
i perseguida per
diferents estats i que en els
últims mesos ha patit greus
atacs per part de l’estat turc,
membre
de
l’organització
terrorista
OTAN,
que
ha
comptat amb el beneplàcit del
Govern espanyol del PSOE.

L’equip
de
govern accepta
propostes de la
CUP al PAM

La CUP vota
en contra del
pressupost
municipal
El passat 23 de gener de 2008 es
van aprovar els Pressupostos
Municipals del 2008 de
l’Ajuntament de Molins de Rei
amb el vot a favor de l’equip de
govern (IiE, ERC, CiU) i el vot en
contra de tota l’oposició.
Des de la CUP vam votar en
contra perquè entenem que
s’augmenta molt la pressió
impositiva cap als vilatans i
vilatanes, al mateix temps que no
s’augmenten en la mateixa
proporció els serveis i les
inversions:

En el Pla d’Actuació Municipal
2008-2011, aprovat en el ple del
30 d’abril, la CUP es va abstenir
perquè, tot i no estar d’acord
amb diferents punts, l’equip de
govern va acceptar algunes de les
nostres
propostes
que
considerem importants:
1– Un model pedagògic de les
llars d’infants que potenciï una
educació basada en el foment de
valors com la solidaritat, la
igualtat i el desenvolupament de
l'esperit crític que s’apropi al
model de les escoles lliures.
lliures
2– Un Pla Local d'Habitatge que
impulsarà la creació de models
alternatius
d'accés
a
l'habitatge. El mateix Pla
establirà com a eix de treball
prioritari la recuperació
d'habitatges buits per a
incorporar-los al mercat de
lloguer. Això és una porta oberta
a l’aplicació del model de les
cooperatives amb dret d’ús,
d’ús
que des de la CUP proposem com
a eina per garantitzar l’accés a
un habitatge digne i no
especulatiu. (Mes informació a
www.sostrecivic.org)
3– Un estudi de les possibilitats
d’implantació d'una xarxa sense
fils (WiFi) al nucli urbà de la Vila.
4– El treball per a la implantació
de parcs solars en els espais
públics i privats de la vila, com a
mesura per a potenciar les
energies renovables.
Tot i això, la nostra abstenció no
és cap xec en blanc, ja que
farem un seguiment exhastiu de
l’obra de govern, per tal que es
compleixin -en la mida del
possible– tant les nostres
propostes, com les que han
anunciat. I és que, en el passat,
sempre hi ha hagut punts del
PAM que no s’han fet i s’han
tornat a presentar 4 anys
després.

Legalment no es pot bonificar
aquest impost però després es pot
retornar mitjançant subvencions.
L’equip de govern es nega a
aplicar-ho a la majoria de les
famílies. Enguany les despeses de
personal augmentaran un 15,1%
degut a l’increment abusiu del
sous dels polítics i partits polítics
entre un 34% i 128% i a la creació
de llocs de treball innecessaris.
Les tarifes del Molins Bus
augmenten en un 7%
L'equip de govern va presentar un
increment de la tarifa mitja
ponderada del 3,96% però en
aquests càlculs s'inclouen tipus de
títols de transports que són
gratuïts. Tots els títols de
transport no gratuïts augmenten
per sobre del 4%. La pujada real de
la tarifa és d'un 7,08 % de mitjana.
Els increments són:
Bitllet senzill
4,17%
M-10
7,87%
J-10 (joves)
11,27%
G-10 (gent gran)
4,92%

Més plafons per a
garantir la llibertat
d’expressió a
Molins de Rei

Augment desmesurat de la
recaptació d’impostos :
L’IBI augmenta en un 13%. La
recaptació per impostos directes
augmenta en un 11,9%. La
r e c a p t a c i ó p e r l e s t a xe s
municipals augmenta en un 15%.

En els últims 6 mesos hem passat
de tenir 28 a 21 plafons per
enganxar cartells. De tots ells,
només 9 són al centre vila.

Despeses massa altes en
Guàrdia Urbana: Considerem
excessiu gastar-se 1.420.116 €
en Guàrdia Urbana.
No es vol retornar l’increment
de l’IBI a la majoria de les
famílies:
El 2008 l’ajuntament recaptarà
1.022.000
€
de
més
per
l’augment de l’IBI.
-3-

Esperem que aviat hi hagi una
solució satisfactòria per a
tothom.

Rebutjada la
moció de la CUP
per un ‘Casa de la
Vila’ no partidista
En el ple del mes de novembre,
la CUP vàrem presentar una
moció per adaptar el butlletí
municipal als principis de servei
a la ciutadania i d’imparcialitat
entenent que no pot ser una
eina de propaganda partidista.
Bàsicament proposàvem:
- Editar 4 números a l’any i
reducció de 24 a 16 pàgines.
- Dedicar més del 50% de
l’espai a informar dels serveis
- Crear una comissió de control
formada per tots els grups
municipals
- Dedicar una pàgina a donar a
conèixer una entitat de la vila

Finançament deficient dels
ajuntaments:
Malgrat l’augment d’un 15,9%,
l’aportació de l’Estat i de la
Generalitat continuen sent
insuficients per mantenir els
serveis que haurien d’anar a
càrrec d’altres administracions.
Un exemple d’això és que
l’Ajuntament ha de gastar-se
1.012.000 € en la neteja, reforma
i manteniment dels CEIPs quan la
competència d’Educació és de la
Generalitat de Catalunya.
Despeses de personal Poc
i n c re m e n t
en
se r v e i s
i
inversions: La despesa en bens
corrents i serveis i inversions
només augmenten en 1.111.100
€ quan la recaptació per impostos
i taxes augmenta en 2.758.201 €.

El que està clar és que com
que hi ha pocs plafons i Molins
és una Vila amb un bon teixit
associatiu, aquests espais
s’omplen de seguida, de
manera que uns col.lectius
‘tapen’ de seguida els anteriors
i, a més, al veure’s tot tan
atapeït fa que en moltes
ocasions els molinencs i
molinenques no s’aturin a
veure quines campanyes i/o
activitats hi ha a la Vila.

- També vam demanar que no
es pagués la campanya
electoral de l’equip de govern
amb els diners de tots els
ciutadans tal i com passa en
cada període preelectoral. El
cost del llibre i DVD que va
editar l’Ajuntament abans de
les últimes eleccions va costar
20.796,38 €.

Des de la CUP hem demanat que
l’Ajuntament compleixi el
compromís que van adoptar fa uns
mesos quan –a sol.licitud de la
CUP– es va comprometre a
col·locar-ne més, cosa que no ha
fet fins ara.
L’equip de govern ha volgut
acusar a la CUP i a les entitats
d’embrutar les parets de la vila per
enganxar cartells, però ho fan
sense haver aplicat mesures per
aconseguir una vila més neta i
més ordenada.

La Vila l’hem de construir entre tots i totes, i per tant no hem de
deixar-ho tot en mans dels polítics. Com una manera més de fomentar
la participació, la CUP ha creat ‘Millorem Molins’. Es tracta d’una
pàgina web dirigida a tothom (www.milloremmolins.cat), tant a qui vol
fer una proposta, com qui vol fer una pregunta o té un dubte sobre
Molins de Rei.

algun dels temes ja s’ha solucionat, com per exemple, l’horari de
recollida d’escombraries del Mercat, que s’estava fent de matinada, i
ara s’està fent abans de les 11h. Entenem que hi ha temes que no cal
utilitzar públicament en la confrontació política i sempre és més fàcil el
cercar solucions amb reunions com aquestes, més que no pas generar
segons quins debats als plens municipals. Lògicament, sempre hi haurà
excepcions en els temes més de fons.

I perquè una Vila estigui viva, és bàsic el tenir un ric teixit associatiu.
La Candidatura d’Unitat Popular ha volgut posar el seu gra de sorra en
aquest sentit i ha creat el Certamen Millorem Molins. L’objectiu és
donar a les entitats part dels ingressos que rep com a partit polític per
tal que puguin desenvolupar els seus projectes que contribueixin a
millorar la Vila.

Certamen Millorem Molins

S’han presentat cinc
projectes des de
d i f e r e n t s
associacions
i
entitats de la Vila:
Propostes vilatanes
50 Aniversari de
La manera de participar-hi és ben fàcil i només es tracta d'omplir el l’AE Jaume Vicens
formulari que trobareu a la web. És important que especifiqueu el Vives,
‘Batukada’,
vostre correu electrònic
XXVII Festival de
perquè així us poguem
Cine
de
Terror,
enviar
la
resposta.
M i l l o r a
Igualment
publicarem
d’equipaments
i
totes
les
propostes,
cursos pessebrers, i
opinions i queixes a la
Casal Autogestionat
web,
així
com
les
de Joves (PLACAJ). A
despostes i comentaris
la pàgina web, si
respectius.
.
entreu a l’apartat
Certamen MilloremMolins, els podreu conèixer en detall i votar el que
Des de la CUP hem pogut
preferiu, fins al 20 de maig.
constatar en els primers
mesos de feina com a grup
municipal que hi ha molts
vilatans i vilatanes que ens
fan preguntes o aporten propostes i queixes i que no ho fan molts cops
davant de l'ajuntament per desconfiança o per desconéixer els
mecanismes. Ara, a través d’aquesta pàgina web, és molt més fàcil, i la
CUP es compromet a fer els tràmits necessaris per a donar resposta i/o
per a traslladar a qui correspongui els temes que es posin sobre la
taula.
Els temes presentats fins al moment són molt variats i van des de
preguntes sobre les pantallas acústiques a l’autopista o el demanar
l’ampliació d’horaris de nit de RENFE i la incorporació de Molins a la
Zona Tarifària 1, a la reobertura del carrer Riera Mariona, passant per
com voler saber com es gestiona l’aparacament municipal de camions
del pla o la senyalització del vial de la carretera que va de La Rierada a
Sant Bartomeu de la Cuadra (els podeu consultar tots a l’apartat
‘Propostes vilatanes’ de la web).
El regidor de la CUP, Àlex Maymó, s’ha anat reunint amb els
responsables de les diferents àrees de l’Ajuntament i els ha fet arribar
aquestes i altres qüestions, que s’han anat responent a la web. De fet,
1

Els projectes guanyadors seran
seleccionats en funció de la seva Podeu votar els projectes fins el 20
puntuació. Per un costat, un de maig. Els guanyadors seran
jurat independent els valorarà donats a conèixer en un acte públic
segons els criteris marcats a les el proper dia 27 a les 20,30h al local
bases del certamen (això serà un de la CUP
80% del total) i segons els vots
obtinguts a la web (un 20%).
Tenint en compte que només s’admet un vot per persona, aquelles
persones que van votar fins el 3 de maig, ho poden tornar a fer, ja que
per problemes tècnics el seu vot no va ser comptabilitzat.
Els projectes escollits seran comunicats en un acte públic al local de la
CUP, el 27 de maig a partir de les 20,30h.
Durant els primers mesos de presència de la CUP a l’Ajuntament hem
aconseguit eixugar el deute de la campanya electoral i obrir un local
obert a les entitats amb les despeses que també ha comportat. Degut a
això en aquesta primera edició s’han pogut destinar 2.250 € en premis,
quantitat que intentarem augmentar en l’edició del proper any.

Millorem Molins entre tots i totes! Participa-hi!!

Molins es mou
L’1 de desembre a la CUP vam fer
doble sessió. Al matí vam
inaugurar el nostre local, i a la
tarda vam participar a
la
manifestació,
convocada
per
la
Plataforma del Dret a
Decidir
contra
el
desgavell
de
les
infraestructures.
Durant la Fira de la
Candelera vam tenir un estand a la
Fira d’Entitats, que un any més va
estar situada a un dels llocs més
allunyats (i per tant pitjors) de tot
el recinte.
Uns dies después, el 14 de Febrer,
vam organitzar davant
d’una
trentena
de
persones la presentació a
Molins del llibre de Lluís
Maria Xirinacs ‘Amnistia
77. Franco ha mort?’.

relatiu
a
l’aniversari
de
la
proclamació
de
la
República
Catalana el 14 d’abril de 1931, en
el que es va passar la pel.lícula ’El
coronel Macià’.
Dissabte al migdia es va
donar a conèixer a la Vila
la Plataforma per un
Casal autogestionat de
Joves
(Placaj) i diumenge al
matí es va fer la
Marxa popular en
defensa de Collserola.
Per Sant Jordi la
CUP va tornar a
muntar la paradeta
al carrer Major, on
a més de la venda
de roses també es
podia signar contra la pujada de
les retribucions dels polítics (taules
que s’han anat col.locant durant
-4-

L’últim diumenge de febrer vam
organitzar la calçotada, que va
aplegar prop de 100 persones.
El 9 de març, dia de les eleccions .
generals, des de la
CUP ens vam sumar
a la campanya del
Dret a Decidir -impulsada a Molins
per
l’Ateneu
Muleiperquè
entenem que el dret a decidir és
quelcom inherent a qualsevol
poble. I decidir, no només per
decidir sobre el seu alliberament
nacional sinó també per decidir
com s'estructura socialment i
econòmicament .
El segon cap de setmana
d’abril va ser bastant
intens. En primer lloc,
divendres 11 al vespre, al
local de la CUP es va
organitzar un Cinefòrum

els mesos d’abril i maig).
El passat 8 de maig es va celebrar
una
concentració
davant
de
l'Ajuntament de Molins de Rei per
demanar la llibertat d'en Franki de
Terrassa, condemnat a 2 anys i 7
mesos de presó per ultratge a
Espanya i atemptat a l'autoritat, i
que actualment es
troba empresonat
a Can Brians.
La concentració va
ser
organitzada
conjuntament per
Ka la Banya, l'Ateneu Mulei, CSO
l'Eskondite, Endavant, Placaj i la
CUP, així com per part d’altres
col·lectius a nivell comarcal que
també estan participant en la
campanya comarcal per a reclamar
la llibertat d'en Franki. Per a més
informació, sobre aquest tema:
http://llibertatfranki.org/

Campanya Quin$ous + assessora a 3.300€
A les darreres setmanes estem portant a terme la campanya de
recollida de firmes Quin$ous! amb l'objectiu de recollir
signatures contra l'augment abusiu dels sous dels polítics i de les
retribucions dels partits de Molins de Rei.
El passat 2 d’abril es va realitzar una roda de premsa (foto de la
dreta) on es presentà oficialment la campanya, el manifest i el
calendari de recollida de signatures. La iniciativa va nèixer de la
Secció Sindical de la CGT a l'Ajuntament i de la CUP.
L'objectiu principal és aconseguir un elevat nombre de signatures
per pressionar a l'equip de govern i al PSC-PSOE per anul.lar
l'acord pel qual es van augmentar el sou dels polítics entre un
34% i un 128% el passat mes de juny de 2007.

Aquest augment de sous li costarà a
Molins de Rei 825.000 € (137 milions de
ptes) durant aquesta legislatura, que es
podrien destinar a solucionar problemes
existents a la Vila
En aquella ocasió l'equip de govern format per Iniciativa i
Esquerra (IiE), ERC i CiU, amb el suport del PSC-PSOE van aprovar
aquest augment, amb l'únic vot en contra de la CUP.
Des de la CUP vàrem donar a conèixer a tots els vilatans i
vilatanes aquest augment abusiu a través d'un cartell explicatiu.
Aquella campanya inicial va tenir molt ressò i també els sindicats
presents al consistori van criticar-ho. En els últims mesos s'han
produït contractacions a dit, s'han creat llocs de treball a
conveniència i finalment s'ha creat la figura de l'assessora
d'alcaldia, que ha recaigut a la Núria Artés, nº 9 d’IiE a les
darreres eleccions municipals (veieu el cartell de la dreta).

comprometin
també a
,
solucionar
aquests
spectes.
Tots els
escàndols en la
política de
personal
de l'Ajuntament
de Molins de
Rei han
contribuït
decisivament a
l'inici d'aquesta
campanya, que pretén donar a la ciutadania l’oportunitat de
manifestar la seva oposició a aquests fets.
La recollida de signatures continuarà fins a mitjans de juny,
moment en el qual s’entraran per registre a l’Ajuntament de
Molins de Rei i acompanyaran a una moció que es debatrà en el
ple d’aquell mes.

Per aconseguir que aquesta moció tingui èxit cal
que signem tots i totes!

La representació sindical de l'Ajuntament de Molins de Rei ha
emès un comunicat en relació a la política dels recursos humans i
la gestió dels recursos en què critica durament a l'equip de
govern (ICV, ERC i CiU) on se'ls acusa de practicar
l'amiguisme, gestionar malament els recursos, augmentar
desmesuradament els impostos i, en definitiva, d'anar creant
una estructura de personal cada vegada més ampliada
innecessàriament.
En la nota també es demana als grups de l'oposició que es
controlin diferents aspectes en la política de personal i de
despesa pública i fins i
tot s'acusa al PSC-PSOE
de no fer oposició en
aquests temes, ja que
fins ara només des de la
CUP s'estan denunciant
molts d'aquests casos.
Des de la CUP creiem
que
un
Ajuntament
governat majoritàriament
per
forces
que
es
declaren
d'esquerres
com IiE i ERC no pot
continuar amb aquesta
política de personal i de
despesa
pública
innecessària. Molts dels
temes que denuncien els
sindicats
de
manera
unànime (CCOO, UGT,
CGT, SFP) també els
estem denunciant des de
la
CUP
i
ens
comprometem a seguir
en
aquesta
línia
i
esperem que la resta de
formacions
polítiques,
tant del govern com de
l'oposició, es
,
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Darreres recollides:
Lloc: Pça. de la Creu
Dies: 24 de maig i 7 de juny
Hora: 11 a 14h

Eduard Giménez, Plataforma Aire Net:

“No sabem què respirarem”
La Plataforma Aire Net és una entitat de Sant
Feliu que va nèixer fa uns mesos per lluitar
contra la incineració de residus en general, i
contra que això es fagi dins d’una cimentera,
la Sanson, en particular.
A continuació, l’Eduard Giménez, un dels
seus
representants,
ens
explica
la
problemàtica existent.
Com neix la vostra entitat?
L'origen de la Plataforma Contra la Incineració
de Residus - Aire Net, no és pot entendre
sense la feina que durant uns dos anys dos
col.lectius del poble, cadascú per la seva
banda. Per un costat, un grup de pares i
mares de l'Escola Mestral, que van crear una
Comissió Ambiental. De l’altra banda, la
publicació local ‘Sant Feliu Respon’, que va
estar fent un seguiment constant i de
denúncia pública del projecte d'incineració a
la Sanson. Després d'uns dos anys de lluita,
van decidir unir esforços i es van plantejar la
necessitat de fer un acte públic. Es va
organitzar una xerrada on van assistir més de
cent persones i allà va sortir la idea
d'organitzar-nos.

Quina és l’alternativa a la incineració?
La reducció de residus. La seva generació és
un problema molt greu de la nostra societat,
on els
consumidors som en part
responsables, però els màxims promotors són
les indústries i qui ha de posar el fre és
l'administració i els ciutadans. El sector
cimenter tant sols se n'està aprofitant per
enriquir-se encara més a costa dels diners
d'una administració dèbil que no és capaç de
plantar cara als lobbies. I en un país enriquit
pel “totxo”, els cimenter és un dels més
poderosos.
Quins efectes pot tenir la incineració de
residus sobre la població de Molins?
Sant Feliu, Molins i Sant Vicenç som tres
municipis que ens veurem seriosament
afectats per la incineració de residus, ja que
comptem amb dues cimenteres que estan a
tocar. D’una banda Ciments Molins ha
sol·licitat cremar de tot en els seu nou forn
que, a més, augmentarà la producció de
ciment. De l'altre, la Sanson -que és una de
les cimenteres més productives de l'estatdemana cremar llots de depuradora, farines
càrniques i restes orgàniques municipals, dins
de les quals no queda molt clar si la recollida
“orgànica”
dels
municipis
també
es
contempla. Això vol dir que des del mateix

moment en que es comenci a incinerar, les
poblacions del voltant no sabrem què
respirem. I els efectes per la salut seran
negatius.
Com es pot saber que seran negatius?
Hi ha tres qüestions claus: En primer lloc els
residus que s'utilitzaran no tenen una
composició estable, sinó que varien molt els
seus components. En el cas dels llots depèn
del vent, de si ha plogut, del que ha tirat
aquell dia la gent per l'aigüera, etc. En segon
lloc fa pocs anys que la comunitat científica
està estudiant els efectes sobre la salut de
components com les dioxines i els furans.
Enguany per exemple la Universitat Carlos III
de Madrid va fer un mapa del càncer de l'Estat
Espanyol on es demostrava que existia una
clara relació entre els nuclis industrials, i per
tant la concentració de contaminants com les
dioxines, i els casos de càncer. I per últim, les
dioxines i els furans es creen a través de la
combustió de components que no són única i
exclusivament orgànics, per tant les
cimenteres que utilitzen residus estan
catalogades com les principals fonts
d'emissió de dioxines i furans.
És la incineració l'únic problema derivat de
la Sanson?
No. La Sanson és una indústria altament
contaminant, cremi o no cremi residus, que a
més està al bell mig d'un parc que s'hauria de
declarar Parc Natural. El problema amb la
Sanson i la indústria en general és un
problema de planificació i de creixement. El
model econòmic vigent només planteja el
creixement de la producció i el benefici
monetari com a quelcom vàlid. No planteja
una producció planificada i encara menys que
de vegades el millor benefici és no produir,
sobretot de cara a tenir un lligam entre les
persones i el nostre entorn natural. Això és el

La Plataforma Aire
carrer més de 700
Feliu el passat 21
protestar contra
residus a la fàbrica

Net va treure al
persones a Sant
de Febrer per a
la crema de
Sanson

que podríem entendre com un benefici social
que no té una extrapolació monetària, però
no per això deixa de ser un benefici.
Per què les cimenteres aposten per la
incineració?
El sector del ciment sap que amb l'aplicació
del Protocol de Kioto veurà greument afectada
la seva activitat industrial, ja que són uns dels
màxim emissors de CO2 a l'atmosfera i per
tant estaran obligats a pagar les sancions per
la utilització de combustibles fóssils. Ara bé,
feta la llei, feta la trampa i, si en comptes de
combustibles
fòssils
utilitzen
residus,
aleshores, encara que emetin el mateix CO2,
queden lliures de culpa i no se'ls sanciona.
Però això no és tot, ja que a l’utilitzar residus
com a combustible, les cimenteres cobren per
donar aquest servei, tant a la indústria
privada
com
a
l'administració
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pública. Per tant, encara que
se'ls sancioni tampoc passa
res, ja que a més dels
beneficis de la seva activitat
industrial obtindran els beneficis de tots els
Ajuntaments i empreses que volen llençar les
escombreries dins d'un forn cimenter. És un
negoci rodó per a ells.
Quin és el paper de l'administració i dels
polítics davant la problemàtica?
L'administració i els polítics mengen de la mà
dels industrials i per tant no els mosseguen,
tot el contrari. La veritat és que
l'administració té un greu problema amb els
residus i no sap com solucionar-lo. L’opció
que plantegem des d'entitats com la
Plataforma Cívica per a la reducció de residus,
és la d'aplicar sancions al punt d'orígen, és a
dir, al fabricant de productes que tenen un
gran nombre d'envasos o la de gravar una
mena d'impost sobre les bosses de plàstic de
tal manera que s'obligui a reutilitzar-les. El
camí que planteja l'administració però, és el
de no oposar-se al capital financer i aplicar
mesures com la del 80Km/h, que no evitarà
que es venguin més cotxes contaminants, o la

de cremar residus per així deixar de veure’n
grans muntanyes als abocadors. És a dir,
contaminant l'aire per a no veure els residus.
Què ha aconseguit la Plataforma fins ara?
Principalment hem aconsseguit mobilitzar i
crear consciència del problema a Sant Feliu i
d'altres municipis. També hem aconseguit
que la Sanson no pugui fer i desfer com havia
fet sempre al poble. Ara, tan l'administració,
com la cimentera, estan sota l'atenta mirada
d'un gruix important de població que ha pres
consciència del problema. Aquest persisteix,
tot i la publicitada aturada de 18 mesos a la
incineració, ja que han concedit la llicència
ambiental per poder cremar residus i els han
donat permís per a cremar 20.000 tones de
llots de depuradora com a proves durant
aquests període. Per tant em aconseguit fites
importants, però queda molta feina per fer.
Us marqueu altres objectius?
Actualment ens els estem plantejant.
Personalment afegiria que la Sanson tanqués
o es traslladés a una zona menys poblada,
amb unes instal·lacions més modernes, que
en cap cas incinerés, i donés la possibilitat als
treballadors actuals de continuar treballant a
la nova planta o oferir altres lloc de treball
mantenint o millorant les condicions laborals
actuals.

Els comptes clars
Cinc mesos després de l’últim butlletí de la CUP la nostra situació econòmica ha millorat sensiblement. A dia 1 de maig de 2008 tenim 726,83 € i
hem eixugat el deute de 1.593,18 € que teníem des de la campanya electoral.
Des del mes de gener l’Assemblea de la CUP va aprovar pagar un sou de 300 € mensuals al regidor Àlex Maymó per poder realitzar tota la feina
administrativa i de gestió de la documentació que genera la feina institucional, la plana web de Millorem Molins i les tasques comunicatives.
La situació econòmica continuarà sent bastant equilibrada entre ingressos i despeses ja que a finals de maig haurem de pagar 2.250 € als
projectes guanyadors del Certamen Millorem Molins.
Ingressos des del 8 de novembre

Despeses des del 8 de novembre

De l’Ajuntament

5 mensualitats lloguer local (Desembre-Abril)

Assistència a 3 plens del 2007
Assistència a 3 juntes de portaveus del 2007

1.545,72
900,00

Material d’oficina

123,12

Butlletí de la CUP novembre 2007

3 mensualitats de subvenció a grup polític 2007

2.403,27

Fotocòpies

Assistència a 2 plens del 2008

1.051,08

Sou alliberat (300 € x 4 mesos)

Assistència a 3 juntes de portaveus del 2008
3 mensualitats de subvenció a grup polític 2008

918,00
2.451,30

Altres
Beneficis de la calçotada del 24-2-2008

TOTAL INGRESSOS

164,38

9.433,75

Situació a 8 de novembre
Diners a caixa
Deutes

1.126,24
262,40
1.200,00

Adquisició mobiliari local

355,00

Subscripció 1r semestre Accent

150,00

Instal.lació elèctrica local

866,88

Domini web Millorem Molins

370,00

Campanya Millorem Molins (Stand Fira + fulletó)

751,00

Aportació a Acció Cultural del País Valencià

100,00

Aportació a l’Ateneu Mulei (1r aniversari)

300,00

Despeses de reforma i pintura de local

302,54

Retorn de deute de la campanya electoral

1.593,18

TOTAL DESPESES

9.586,21

Situació a 1 de maig
879,29 €
1.593,18 €

Saldo negatiu:

2.085,85

-713,89€

Diners a caixa

726,83€

Deutes

0,00€

Saldo positiu:

726,83€

Coneguem Molins: L’Ateneu Mulei
Els dies 18 i 19 d’abril l’Ateneu Mulei va
celebrar el seu primer aniversari. Ho va fer
amb un programa festiu que va incloure un
concert amb La Principal de la Nit i La Carxofa
i la Ceba i al dia següent, una visita de Josep
Maria Cantimplora i els seus hits que va anar
seguida de dues hores de cançó improvisada.
En els seus principis fundacionals ja
declarava que “ l’Ateneu se sent vinculat
al projecte de construcció nacional dels
Països Catalans. A més de la promoció de
la llengua, el compromís de l’Ateneu també
és amb la difusió de la realitat del conjunt
del país i amb la defensa del dret a
l’autodeterminació,
com
un
principi
democràtic irrenunciable”.
Aquest primer aniversari va ser eminentment
festiu i són moltes les activitats d’oci que ha
organitzat el Mulei al llarg de l’any, lligades
sempre a la música i la cultura en català: les
nits de cançó improvisada -que han despertat
una incipient afició a aquest gènere a la
nostra vila-, les festes un cop al mes, la
revetlla de Sant Joan... Però l’Ateneu -que
porta el nom d’un puig de la serra de
Collserola, prop de Sant Pere Romaní- no va
nèixer tan sols amb l’objectiu de l’oci
alternatiu.
I en certa manera ho ha aconseguit: el Mulei
ha portat a Molins de Rei molta de la gent que
té coses a dir sobre la realitat nacional i la
lluita independentista: Patrícia Gabancho i el

seu llibre i sobre els problemes de la cultura
catalana, Contrastant i la seva crítica del
discurs dels mitjans de comunicació, Bernat
Joan, Ramon Tremosa...
Un dels darrers actes que va organitzar va ser
la paella-tertúlia amb Alfons López Tena i
Jordi Martí, en la qual es debaté sobre el
contingut social i econòmic d’una futura
República Catalana. I també va intentar que
els partits polítics locals es mullessin al
voltant d’aquest tema: abans de les eleccions
de maig del 2007 va asseure en una taula un
representant de cada candidatura per a que
exposessin les seves idees al voltant de la
construcció nacional feta des dels municipis.
Amb la voluntat

d’ajudar a dinamitzar el

moviment a Molins de Rei, l’Ateneu ha impulsat
la celebració de la vigília de l’Onze de
Setembre o la recollida de signatures de
la campanya Decideixo Decidir.
En aquest any d’existència, gairebé ha arribat al
mig centenar de socis, que fan possible la
promoció de la cultura, la reflexió i la festa des
d’un sentit independentista.
L’Ateneu Mulei és al c/ Església, 10 i també els
trobareu a http://webs.racocatala.cat/mulei/

Inauguració de l’Ateneu l’abril de 2007
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L’ull observador
L’alcalde se’n va a Singapur

3 anys sense realitzar cap Pla

L’Alcalde Ivan Arcas (ICV) va participar en un viatge a Singapur
entre el 27 i 31 de gener de 2008 organitzat per la Diputació de
Barcelona i que, segons el mateix alcalde ,va costar uns 3.000 €
a l’Ajuntament de Molins de Rei. L’Ivan Arcas va assistir-hi com a
membre del Consell Territorial d’Alcaldes del Pla Estratègic
Metropolità de Barcelona per participar en unes reunions de
treball sobre gestió municipal i en les quals també s’explicava el
model de l’Àrea Metropolitana de Singapur. Des de la CUP ens
preguntem perquè cal que vagin tots els alcaldes de l’àrea
metropolitana a fer unes reunions de treball al país asiàtic que
es podrien fer a Barcelona i, ja que deu ser tant important,
voldriem que algú expliqués el model de Singapur en format
àudiovisual.

El responsable tècnic del Pla de Seguretat i Protecció Civil va ser
nomenat el 21 de juliol de 2005 i és l’anterior Cap de la Guàrdia
Urbana que va ser destituït i es va crear aquest càrrec que és
clarament innecessari per a col·locar-lo en algun lloc. Aquesta
persona ha denunciat que l’Ajuntament no li doni feina i
combinat amb que aquesta persona ha estat de baixa molt
temps ha fet que amb aquests 3 anys no hagi acabat cap Pla,
segons la mateixa resposta del Sr. Enric Franch a una pregunta
de la CUP en un ple. En aquest període aquesta persona ha
cobrat uns 100.500 €.

Un sopar a 64 € per persona
El sopar del Jurat per escollir el cartell de la Fira de la Candelera
va costar 1.091,40 € a l’Ajuntament i es va realitzar el 16 de
novembre de 2007 amb un catering sumministrat per l’empresa
Samaranch Park. Van gaudir d’aquest sopar 17 persones, entre
les quals l’alcalde Ivan Arcas (ICV) i el regidor Joan Ramon
Casals (CiU). Fent la divisió corresponent el preu del cobert per
cada persona va ser de 64,20 €.

L’equip de govern es baralla per 200 €
En la comissió informativa anterior al ple on es va aprovar la
creació del càrrec de confiança d’assessor/a d’alcaldia va haverhi un episodi de “crisi” dins l’equip de govern. El regidor de la
CUP Àlex Maymó va preguntar quin seria el sou de l’assessor/a i
el regidor Enric Franch (ICV) va respondre que 3.500 € mensuals.
En aquell moment els regidors d’ERC i CiU presents es van
sorprendre per la quantitat i van obligar a ICV a deixar el tema
pendent. Dos dies després es va tornar a presentar la proposta
però amb un sou mensual de 3.300 € tal i com es va aprovar en
el ple. A ERC i CiU els hi semblava escandalós un sou de 3.500 €
i després accepten un sou de 3.300 €? Nosaltres no ho entenem
a no ser que s’hagi negociat més coses que no sabem...

La lectura
recomenada
Us volem recomanar ‘El fusell
del meu pare’, un llibre que
resumeix amb qualitat però
alhora amb senzillesa la
història del poble kurd des
dels ulls d’un infant.

Una reunió que costa 191,20 €
El passat 18 de gener van dinar al Restaurant Samaranch 4
persones a càrrec municipal. En la factura corresponent es pot
veure com l’Ajuntament ha pagat 191,20 €, a 47,80 € per
persona. Sobta com algú dels assistents va demanar un puro
Montecristo. Segons l’equip de govern en aquest dinar van
participar Carles Sánchez, Subdirector General de Coordinació
de Policia de Catalunya, l’alcalde Ivan Arcas, el regidor Enric
Franch i el Cap de la Guàrdia Urbana de Molins de Rei. Segons
sembla, el dinar era una reunió de treball. Tots els assistents al
dinar cobren més de 57.000 € anuals bruts i a sobre els hi hem
de pagar els dinars, cosa que considerem inacceptable.

Per aquells que els interessi el
tema però els faci recança
llegir
feixucs
manuals
d’història, aquesta novel·la
narra la vida d’un nen kurd i
la seva manera d’afrontar el
conflicte, amb molt de gust i
de forma amena.
Animeu-vos, val la pena!

Butlletí electrònic
‘La CUP Informa’

Contacta amb la

Si voleu rebre informació a través del correu electrònic des de
la CUP editem un butlletí electrònic cada 15 dies en el que fem
un repas a tota la feina que fem. Si el voleu rebre envieu-nos
un correu electrònic a molins@cup.cat indicant-nos que voleu
rebre el butlletí ‘La CUP Informa’.

Des de la CUP sempre hem cregut que la política es cosa de
tots i totes i és important que tothom pugui aportar el seu gra
de sorra per a millorar la nostra vila. Per a qualsevol proposta,
queixa o suggeriment us podeu posar en contacte amb la CUP
de les següents maneres:

Els blocs de la CUP
1

Avui en dia els blocs a internet son un mitjà de comunicació
molt proper i àgil i des de la CUP som bastants els que tenim
un bloc, entre ells el regidor Àlex Maymó. Si entreu en la
nostra plana www.molins.cup.cat podeu trobar a la columna de
la dreta els enllaços amb cadascun d’ells. Podreu llegir els
articles de com cadascú veiem la política local i també podreu
opinar a través de comentaris.

Correu electrònic: molins@cup.cat
Nº telèfon: 615 603 425
Adreça local: C/. Verdaguer, 62
Webs: http://molins.cup.cat
www.milloremmolins.cat
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