Comissió de Participació Ciutadana: 1
reunió en 20 mesos

A Molins som clarament d'esquerres

El Casa de la Vila (número 65, desembre 2008)
llueix una nova estètica, però la política d'il·lustracions continua tan "presidencialista" com
sempre. De les 23 fotografies on hi apareixen
persones, en 13 hi és l'alcalde. L'Ivan Arcas,
esdevingut el Wally del Casa de la Vila, demostra així la seva apretada agenda d'inauguracions, premis i visites... però ens preguntem si
la seva presència és sempre allò que cal destacar gráficamente

Segons l'enquesta de serveis realitzada per la
Diputació de Barcelona en el terme municipal
de Molins de Rei els molinencs i molinenques
ens considerem: 39,7% d'esquerres; 17,3%
centre esquerra; 8,7 % centre, 3,7 % centre
dreta; 2,5% dreta; 17,8% no sap; 10,3% no contesta. També destaca, que al contrari que al
conjunt del Baix Llobregat, a Molins la llengua
més habitual és el català amb un 50,8 % mentre que el castellà arriba al 32,7% i un 16,5% utilitza les dues amb la mateixa freqüència.

El Casal Autogestionat de Joves i els
Cursos Pessebrers guanyen el Certamen
Millorem Molins
El dimarts 27 de maig es va realitzar l'acte d'entrega dels premis del certamen Millorem Molins,
impulsat per la CUP de Molins de Rei per finançar projectes de les entitats amb part dels
diners provinent de l'augment desmesurat dels
sous dels polítics.
A l'hora de valorar els projectes s'ha tingut en
compte les valoracions d'un jurat format per 8
persones de la vila provinents del teixit social,
cultural, juvenil, comercial i polític. També s'ha
tingut en compte les votacions per internet a la
plana web www.milloremmolins.cat
Els guanyadors van ser el Projecte de Casal
Autogestionat de Joves amb 1.250 € de premi i
el projecte de millora dels Cursos de Pessebres
de guix amb un premi de 1.000 €. Els altres projectes presentats van ser el Festival de Cinema
de Terror, el 50è Aniversari de l'Agrupament
Escolta Jaume Vicenç Vives o la creació d'un
Grup de Batukada.

La trampa del superàvit del Sr. Zapatero
“embustero”
El president del Govern de l'estat Espanyol va
anunciar que l'any 2007 havia tancat l'exercici
amb superàvit però no va explicar com ho havia
aconseguit. En molts casos havien previst unes
despeses en el Pressupost que al final no han
realitzat com per exemple pagar la subvenció
de 2 milions d'euros pel Mercat Municipal de
Molins de Rei i al final només en van pagar un.
Imagineu-vos que decidíssim pagar la meitat de
la hipoteca! Per tant, estalviaríem diners ja que
la nostra previsió inicial era el doble. Això ha fet
l'estat espanyol amb Molins de Rei però amb la
diferència que ells ho fan per la cara i sense cap
repercussió. Mentrestant el PSC de Molins de
Rei ha fet honor a les seves segones sigles
(PSOE) i ha mirat cap a l'altra banda.

i no la volem pagar els de sempre!

Fotografies: Miquel Monfort;
Maquetació: Miquel Monfort i Raimon Porta.

A vegades pensem que l'aprovació de mocions
en solidaritat amb altres nacions no té cap
repercussió però no sempre passa això. En una
notícia d'un diari kurd es parla sobre la carta
que ha enviat l'ambaixador turc a l'Ajuntament
de Manresa queixant-se per l'aprovació d'una
moció de solidaritat amb el poble kurd. Aquesta
mateixa moció també es va aprovar a Molins de
Rei i de fet a la notícia també ho explica.

Un nou disseny, una vella omnipresència

La crisi arriba a
l'Ajuntament

El butlletí de la Candidatura d'Unitat Popular
Número 4, I època
Febrer de 2009

Correu electrònic:

CUP de Molins de Rei. Av/ Jacint Verdaguer, 62
08750 Molins de Rei. 615 60 34 25
molins@cup.cat / molins.cup.cat
- Participant en els diferents grups de treball i comissions de la CUP, obertes en aquest cas per a la totalitat dels membres de l'assemblea i afiliats.

Telèfon:

Població:

Codi Postal:

Adreça:

Molins de Rei surt a la premsa kurda

Sovint els partits polítics de l'equip de govern
(ICV, ERC i CiU) parlen molt de participació ciutadana però en aquest mandat la Comissió de
Participació Ciutadana s'ha reunit només un
cop, una comissió que per cert només integra
els portaveus de cada grup municipal i que per
tant molt participativa no és ja que no integra
representants del teixit associatiu. Segons el
Pla de Participació de Molins de Rei durant l'any
2007 s'havien d'aprovar el Reglament de
Participació, el Reglament Orgànic de
Funcionament i s'havia de constituir el Consell
de Vila. Ha passat tot el 2007 i el 2008 i encara
no en sabem res

- Adreçant-nos un correu electrònic: molins@cup.cat

Es poden fer propostes directament:
- Assistint a les assemblees de la CUP de Molins de Rei, que són obertes
a tothom.

- Enviant-nos les vostres crítiques o suggeriments a través de la nostra
plana web on també podeu fer arribar les preguntes que vulgueu que fem
a l'equip de govern.

Nom i cognoms:

O bé:

- Amb col·laboracions a la revista que teniu a les mans

Hi ha diferents maneres de participar amb la CUP, ja sigui de manera
directa, militant-hi o col·laborant-hi, ja sigui mitjançant entitats, associacions, moviments socials amb els quals intentem treballar en xarxa.

LA CUP ÉS PARTICIPACIÓ, PARTICIPA AMB LA CUP!

El regidor de la CUP Àlex Maymó va demanar
durant 3 mesos consecutius solucions davant
de la constant ocupació per part d'algunes
motos de l'aparcament destinat a bicicletes de
la plaça de l'ajuntament. Davant de la insistència al final l'equip de govern va decidir habilitar
un espai per l'aparcament de les motos i es va
solucionar el problema. Això és una prova més
que la insistència de l'oposició pot aconseguir
petites victòries que son beneficioses per la vila.

Número 3

2 Crònica municipal: 6 mesos d'oposició incisiva, 3 Una experiència que ens farà avançar, 4 i 5 Cal un pla
de xoc per donar ús als habitatges buits, 6 Som el referent d'Esquerra?, 7 Els comptes clars i Cultura,
8 L'ull observador

L’ull observador
L'aparcament de bicicletes ja no ho és de
motos

el butlletí

Febrer 2009

Editorial
Tancarem el 2008 en una d'aquelles crisi cícliques que ha tingut el capitalisme al llarg de la seva història. Un sistema en què els treballadors mai guanyem: quan la situació és bona i hi ha beneficis, se'ls queden els empresaris
“perquè els necessiten per invertir”; i quan hi ha pèrdues (o simplement baixen els guanys), s'acomiaden treballadors o es congelen sous.
Un sistema en què les grans empreses, els bancs, els inversors (en una
paraula, el mercat), marquen la política econòmica dels governs succesius.
Una política lligada al guany, al benefici, i que avantposa els diners a les persones.
Aquests dies, a més, la globalització està suposant una major concentració
del poder econòmic en mans de les multinacionals que els permet usar els
treballadors i treballadores com a mocadors de paper. Que ho diguin als treballadors de Manufacturas Modernas de Llobregat, que veuen com 65 companys poden anar al carrer, perquè l'empresari (català de tota la vida) vol
endur-se part de la producció de l'empresa a Romania. Cada vegada s'aguditza més l'explotació capitalista, fent més complicat conciliar la vida familiar
i professional. En aquest context calia entendre la jornada de 65h setmanals
que ens volia imposar la Comissió Europea i que, de moment, s'ha aconseguit aturar pel rebuig majoritari de la ciutadania. El petit comerç pateix dia a
dia aquesta competència brutal en horaris i en preus, i són molts els negocis
de tota la vida que han hagut de tancar davant les condicions que imposen
les grans superfícies que proliferen arreu de la comarca.
Els preus han pujat en els últims anys molt per sobre dels sous. La diferència cada cop és més gran i, segons apunten els economistes crítics del
Seminari Taifa a L'ACCENT, caldria buscar el motiu de la crisi en la retallada
dels salaris dels darrers anys, que s'ha revelat com un tap per al consum que
ha estat superat per la via de l'endeutament massiu. La impossibilitat de
pagar aquests deutes ha desencadenat al crisi. En el cas de l'estat espanyol,
l'entrada a la zona euro i la 'bombolla immobiliària' han agreujat el problema.
I als Països Catalans, el fet d'haver de mantenir 'democràticament' la càrrega espanyola, que no és pecata minuta precisament, no ens ajuda a fer front
a aquesta situació, acabin com acabin tant estatut com finançament.
I com afecta tot això a la nostra vila? Si ens fixem a Molins de Rei, l'any 2008
el govern municipal d'IiE, ERC i CiU va pujar l'IBI un 13% igual per a tothom:
igual per a aquells que tenen menys com per als que més tenen. I el 2009 un
5%, a l'igual que altres taxes. I mentre el nostre poder adquisitiu seguirà baixant, el tripartit molinenc de 'centre-dreta-esquerres' es justifica refugiant-se
en el mal finançament municipal i la baixada dels ingressos per l'aturada del
sector de la construcció. Però tot això no ho hauríem de pagar els i les vilatanes, i menys encara els que menys tenen. La CUP ja vam presentar
al·legacions a aquesta pujada de les ordenances municipals i vam demanar
un increment equivalent al de l'IPC. A més, vam defenar que caldria establir
un mecanisme de correcció per garantir que en el proper exercici fiscal es
compensarà als molinencs i molinenques en l'increment de les Ordenances
si l'augment de taxes és finalment superior a l'IPC anual.
Durant aquest any l'Ajuntament de Molins de Rei rebrà del govern espanyol
4.167.012 € per a destinar a inversions no previstes en el pressupost municipal del 2009. A dia d'avui aquest pressupost encara no està aprovat i per
tant encara som a temps de reajustar l'increment de taxes i impostos, excloent alguna inversió d'un pressupost que es podria finançar amb aquesta
aportació del govern espanyol.
Esperem que el 2009 ens porti la primera pedra d'un model polític social i
econòmic més igualitari, més sostenible, més democràtic i més just en una
terra més lliure. Creiem que només podrem avançar en aquesta direcció amb
propostes com les que estem fent per controlar una classe política que es
creu per sobre de la resta del poble; per fomentar el lloguer protegit i la penalització de l'especulació immobiliària; així com de recolzar a tots aquells treballadores que es trobin en perill de ser acomiadats per culpa de l'ambició
d'empresaris locals o d'arreu.
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www.molins.cup.cat

1,35), la targeta de 10 viatges un 4,38% (de 6,85 euros
a 7,15), la de 10 viatges per joves ha pujat un 6,33% i la
de la gent gran un 7,81%! Mentrestant les taxes van
pujar un 4,15%. Tot plegat molt per sobre del que pujaran els salaris dels treballadors: l'IPC del mes de desembre va ser de l'1,5 %! Des de la CUP creiem que les

altres administracions (governades pel PSOE a
Espanya, i pel tripartit al Principat) no financien bé els
ajuntaments. Però no creiem que això ho hagin de pagar
els treballadors molinencs.

Crònica municipal
El govern de l'Ajuntament de Molins de Rei de IiE, CiU i
ERC ha donat aquesta resposta a la crisi: augment de
taxes, i augment de preus del Molins Bus molt per sobre
de l'IPC. L'augment de preus dels autobusos ha estat el
següent: el bitllet senzill ha pujat un 8% (de 1,25 euros a

Estem a favor de la retribució dels càrrecs
electes, però no pas d'uns increments desmesurats decidits pels propis beneficiaris
Per això vam iniciar la campanya “Quin$ous”,
que va consistir en la penjada de cartells
denunciant l'increment (entre el 34% i el
128%) i en la recollida de més de 600 signatures. En el ple del 25 de juny vam presentar
la moció proposant retornar a les antigues
retribucions, però tan sols la CUP va votar-hi
a favor. PSC i PP es van abstenir i els partits
de l'equip de govern (ICV, ERC, CiU) hi van
votar en contra. En el llarg torn de paraules
que va precedir la votació, els portaveus
d'ICV i d'ERC van carregar contra la CUP
acusant-la de populista. Ara bé, no tenien en
compte que a l'altra banda del riu, a Sant
Vicenç dels Horts, aquests mateixos partits
es van oposar fermament a un increment
inferior. És clar que a Sant Vicenç dels Horts

ICV i ERC es troben a l'oposició... Tampoc no
deixa de ser paradoxal que entre les mesures que l'AM d'ERC proposa per combatre la
crisi a nivell local, ara hi aparegui en primer
lloc “Reduir el conjunt de la despesa destinada als regidors i regidores de l'Ajuntament,
als portaveus dels grups municipals, al personal de confiança del govern i les assignacions als grups municipals”.

D'antenes instal·lades il·legalment n'hi ha a
terrats de l'Avinguda de València, del carrer
Onze de setembre i de la Plaça de la Vila,
entre d'altres indrets. L'ajuntament només ha
actuat en el primer dels casos obrint un expedient sancionador a Telefonica per la
instal·lació il·legal de 4 antenes. Però es va
comprometre a desconnectar-les com a
mesura cautelar perquè el procés judicial pot
allargar-se anys.

En el mandat vigent (2007-2011), aquest
increment suposarà 825.000 € (127 milions
de les antigues pessetes) de les arques
municipals, que bé es podrien destinar a d'altres necessitats de Molins de Rei.

La CUP s'ha reunit amb la Plataforma Molins
sense Antenes perquè l'Ajuntament està
incomplint els compromisos que van adoptar
amb els veïns i veïnes.

Contra les antenes il·legals

Transparència a l'ajuntament

Són inevitables les instal·lacions de telefonia
mòbil, però moltes vegades es fan d'esquenes als veïns afectats i sense conèixer exactament els efectes de l'emissió de senyal

Estem a favor que el sector públic generi
llocs de treball, amb més garanties laborals
que els treballadors d'empreses subcontractades. Però la transparència d'informació en
la contractació ha de ser màxima

Finalment, trobem el cas de l'Escola Taller,
en el qual un treballador ha portat a judici l'ajuntament i ha guanyat en el primer judici. La
sentència obliga a l'Ajuntament de Molins de
Rei a readmetre a aquest treballador o a
pagar un import de més de 6.000 € com a
indemnització per acomiadament improcedent.

La moció aprovada proposa fer que el Pla
d'habitatge que l'ajuntament vol elaborar
conegui la situació real a la vila, començant
pels pisos buits i continuant per la situació
del sòl, la necessitat d'habitatge, els preus...
per així actuar en conseqüència valorant quin
és el número d'habitants que hauria de tenir
la vila, i sense caure en un creixement desmesurat marcat pels interessos especulatius
i del sector immobiliari.

Estem a favor de les polítiques impositives
que faciliten la redistribució de la renda. Però
pujar els impostos indirectes (que recauen
sense diferència sobre totes les classes
socials), i a més en temps de crisi, no és una
mesura a favor de la classe treballadora.
Per això ens vam oposar a la pujada de taxes
i vam fer al·legacions a les Ordenances fiscals del 2009 aprovades per l'equip de
govern el desembre passat. Proposàvem que
s'apliqués un increment del 2,5 %, que s'ajustava més als nivells actuals de l'IPC, i no
el 5% que s'ha aprovat, i que s'establís un
mecanisme de correcció per garantir que en
el proper exercici fiscal es compensarà als
molinencs i molinenques en l'increment de
les Ordenances si l'augment del 2,5% és
finalment superior a l'IPC anual, o a l'inversa
si és inferior.

Contra la permanència d'habitatges buits
Ja en la campanya electoral del 2007 vam
assenyalar que l'actuació prioritària en

2 anys de la CUP:
una experiència que
ens farà avançar

boca amb la paraula participació no es convoqui als grups
municipals de l'oposició per aprovar una programació o
com a mínim per parlar-ne abans que aquesta estigui en
marxa. L'any 2007 aquesta reunió també es va fer un cop
iniciada la temporada de RMR.

Davant la crisi l'Ajuntament augmenta les taxes

Contra l'increment dels sous dels polítics

Contra la pujada de taxes

En aquesta direcció anava la moció presentada al ple de desembre de 2008. En aquesta ocasió, va ser aprovada per unanimitat. Es
calcula que al Principat de Catalunya hi ha
mig milió d'habitatges buits. A Molins, segons
les dades de l'Institut d'Estadística de
Catalunya del 2001, n'hi hauria uns 900.
Però, paradoxalment, en els darrers anys
s'ha seguit construint.

Crònica municipal

La segona pregunta començava explicant
que el passat mes d'agost el l'Alcalde Ivan
Arcas va signar una resolució d'alcaldia en la
qual es jubilava un dels treballadors municipals per haver complert els 65 anys d'edat,
però que el passat novembre es va dictar una
segona resolució d'alcaldia que permetia
allargar la vida laboral d'aquest treballador
més enllà dels 65 anys, rectificant doncs la
primera resolució. Si el Conveni i la norma
RLD 1/1994 no ho permeten i si també s'hi
oposen la Comissió de Gestió (representants
de l'Ajuntament i dels sindicats) i l'informe del
tècnic, com s'explica aquesta alcaldada?
Aquesta pregunta també va generar gran
escàndol i l'alcalde va arribar a insultar el
nostre regidor.

matèria d'habitatge havia de ser introduir els
habitatges buits en el mercat de lloguer, i no
pas construir més.

Aprovada retroactivament

Des de la petita escletxa que li proporciona tenir un regidor, la CUP prova de fer oposició
en la línia del seu programa polític. Així ho fem en els plens i en les comissions informatives, i també mitjançant les campanyes que organitzem. Ens acusen de negativistes, d'anar a la contra i de populistes, però el cert és que la nostra activitat incomoda l'alcalde i
l'equip de govern. Dels aspectes en els quals hem provat d'incidir en els darrers sis
mesos, n'hem triat cinc per recollir-los aquí.

La CUP no entra a valorar les situacions concretes que hi ha darrere perquè no ens
correspon, però des de la perspectiva d'oposició cal que fem públiques les nostres preguntes. Aquestes preguntes es fan prèviament en Comissió Informativa, i és quan resten sense respondre que les portem al ple,
fet que disgusta molt l'equip de govern. Però
pensem que respondre amb arguments és la
única manera de donar la imatge de transparència per a l'ajuntament, no emmaranyar el
debat i respondre amb insults o desqualificacions.

La programació de Radio Molins de Rei de la temporada
2008-2009 es va aprovar en una reunió del Consell
d'Administració de RMR celebrada el dia 13 d'octubre,
quan aquesta havia començat l'1 de setembre. És paradigmàtic que un poble on el govern municipal s'omple la
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6 mesos d'oposició
incisiva

En el ple del passat mes de novembre vam
fer dues preguntes sobre qüestions laborals
de la casa gran. En primer lloc, perquè han
passat més de 2 anys sense que la plaça de
conserge d'un equipament municipal hagi
sortit a concurs. Aquest lloc l'ocupa una persona que va anar a les llistes d'ERC en les
eleccions municipals del 2003, i això podria
donar lloc a pensar el que popularment es
coneix com “enxufe”. La pregunta va generar
gran rebombori, que va continuar a través de
la blogosfera molinenca

Àlex Maymó López Regidor de la CUP de Molins de Rei
Aquest mes de gener fa 2 anys de la constitució
de la CUP de Molins de Rei fruit de la confluència del llegat i experiència personal i col·lectiva
de tots aquells que vam decidir impulsar aquest
projecte polític a la nostra vila.
Després d'un primer període frenètic coincident
amb la campanya electoral va arribar una gran
victòria: entràvem a l'ajuntament havent aconseguit el suport de 539 molinencs i molinenques. A partir d'aquí es va iniciar el que seria
una tasca desconeguda per tots i totes nosaltres com era la política institucional.
Aquest any i mig que porto de regidor ha estat
molt enriquidor per conèixer com funciona un
ajuntament i per aprendre sobre molts aspectes
com urbanisme, mobilitat, fiscalitat, serveis
socials i sobre molts altres. Aquest coneixement

constant ha estat també un repte a l'hora de
transmetre tota aquesta informació a la resta de
companys i companyes de la CUP i també com
no, a la població en general, ja que el volum
d'informació a tractar sempre ha estat molt
gran.
La nostra tasca d'oposició ha estat, doncs, primer de tot informar-nos del funcionament de l'ajuntament, i en base a aquesta informació hem
practicat una oposició molt ferma en tot allò que
considerem inacceptable. Perquè creiem que
per tornar a fer creure a la ciutadania en política, primer de tot hem d'arrencar d'arrel totes les
pràctiques que han generat aquesta desil·lusió.
Però també hem estat constructius i hem formulat moltes propostes ja sigui a les Comissions
Informatives o als Plens. Algunes d'elles han
estat gràcies a les aportacions d'idees dels vila-

tans i vilatanes a través de la plana web
Millorem Molins.
Malgrat els insults i els atacs que hem rebut per
part de l'equip de govern en determinats
moments, tinc molt clar que no entrarem en
aquest joc i seguirem creient en la nostra forma
de fer política. Una forma de fer política que, per
una banda, passa per denunciar activament les
actuacions que precisament desprestigien profundament la política; però que per l'altra banda
passa per continuar presentant les nostres propostes i per treballar per un Molins de Rei millor.
Després d'aquest període d'aprenentatge ara
tenim el repte de reforçar aquesta segona línia
d'actuació. Estem segurs que entre tots i totes
ho aconseguirem!
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Habitatge
sorpresa més gran va ser quan en els mapes del
Ministerio no apareixia el barri de la Granja. Estem en
mans d'una gent que ni tan sols saben el que hi ha en els
indrets on volen fer els seus projectes faraònics.
Aquest ministeri dirigit per la Sra. “Maleni” ens va sorprendre el passat mes de juliol quan va presentar el projecte
d'una gran rotonda a sobre l'autopista a la zona de la
Granja, just al costat de la clínica i de l'escola. Per més
inri, es preveu construir-la sobre la riera de Vallvidrera. La

Creiem que és obligació de l'Ajuntament de
Molins de Rei fer un esforç per actualitzar
aquestes xifres i saber quants habitatges
resten sense cap mena d'ús a la vila. I fer
públiques aquestes xifres

Des de la CUP pensem que l'habitatge no és
un luxe ni una mercaderia, sinó una necessitat. Tothom necessitem un lloc on viure. per
tant, creiem que no hauria de caldre pagar
per viure enlloc, i que els municipis haurien
de treballar en aquesta direcció. Però mentre
això no sigui possible, i s'hagi de pagar per
viure en un habitatge, creiem que el preu que
es pagui hauria de ser proporcional als
ingressos de cadascú. I sobretot que s'ha
d'actuar sobre el mercat de manera que es
castiguin aquells comportaments que

- debat i aprovació d'un pla d'habitatge
per conèixer la situació real a la vila
(ús d'habitatges, preus i necessitats
socials bàsicament);

- promoure la propietat per part de les administracions públiques en detriment del de
les immobiliàries i la resta del sector privat,
l'ambició dels quals està en la base de la
crisi econòmica actual;
Cal que l'Ajuntament tingui un paper actiu en
la realització de drets universals com l'habitatge. Igual com cap infant pot ser exclòs
per motius econòmics del seu dret a anar a
l'escola, ningú no pot ser exclòs del seu dret
a tenir sostre per motius econòmics. I menys
encara, quan hi ha habitatges sense ús. Gent
sense cases, i cases sense gent: com s'entén?

dats/des i que va ser signat pels dos sindicats.

El Ministerio de Fomento no coneix la Granja

Si mirem els anuncis d'habitatges en lloguer
que apareixen a les pàgines web, trobem
que la mitja a pagar a Molins de Rei resta
inabastable per qualsevol treballador mitjà.
De una vuitantena d'ofertes que hem analitzat, la quota de lloguer mitja que s'ofereix és
de pràcticament 900 euros, per pisos que no
arriben als 80 metres quadrats.

Però l'estadística, els números, ens diuen
que la realitat podria ser ben diferent. Ens
diuen que la migrada oferta d'habitatges en
lloguer no es correspon a les xifres oficials
d'habitatges buits. Les més actuals, són les
del cens d'habitatges de 2001, que ens diu
que aleshores hi havia un parc de 8432 habitatges, dels quals 7123 eren d'habitatge
habitual, 863 eren de segona residència i
903 habitatges restaven sense ús. Sens
dubte, 8 anys després aquesta situació ha
d'haver canviat, després que s'hagin aixecat
dos barris completament nous: la Granja i la
Riera Nova.

En el darrer ple del mes de desembre va ser
aprovada una moció de la CUP que proposava la redacció i aprovació d'un reglament
que permeti gravar tots aquests habitatges
sense ús amb un 50% de recàrrec de l'IBI,
per tal de incentivar el mercat de lloguer, i
provocar així una baixada dels preus dels
mateixos.
Aquestes propostes són coherents amb allò
que defensàvem durant la campanya electoral i amb les propostes del nostre programa,
que creiem que s'haurien de tenir en
compte en el debat social que cal impulsar a la nostra vila:

- estudiar les iniciatives de cooperatives
amb cessió de drets d'ús que ofereixen la
possibilitat de lloguers indefinits a preus
assequibles;

demanés als sindicats que no l'acceptessin però un cop
més ICV va demostrar que no es vol enfrontar amb el sindicalisme groc que representen les cúpules sindicals de
CCOO i UGT. En el cas de SEAT van ser aquests dos sindicats qui van estalviar a la Generalitat la “feina bruta”
d'acceptar un ERO que va significar més de 600 acomia-
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El cas és que es va passar d'una situació en
què la majoria vivia en pisos de lloguer, a una
situació, l'actual en què a Molins de Rei, el
82 % dels habitatges són de propietat (tot i
que més de la meitat d'aquests no estan del
tot pagats), i només el 10% viu en pisos de
lloguer. A més, els preus dels loguers han
pujat dramàticament, fins i tot ara que, amb
la crisi, els preus de compra han baixat una
mica.

Buscar pis de lloguer a Molins vol dir preparar-se per pagar un mínim de 650 € mensuals
per un pis antic, sense comptar les entrades
i altres despeses. A la Borsa d'Habitatge
Jove (únic recurs que ofereix l'administració
per als joves en matèria d'habitatge a banda
de l'ajuda dels 210 € mensuals) diuen a tots
els joves que s'hi acosten que s'oblidin de
trobar pisos per sota d'aquest preu, i les llistes d'espera són de diversos mesos de duració.

Creiem que posar al mercat tots aquests
habitatges que resten sense ús neutralitzaria
les maniobres especulatives dels grans propietaris de pisos, que pretenen fer negoci
amb les necessitats i urgències de tota
aquella gent treballadora que necessita un
habitatge per viure però que no pot accedir a
ell.

Ens referim a la contradicció existent entre
els 903 habitatges sense ús detectats l'any
2001, i la molt menor oferta d'habitatges de
lloguer. Aquest ús especulatiu dels habitatges buits, que normalment duen a terme els
grans propietaris d'habitatges (bàsicament
bancs i immobiliàries) és el que provoca
l'augment de preus dels lloguers.

- pla de xoc per donar ús als habitatges
buits oferint garanties als propietaris, però
alhora, amb mesures de pressió impositives per fomentar el lloguer;

Per demanar que no quedi…

Des que Miguel Boyer i el PSOE van aprovar
la reforma de la Llei d'Arrendaments Urbans,
la cultura de l'habitatge ha canviat completament a l'estat espanyol, i de pas l'estructura de propietat. Dels contractes de lloguer
indefinits que permetien tenir una mateixa
renda durant tota la vida, es va passar a una
situació en què la majoria preferia endeutarse per tenir més garanties que, al finals de
les seves vides, no es quedarien sense pis.

Si comptem que les estadístiques diuen que
habitualment viuen al voltant de 3 persones
per cada habitatge, veiem que els habitatges
que restaven en desús l'any 903 podrien
acollir pràcticament 3.000 persones més a
Molins de Rei. Sempre i quan aquestes persones tinguessin la possibilitat de fer-se
càrrec del mateniment d'aquests habitatges.

vulguin fer pujar artificialment els preus del
lloguer, per treure profit econòmic de les
necessitats socials.

En el ple municipal del 5 de novembre es va aprovar una
moció en solidaritat amb els treballadors/es de NISSAN
en la qual s'exigia al govern de la Generalitat que no
acceptés l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO).
Des de la CUP vàrem demanar a ICV que també es

El Ple de Molins de Rei va aprovar, en la seva última sessió de 2008, una moció de la CUP
que proposava gravar amb un recàrrec del 50% de l'IBI els habitatges en desús per fomentar el mercat del lloguer

per tal de situar en el seu lloc el debat al voltant del dret a l'habitatge i el dret a la propietat - que nosaltres considerem subordinat al
primer.

Habitatge

Cal un pla de xoc per
què els habitatges
buits tinguin ús
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Ingressos
Concepte

Les bones paraules per afrontar la crisi no es
tradueixen en fets

Uts.

Parcial

Total

Assistència a Juntes de
Portaveus (Abril - Des)

8

306,00 €

2.448,00 €

Assistència a Plens
(Març - Desembre)

9

525,54 €

4.729,86 €

Subvenció a grup polític
(Abril - Desembre)

9

817,10 €

7.353,90 €

1

173,00 €

Beneficis parada
Sant Jordi

Total

Sou regidor (maig - desembre)

restaurants de menu. Directament aquests dinars no
s'haurien de fer o resulta que per treballar s'ha de dinar?
Han passat els mesos i la reducció dels sous no s'ha vist
per enlloc i tot això ha passat quan al mes de juny ERC
va acusar a la CUP de fer demagògia i populisme per
demanar precisament una rebaixa dels sous dels polítics.
El passat 6 de novembre, la secció local d'ERC a Molins
de Rei va emetre un comunicat amb 11 mesures per l'austeritat, entre les quals destaca la reducció dels sous dels
polítics però sense concretar cap quantitat. També trobem
“curiós” que es proposi realitzar els dinars de treball en

Gestos de cara a la galeria

Per començar, van demanar una baixada de
les retribucions dels polítics, però no van dir
de quant i, a més, el Ple de l'Ajuntament, ja
ha aprovat la congelació dels sous per al
2009, amb el vot favorable d'ERC. És a dir,
que de baixada res de res. El nostre vot va
ser contrari ja que ens va semblar una presa
de pèl després que fa un any i mig s'incrementessin les retribucions entre un 32 i un
128%.

En ambdós casos el vot de la CUP va ser
contrari, ja que entenem que no es pot carregar en els vilatans i vilatanes el jou de la disminució d'ingressos de l'Ajuntament per la
baixada de les taxes i impostos d'obres
(degut a la crisi en el sector de la construcció).

No és la primera vegada que hi ha una distància tan gran entre allò que diuen i allò que
després acaben fent. El passat mes d'octubre
el mateix Víctor Puntas afirmava en un article
al seu bloc: “ara toca no augmentar els
impostos i taxes del 2009 per sobre de l'IPC i
collar la despesa davant de la forta davallada
dels ingressos municipals”. Unes setmanes
més tard el Govern municipal aprovava -amb el vot
favorable d'ERC- un
increment del 5% de
les taxes i impostos, mentre que
l'IPC era del
2'5% (finalment ha
estat de

Més priorització i menys ostentació

Sembla que les paraules se les emporta el
'4Vents'.

Tornant a la proposta d'Esquerra, hi ha algunes frases a destacar. Una d'elles diu que
“ara prenem consciència del valor que suposa ser responsable en el desenvolupament de
les activitats, ser auster en la utilització dels
recursos públics i evitar tota tendència a l'ostentació i a l'exhibicionisme innecessari”. El
que és tant com reconèixer implícitament que
això és el que han practicat en algunes ocasions.
Una altra diu així: “Cap càrrec
escollit per la ciutadania té
autoritat moral per exigir
als ciutadans austeritat
i responsabilitat, si els
ciutadans no veuen integrats aquests valors en la
seva manera de gestionar
els recursos públics”. Està
molt bé, però no és el mateix discurs que apliquen quan la CUP critica la seva política de sous, despeses i
comunicació; ni el que està aplicant el govern
municipal quan negocia el conveni amb els
sindicats i els treballadors.
De totes formes, s'ha d'anar en compte perquè sembla que per ERC aquesta contenció
s'ha de fer només en temps de crisi, no pas
sempre! Una trampa en la que no ens faran
caure: aquests temes no poden ser conjunturals, han de ser estructurals, han de formar part d'una nova cultura política. En
Víctor Puntas va escriure al seu bloc
que “la retallada del pressupost 2009

Uts.

Parcial

Total

7

300,00 €

2.100,00 €

Mensualitat lloguer local
(maig - desembre)

8

444,35 €

3.554,80 €

Butlletí de la CUP de Maig de 2008

1

1.260,12 €

1.260,12 €

Impostos IRPF regidor

1

1.312,36 €

1.312,36 €

1

357,88 €

357,88 €

obligarà a l'alcalde i a tots els regidors i regidores a replantejar les seves despeses i a
prioritzar el que és realment essencial i
necessari per a la ciutadania i el municipi”.

Material d'oficina

1

66,73 €

66,73 €

Factures electricitat i internet pel local

1

184,52 €

184,52 €

Quota semestre a CUP Nacional

2

480,00 €

960,00 €

Subscripció a revistes (Accent, El Llaç)

1

175,00 €

175,00 €

És doncs la retallada el que els obliga a
replantejar-se les despeses i a prioritzar?
Doncs anem bé... Sempre s'ha de prioritzar el
que és realment necessari per a la ciutadania
i el municipi, tant en moments de bonança
econòmica com en els actuals. Una altra cosa
és que amb menys recursos segurament no
es podran arribar a tractar alguns problemes
importants que en una bona situació econòmica es podrien portar a terme. Sorprèn que
un polític com ell digui això, tot i que pot explicar determinades actuacions governamentals
com, per exemple, el gastar-se 50.360 € en
la nova creu de terme (de la plaça de la
Creu), el de crear un lloc com el d'assessora
d'alcaldia pagant-li prop del doble que a l'administrativa que ja feia aquella feina, etc.

Manteniment web i hosting
Millorem Molins

1

171,68 €

171,68 €

Premis Certamen Millorem Molins

1

1.000,00 €

1.000,00 €

En la seva voluntat de voler apropiar-se de
postulats defensats des de fa temps per la
CUP, a Puntas i a ERC se'ls veu el llautó: que
no ho porten dins, sinó que intenten improvisar un discurs després de les crítiques rebudes. Com s'explica sinó que el que hauria de
ser una qualitat dels nostres governants, ells
només ho vegin com quelcom extraordinari
que s'ha de lloar? Diuen: “Caldrà cercar
maneres de premiar i d'enaltir les persones,
les organitzacions i les administracions que
són exemples d'austeritat i responsabilitat”.
Per la mateixa regla de tres s'hauria de donar
un premi als conductors que circulen correctament!
En el que estem d'acord és en que la crisi no
ha d'afectar “els projectes socials que ja
estan en marxa i que ara son més necessaris
que mai perquè no paguin els efectes de la
crisi els de sempre”.

Canvi aforament aigua al local
i instalacions

1

2.321,99 €

2.321,99 €

Pròrroga contracte lloguer local

1

116,00 €

116,00 €

Total

13.581,08 €

El nostre regidor Àlex Maymó només rep 300
€ dels 831,54 € que segons l'Ajuntament
hauria de cobrar mensualment, cedint la
resta de la retribució a la CUP. Aquests
diners s'han destinat a subvencionar els projectes de les entitats que van guanyar el
Certamen Millorem Molins i a col·laborar amb
altres entitats i publicacions mitjançant subscripcions.

Saldo
Saldo anterior
(1/5/2008)

726,83 €

Ingressos
(maig - desembre)

14.704,76 €

Despeses
(maig - desembre)

13.581,08 €

Saldo actual
(31/12/2008)

1.850,51 €

Expressions
Teatre: Els nois d'història

Música: EINA

Exposicions: Imperfect Crime

Volem recomanar-vos una obra que s'estarà
representant al teatre Goya de Barcelona fins el
proper mes de març. Els nois d'història és un
dels millors textos de Bennett, una comèdia molt
divertida sobre el valor i el sentit de l'educació.
Un text tan profund com brillant, tan commovedor com reflexiu. L'obra se situa en una escola
anglesa d'educació secundària, on un grup de
joves es preparen per als exàmens d'ingrés a
Oxford i Cambridge. Aquesta situació permet a
l'autor qüestionar si l'educació s'entén com un
camí cap a l'èxit o com un camí cap al coneixement crític i la maduresa vital. Es va estrenar el
2004 al Teatre Nacional de Londres sota la direcció de Nicholas Hytner i va causar sensació
només posar-se en escena, fent després temporada a Broadway i acaparant nombrosos guardons, entre els quals sis premis Tony i tres
Olivier. La direcció és a càrrec de Josep Maria
Pou i entre d'altres autors hi apareixen com a
destacats: Maife Gil, Josep Minguell, Nao Albet i
Jordi Andújar.

Després de 16 anys; 6 Cd's i 2 DVD's; Inadaptats
va posar punt i a part a la seva llarga història.

Del 23 de gener al 9 d'abril us recomanem la
visita de l'exposició de Rabascall “Imperfect
Crime” al Macba.

Finalment, i després d'una llarga espera, aquest
mes de maig ha sortit "L'art de la guerra", el llibre disc que ha agrupat tots els components dels
antics Inadaptats, ara sota el nom d'Eina. El treball es presenta com "un nou projecte més ambiciós en la nostra intenció de sumar esforços a la
transformació social i nacional del nostre país i
del nostre planeta". Amb aquesta contundent
declaració de principis, els Eina han adaptat
musicalment el llibre "L'art de la guerra", del militar xinès Sun Tzu, un tractat d'estratègia militar
del segle VI A.C. que el grup ha pres com a base
de treball per nodrir el disc de reivindicacions al
voltant de la lluita de classes. Per fer-ho presenten tretze temes que il·lustren musicalment els
tretze capítols del llibre. Amb aquest nou treball
el conjunt vol passar "de ser un grup de referència a ser una 'Eina' per al combat".
Des de La CUP els donem ànims en els seus
nous propòsits i us convidem a escoltar els bons
resultats obtinguts altra vegada per aquest grup
político-musical tan reconegut als Països
Catalans.

Exposada regularment a França, l'obra de Joan
Rabascall (Barcelona, 1935) de la primeria dels
anys seixanta a la primeria dels vuitanta és poc
coneguda a Catalunya. Aquesta exposició analitza la producció d'aquest període, una època clau
en la trajectòria de l'artista, ja que permet desxifrar el nus central de les seves preocupacions:
des del paisatge dels mitjans de comunicació
fins al paisatge de les ideologies, les transformacions tecnològiques i la seva empremta en la
consideració del que és humà, la manera en què
els media delimiten la construcció de la memòria
històrica i la posició de l'art com a antídot i contrapunt a l'estandardització de les idees.

el finançament públic de la Generalitat de Catalunya no
garanteixi els drets dels i les alumnes a un ensenyament
laic i s'imposin plantejaments religiosos per vetar una
celebració que s'havia realitzat habitualment en aquest
centre escolar.
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l'1,5%). Si agafem per exemple, el cas de les
tarifes del Molins Bus -ja se sap que s'ha de
promocionar el transport públic- els preus
s'incrementen entre un 4,38% la targeta de
10 viatges i un 8% el bitllet senzill!

Per tant el saldo real de la CUP de Molins de
Rei és de 645,51 €. Durant aquests mesos
podreu veure en els quadres adjunts les diferents despeses i ingressos que hem tingut.

Despeses
Concepte

Fotocòpies

Bé, és un pas en la bona línia i celebrem que
finalment se n'hagin adonat. De totes formes,
ja veurem què s'acaba aplicant, perquè de
moment les seves intencions s'estan quedant
en fum.

173,00 €
14.704,76 €

A l'Escola Sant Miquel no hi haurà Carnestoltes

L'Acord Municipal d'ERC s'ha autoanomenat “l'Esquerra austera i responsable” per proposar 11 mesures per “plantar cara als nous temps”, on bàsicament es recullen propostes
de la CUP dels últims mesos. Després de criticar-nos per la campanya contra l'increment
dels sous i les retribucions que reben els polítics i els partits municipals, o per denunciar
les factures d'alguns dinars o aperitius així com les despeses en publicitat institucional,
ara Esquerra fa marxa enrere i també demana contenció en aquests apartats.

En l'últim butlletí passàvem comptes a data 1
de maig de 2008. En aquesta ocasió us explicarem en què hem gastat els diners fins al 31
de desembre de 2008. Com veureu actualment tenim 1.850,51 € però encara tenim
pendent el pagament del 1r premi del
Certamen Millorem Molins a l'entitat guanyadora, que pujava a 1.250 € i que farem efectiu quan es dugui a terme el projecte pel qual
van guanyar.

Els nens i nenes que cursen els seus estudis en l'escola
concertada Sant Miquel no podran gaudir d'una de les
celebracions més típiques com és el Carnestoltes. La
nova direcció de l'escola ha vetat aquesta celebració per
motius “religiosos”. És lamentable que una escola que rep

Austeritat contra la crisi?

Els comptes clars

Els comptes clars / Cultura

Som el referent
d'Esquerra?

Compartim el sentit de totes aquestes mesures, i esperem que les defensin conseqüentment com a membres de l'equip de govern. I
també esperem que totes les propostes de la
CUP corrin la mateixa sort: primer, vilipendiades i blasmades; després, adoptades pels
partits de l'equip de govern
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