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Les Ordenances del
2011 són una enganyifa
de cara a les eleccions

Àlex Maymó
i López

En el ple municipal del 3 de
novembre el govern municipal
(IiE, ERC i CiU), ha aprovat les
Ordenances Fiscals pel 2011,
que preveuen la congelació
de la majoria de taxes tot i
que finalment l’augment
de l’IBI contemplat en el
pressupost del 2011 serà
del 4,12%.

Des de la CUP vam denunciar que la diferència de
criteris que s’han aplicat aquest any només correspon a interessos electorals, com ja va passar a
l’anterior legislatura. Aquest 2011, l’augment dels
impostos serà molt menor als increments aplicats
en anys anteriors, tot intentant que la ciutadania no
recordi els anys anteriors, tot just ara que venen
eleccions municipals...
Nosaltres volem denunciar un cop més l’erràtica política fiscal de l’ajuntament que s’ha traduït en un augment de la recaptació en els principals impostos
del 29,57% de mitjana en els últims 3 anys.
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Si comparem els pressupostos de l’any 2007 i
2010 podrem veure com els ingressos corrents de
l’ajuntament han augmentat en 3 milions d’euros, bàsicament a l’augment en 1,5 M dels impostos directes i
també en 1,5 M de les aportacions d’altres administracions. L’augment en Taxes (+0,40 M) es veu compen-

Impost

sat per la davallada dels impostos directes (-0,36 M).
Per contra, el conjunt de despeses destinades a
inversions (-1,2 M), serveis i despeses corrents
(+0,70 M) i transferències a entitats (+0,20 M) s’ha
reduït en 0,3 M. Les despeses de personal han
augmentat en 1,4 M.
Des de la CUP no vàrem votar a favor pels següents motius:
Els molinencs i molinenques han vist perjudicat seriosament el seu poder adquisitiu
ja que els impostos han augmentat en un 29,57%
mentre que els salaris han pujat en un 7,70% durant el període 2007-2010.
L’augment de la pressió fiscal no s’ha traduït en la mateixa proporció en una millora de
serveis i més inversions, que fins i tot s’han vist
reduïdes en un 34,51 %.
L’IBI, ha augmentat en un 35,09 % de mitjana entre 2007 i 2010. El govern municipal s’ha
negat a aplicar mesures pal·liatives com el retorn
de part dels increments en forma de subvencions a
les persones i famílies amb rendes baixes i mitges.
Amb l’augment dels impostos s’ha pagat
l’augment injustificat de la plantilla de personal de l’Ajuntament: augment dels sous dels
polítics i grups municipals, augment del número de
càrrecs de confiança, creació de llocs de treball innecessaris, etc…
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2n Certamen Millorem Molins
“A la Candidatura d’Unitat Popular (CUP)
pensem que hi ha molta feina a fer per
aconseguir la vila que volem. I aquesta
millora l’hem de fer entre tots i totes, no
només els polítics”
Amb aquesta idea vam crear fa més de
dos anys el certamen Millorem Molins,
Roger Castillo
una iniciativa que permetia retornar part
i Bosch
dels ingressos institucionals de la CUP a
les entitats de Molins de Rei. Unes entitats que amb la seva
tasca diària contribuïen (i continuen contribuint) en la construcció d’una vila més dinàmica i socialment cohesionada.
Amb el mateix objectiu, fa unes setmanes hem convocat la
segona edició del Certamen Millorem Molins, per tal de premiar econòmicament dos projectes presentats per entitats i
col·lectius de la nostra vila.
Certament ens hauria agradat poder convocar aquest Certamen en més ocasions per tal d’ajudar a impulsar les iniciatives
del teixit associatiu. Aquests premis, però, es financen amb
una part del sou del nostre regidor Àlex Maymó, sou que es
va veure reduït en un 40% a principis de 2009, cosa que va
dificultar la continuïtat de la iniciativa.
Per cert, una reducció del sou que va oscil·lar en un 6% i
un 9% entre els regidors de l’equip de govern, i que en cap
cas compensava l’increment dels sous dels polítics i els grups
municipals aprovat a principis de legislatura.

Fa dos anys i mig, el 27 de maig de 2008, vam donar a
conèixer el veredicte d’un jurat format per persones alienes
a la CUP. En aquella ocasió, després de rebre propostes de
5 entitats diferents, el primer premi va recaure a la Plataforma
per un Casal Autogestionat de Joves (PLACAJ) i el segon a
l’associació Amics dels Pessebres.
Tal i com vam fer llavors, en aquesta ocasió es premiaran els
dos projectes més ben valorats, el primer amb 1.250 euros i
el segon amb 1.000 euros.
Per optar als premis, totes les propostes que es presentin
fins el proper 12 de desembre aspiraran a obtenir un màxim
de 100 punts. D’aquests cent punts, vuitanta seran decidits
per un jurat independent i els vint punt restants s’atorgaran a
través dels vots dels ciutadans, a l’enquesta que trobareu a
la pàgina web de la CUP Molins de Rei (http://molins.cup.cat)
entre el 20 de desembre i el 16 de gener.
Tal i com farà el jurat, us demanem que a l’hora de decidir el
vostre vot penseu quina proposta té un impacte social potencial més gran, si afavoreix la integració social, si promou la
cultura catalana, quin impacte mediambiental presenta o si es
tracta d’una idea realment innovadora.
El proper 20 de gener donarem a conèixer les propostes
guanyadores, però volem que abans participeu activament
generant projectes o bé elegint a través de l’enquesta.
Entre tots i totes, Millorem Molins!

No a la crema de residus a
Ciments Molins
Ciments Molins, amb l’autorització del Departament de Medi Ambient i Habitatge,
ha construït un nou forn per a l’elaboració
de clínker del qual s’obté el ciment.
Aquest nou forn a més a més de modificar de forma notable l‘ “skyline” del Baix,
donat que la torre de calcinació té uns
120 m d’alçada i es pot veure des d’arreu
Xavi Andorra i Pau
de la comarca, pretén utilitzar com a combustible deixalles urbanes; és a dir, no
conformant-se amb l’impacte paisatgístic que ocasiona la nova
torre, haurem de respirar les partícules nocives que expulsaran
les xemeneies. El rendiment de la combustió de deixalles urbanes és molt baix comparat amb el combustible que s’usa en
l’actualitat, té menys calories, i per tant serà necessari aportar-hi
més combustible, de manera que augmentarà la pol·lució per
gasos i un major trànsit dels camions de deixalles.
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Ciments Molins manifesta que, segons els resultats de l’estudi paisatgístic que es va realitzar per tal de minvar l’impacte visual de la
torre, aquesta no és visible des del municipi de Pallejà. Aquesta consideració no la comparteix l’assemblea que organitza l’associació
de veïns de Pallejà ni altres col·lectius i persones de les diferents
viles que es veuran afectades com Molins, Sant Vicenç o Martorell,
que no hi estan gens d’acord, ja que és un fet obvi que la torre de
120 m aprox. es veu des de diferents punts del Baix Llobregat.
Diferents col·lectius i entitats han fet accions destinades a donar a conèixer i denunciar el que suposarà la posada en marxa del nou forn a través de pintades, pancartes i un manifest.
Des de la CUP ens oposem també a la crema de residus a les
cimenteres. Ja en el municipi veí de Sant Feliu de Llobregat
s’ha desenvolupat una potent lluita veïnal per denunciar que
l’ús de residus com a combustible és nociu per a la nostra
salut (més informació a www.airenet.es).

La CUP de Molins de Rei considera que
avui en dia el principal problema de la
ciutadania és la dificultat d’accedir a un
habitatge digne, amb totes les conseqüències socials que això comporta.
Actualment s’està portant a terme el procés participatiu per elaborar un Pla Local
Albert Botran
d’Habitatge. Molts de vosaltres us assabeni Pahissa
tareu ara que existeix aquest suposat procés participatiu i la veritat és que el govern municipal no té intenció
que es parli del tema. Nosaltres si que en volem parlar obertament.
Creiem, per la importància d’aquesta problemàtica, que calen
mesures per combatre l’especulació i garantir un accés real a
un habitatge digne pel conjunt dels molinencs i molinenques.
Les nostres principals mesures són:
Reglament d’habitatges desocupats. Volem que es compleixi la moció de la CUP aprovada per unanimitat el 23 de desembre de 2008 en la qual s’instava a crear un reglament per determinar quants habitatges desocupats hi havia al nostre municipi amb
el principal objectiu que passin al mercat de lloguer. També contemplàvem que s’apliqués un recàrrec del 50% de l’IBI a tots aquells
immobles que es demostrés que només servien per especular.
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Volem un nou model de polítiques públiques d’habitatge!
Aposta decidida per models de lloguer de llarga durada. Apostem per models que no permetin que els habitatges públics acabin entrant al mercat especulatiu. El sòl públic
ha de destinar-se a promocions públiques de lloguer, principalment de llarga durada. El model de les Cooperatives amb
Dret d’Ús (Model Andel) permet a les persones viure indefinidament en un habitatge en règim de lloguer a preus assequibles, però la propietat sempre és de la cooperativa de l’edifici
(més informació: www.sostrecivic.org). El model d’Habitatge
de Protecció Oficial acaba contribuint a l’especulació perquè
amb els anys l’administració acaba perdent la titularitat del sòl
i els habitatges es poden vendre a preus de mercat.
La rehabilitació per conservar la nostra vila. Promoure
la rehabilitació del parc d’habitatge existent perquè no ens calen noves promocions. Incentivar les ajudes públiques però
també apostar per iniciatives com la Masoveria Urbana, on
propietaris i llogaters es posen d’acord per un preu simbòlic
de lloguer a canvi que les persones que hi visquin durant un
període rehabilitin i mantinguin l’habitatge en bones condicions.
Des de la CUP treballarem activament per informar a la ciutadania i a les entitats d’aquestes propostes. Creiem que per aconseguir un nou model de polítiques públiques d’habitatge cal
que s’apliquin aquestes mesures per eradicar en la mesura del
possible l’especulació que hem viscut sobretot els últims anys.

Salvem del foc Collserola
L’any 2009, i després de la gran ventada
a Catalunya, es creà la plataforma ciutadana “Salvem del Foc Collserola”, impulsada pels veïns de La Rierada.

Laura Peradalta
i Sancho

En només un any s’han recollit més de
12.000 signatures demanant responsabilitats a la Generalitat per tal que es
destini una partida dels pressupostos a
la neteja i manteniment de la muntanya.

Així doncs, i per tal de fer ressò d’aquesta campanya, durant aquest darrer any s’han anat fent accions diverses, com
ara penjar pancartes al pont de l’autopista, posar bancs
d’elaboració pròpia fets amb troncs d’arbres caiguts a Collserola, realitzar una pintada mural a la sortida de la vila amb
el lema “salvemdelfoccollserola.blogspot.com” recordant a la
gent que més de 12.000 persones ja han signat a favor de la
petició de retirar els arbres caiguts, etc.
Actualment a Collserola, després d’haver patit la ventada
del 2009 i la nevada del 2010, i malgrat haver-se declarat
Parc Natural recentment, encara hi ha camins tallats, milers

d’arbres caiguts, pistes secundàries impracticables, excés
de massa forestal seca, etc. i per tant, el risc d’incendi encara és molt elevat.
Tot i el suport de l’Ajuntament a la campanya i els recursos
extraordinaris destinats a la neteja del parc (que han estat,
però, insuficients), des de la CUP de Molins de Rei creiem
que és intolerable aquesta situació i volem denunciar que
la Generalitat ha destinat uns recursos ridículs per a una situació d’aquestes característiques. Tanmateix, cal dir que
l’Ajuntament de Molins de Rei no ha estat capaç de reclamar
que es posin realment els mitjans necessaris per tenir una
Collserola en condicions, ja que malgrat ser Parc Natural està
en la pitjor situació de la seva història.
Aquest estiu se n’han sortit, però què passarà l’estiu vinent
si no es fa una bona neteja de la serra de Collserola? No
són suficients la declaració de Parc Natural, ni les 12.000 signatures recollides, ni tant sols el suport dels Ajuntaments de
Molins i el Papiol, així com dels partits polítics de la vila. Què
cal fer, doncs, per millorar l’estat de Collserola i aconseguir
que la Generalitat n’assumeixi responsabilitats? Nosaltres, de
moment, seguirem denunciant la situació.
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La Jerarquia Catòlica és
també responsable de la
Violència de Gènere
Diem que la Jerarquia Catòlica és responsable de la Violència de Gènere perquè protegeix i legitima un sistema
d’organització social basat en l’opressió i dominació de les
persones i els seus cossos, el Patriarcat. Defensa postulats
que atempten contra drets fonamentals i desenvolupa una
desorbitada ingerència i influència en els assumptes personals i en la conformació de les polítiques públiques que regulen les nostres vides.
Nega a les dones el dret a decidir sobre el seu propi
cos arribant a demanar la penalització de l’avortament
com a delicte. És responsable de la mort de milions de dones arreu del món en avortaments insegurs i clandestins.
Sustenta la divisió sexual del treball, oposició entre treball
productiu (homes) i reproductiu (dones) que manté una organització social basada en la jerarquització, on les dones són subjectes
inferiors i passius, desposseïdes de la seva capacitat d’intervenció
en l’esfera pública i relegades a l’àmbit privat de la llar.
Defensa el model de família nuclear tradicional com a
únic i en margina d’altres, essent aquesta la unitat mínima de
producció i consum del sistema capitalista i on les dones venen la
seva força de treball fent de mares i cuidadores dels infants i les persones grans de manera gratuïta, impossibilitant-les d’emancipació
i culpant-les en cas de no desenvolupar aquesta funció.
Actua com a repressora de les sexualitats: promou la repressió en les nostres relacions sexuals reduint-les a una funció reproductiva, negant, així, el desig i el plaer de les dones, i condemna, en un acte de doble moral hipòcrita, tota opció sexual que no
sigui l’heteronormativa estigmatitzant i psiquiatritzant les persones
que no s’hi adiuen (gais, lesbianes, transsexuals i bisexuals), mentre encobreix pedòfils que violen, assetgen i s’aprofiten d’infants.

Els nouvinguts tindran
dret a vot
Un dels drets de qualsevol persona és el dret a vot i en les
properes eleccions municipals del maig de 2011 podran votar
també els molinencs i molinenques amb nacionalitat de Paraguai, Colòmbia, Equador, Noruega, Nova Zelanda, Perú, Xile,
Bolívia i Islàndia. Hauran d’estar empadronats a Molins de Rei
i hauran de portar 5 anys vivint aquí. Per poder votar s’hauran
d’inscriure al cens electoral abans del 15 de gener de 2011.
Més informació a través de la web https://sede.ine.gob.es/
cere o a l’Ajuntament de Molins de Rei.
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És responsable de l’analfabetisme sexual oposant-se
a la socialització de l’educació sexual i a la difusió d’informació
de mètodes anticonceptius i preventius de malalties de transmissió sexual com el VIH/Sida, havent-hi països on aquesta
pandèmia causa milions de morts i on les dones estan especialment exposades al contagi, i recomanant l’abstinència
sexual com a solució.
Justifica la violència sexual cap a les dones fent-les-en responsables a causa de la seva forma de vestir o per les seves actituds.
És misògina històricament i silencia les veus dissidents
femenines contràries a les seves polítiques en el sí de la
seva comunitat: a més de negar el sacerdoci femení, el Vaticà
ha perseguit les cristianes dissidents que propugnen un funcionament intern horitzontal de l’Església i una lectura no masclista
de la Bíblia (Dones en l’Església, Catòliques pel Dret a Decidir).
Havent passat més de 30 anys de la superació del nacionalcatolicisme imposat pel règim franquista cap un estat que
s’autoproclama aconfessional, l’Església Catòlica continua
gaudint d’un tracte privilegiat a través de subvencions de fons
públic i privilegis fiscals per part del govern de l’Estat Espanyol i dels governs autonòmics com el nostre, que va prioritzar
malbaratar la despesa pública en militaritzar els carrers de la
ciutat de Barcelona el passat 7 de novembre amb motiu de
la visita del Papa, enlloc d’invertir-la en ajudes per a la classe
treballadora. Són els mateixos polítics gestors que hipòcritament creen Ministeris per a la Igualtat, es passegen pel carrer
cada 8 de Març, llegeixen manifestos contra la violència de
gènere cada 25 de Novembre i encenen espelmes per totes
les dones assassinades cada any.
Mireia Romo i Segura

*

Sabies que...
A Catalunya hi ha més gent que parla habitualment en
castellà que no pas en català? És així en gairebé tots els
àmbits: amb els membres de la llar, amb les amistats, els
veïns, els companys de feina, el personal mèdic, en els
comerços... Només hi ha una excepció clara: la llengua
entre companys d’estudi, que és majoritàriament el català. Deu ser per això que l’espanyolisme ha ficat la banya
en acabar amb el model lingüístic de l’escola catalana,
aixecant hipòcritament la bandera del “bilingüisme”.
Font: Enquesta d’usos lingüístics. Idescat (2008)

Contacta amb la CUP
Plaça Catalunya núm. 1
molins@cup.cat
615.603.425

