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La CUP s’enforteix
Ara fa poc més d’un any que molts de vosaltres vau donar una bona empenta a la CUP, situant-la com a tercera
força dins l’Ajuntament. El primer debat que vam tenir va
ser la possibilitat d’integrar-nos en un govern, però les aliances amb les quals s’havia de formar ho feien inviable.
Així ho va confirmar l’Assemblea que vam celebrar, amb
la participació de més de cent militants i simpatitzants.
Al llarg d’aquest any, el govern de CiU i PSC ha demostrat les seves limitacions. Per una banda, no pot
donar alternatives a la dinàmica d’anar entomant les
retallades que venen d’altres administracions. Per l’altra, li manca un projecte compartit entre els dos partits
aliats, i entre aquests i el poble de Molins. Com s’entén,
si no, que no s’hagi presentat un Pla d’Acció Municipal,
el document a través del qual els governs exposen les seves intencions de transformació al llarg de la legislatura?
Per la seva banda, la CUP es va enfortint. Molts de vosaltres vau veure en la CUP una garantia de transparència i de fiscalització de l’Ajuntament. Continuem exercint
aquesta tasca. Però som molt més que això. Representem uns valors i unes idees que s’han de poder portar
a terme. Per aquesta raó, una tasca prioritària és anar
enfortint les complicitats socials al voltant d’aquest
projecte que anomenem Unitat Popular.
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Amb aquesta intenció hem participat intensament en les
mobilitzacions socials del darrer any, especialment en la
Plataforma Molins Contra les Retallades i en el comitè de
preparació de la Vaga General.
També amb aquesta intenció hem volgut encapçalar
la reforma del Reglament Orgànic Municipal (ROM),
per obrir nous espais de participació a la Vila. Només
una sortida de la crisi a través de la participació popular ens garantirà que l’escenari resultant serà millor que
l’anterior. Contràriament, les mesures que encapçalen els
governs vigents només van encaminades a fer pagar la
crisi als que no l’hem provocat, i afavorir els interessos
econòmics de les classes dominants.
La situació actual, a nivell de Molins i a nivell nacional, requereix un alt nivell d’organització i mobilització
populars.

La CUP ha de ser l’eina per dinamitzar lluites i alternatives, i d’aquesta manera anar madurant un projecte lligat estretament als problemes i els interessos
de les classes populars catalanes.
Un projecte que ha nascut per ser majoritari.

www.molins.cup.cat
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Defensem la terra,

Eurovegas, go home!

Miquel Martínez
i Bigas

Si es compleixen els terminis previstos,
quan aquest butlletí arribi a les bústies
molinenques estarem a l’espera de
conèixer si la decisió de l’empresa nordamericana Las Vegas Sands sobre
l’emplaçament del projecte Eurovegas
acabarà malmetent un dels espais
naturals més rics de la nostra comarca: el
Delta del Llobregat i el seu Parc Agrari.

Aquest projecte se l’han estat disputant els governs d’Artur
Mas i d’Esperanza Aguirre, sense cap rubor en competir
per quina de les dues administracions era capaç d’abaixarse els pantalons fins més avall i entomar amb més gust (i
amb més il·lusió) totes les exigències del magnat del joc
Sheldon Adelson (per cert, personatge titllat pràcticament
de mafiós en una editorial recent del New York Times).
No es pot saber del cert quines han estat aquestes exigències
de “l’amic americà” del senyor Mas, ja que les negociacions
són opaques i es fan d’esquenes al poble. Tot i això,
d’entrada ja podem dir que les lleis les ha de fer el govern
en interès dels ciutadans i no al dictat del rei dels casinos.
Doncs bé, si hem de fer cas al que s’ha publicat a la
premsa, el que demana aquest senyor és el següent (agafeu
aire): modificacions a les lleis del tabac, el joc, l’alcohol,
la normativa urbanística, l’Estatut dels treballadors, la llei
d’enjudiciament civil, la llei d’estrangeria, la normativa de la
seguretat social, incentius financers, la llei de l’impost sobre la
renda i l’impost de societats, la legislació estatal de blanqueig
de capitals, excepcions i bonificacions fiscals (IBI, IAE, etc.)...
“L’altre amic” del senyor Mas, el senyor Rajoy, hi haurà
de dir alguna cosa, ja que moltes de les competències
legislatives són seves (i ho seran per molts anys, si ens
hem de refiar de la transició nacional de Convergència
i Unió)... però cap problema, en això no dubtem que
s’entendran de bon grat, i si convé ja ens ho voldran fer
passar com una concessió a compte del famós pacte fiscal.

Fotografia: Miquel Monfort

Des de la CUP, com no podria ser d’una altra manera,
estem i estarem al costat de la gent que lluita en la defensa
del nostre patrimoni natural, dels llocs de treball agrícoles
respectuosos amb el medi ambient, dels models de
desenvolupament no especulatius, de les relacions laborals
justes, de la participació democràtica en els processos
de presa de decisions. Per això, i per moltes altres raons,

Eurovegas go home!
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Cap a la

Municipalització

Carles San Andrés
i Gonzàlez

Durant molts anys s’ha instaurat el
discurs que l’Administració pública és
lenta i ineficient, els seus treballadors
i treballadores poc productius i la
gestió que fa de molts serveis és
deficitària. Per contra, se’ns insisteix dia
sí dia també que l’empresa privada és la
perfecció: competitiva, eficaç i amb grans
professionals.

Aquest context l’han aprofitat els dirigents polítics per
desprendre’s de molts dels serveis que l’administració pública
obligatòriament ha de proporcionar a la ciutadania i cedir-ne
la gestió a empreses privades (l’anomenada externalització)
sota l’argument de millorar-ne el servei, l’eficiència i la gestió.
Però la realitat és tossuda i demostra que això no és
ben bé així. D’una banda, la gestió privada no sempre
és la panacea. Suposa en molts casos una menor
transparència en el seu funcionament (se’n perd control);
l’empresa cerca el seu benefici econòmic oblidant-se de la
responsabilitat social i porta sovint a la precarització de
les condicions laborals dels seus treballadors, a més de
la pèrdua d’un marge de benefici industrial públic.

D’altra banda, hi ha exemples de serveis millor gestionats
per l’Ajuntament del que ho estaven per una empresa
privada (Servei d’aigua a Arenys de Munt, escola bressol
a Sant Celoni,...). Per a fer-ho possible, cal replantejarse objectius, estructura de càrrecs, escales de sous i
justificació de despeses, així com proporcionar més
control i poder de decisió a la ciutadania per assegurar
el compliment dels objectius acordats. A més, hi ha la
possibilitat de mancomunar serveis amb altres municipis per
tal de reduir despeses i mantenir-ne o millorar-ne la qualitat.
A Molins hi ha serveis externalitzats que acaben la
seva concessió properament i caldria estudiar la seva
municipalització (neteja, aigua, residus), ja que és possible
que una bona gestió pública ens permetés la seva millora,
com a mínim, des del punt de vista de benefici social i de
qualitat, més necessari que mai en aquests moments.

Però cal valorar aquesta possibilitat amb criteris clars
i no amb el mite de “l’administració no fa una bona
gestió i l’empresa privada sí” o amb apriorismes com
que si s’externalitza a tot arreu o des de fa molts anys
és perquè és el millor. Perquè precisament això ja és
fer una mala gestió pública. I se suposa que la volem
evitar, oi?

Porres i Tisores
Els últims mesos els diferents governs autonòmics i estatals han fet mostra del
seu poder aplicant detencions i presó preventiva contra els moviments socials que
protesten en favor dels interessos públics, en contra de les retallades i en defensa de
la llengua.

Miquel Monfort
i Subirana

Aquesta nova ràtzia s’emmarca dins d’un context de repressió arreu dels Països
Catalans i centrant molts dels objectius en gent que pertany a diferents organitzacions
de l’Esquerra Independentista, incloent-hi la CUP.

Per una banda, els 100 detinguts,
alguns d’ells amb presó preventiva,
per participar en la vaga general del
29M a Barcelona, són una mostra
de l’interès del govern català
per defensar els interessos dels
poderosos, reprimint, criminalitzant
i empresonant a qui s’atreveixi
a plantar cara a aquells que han
provocat la crisi.
A València 250 persones multades
i 43 alumnes detinguts pels fets de
l’institut Lluís Vives en protesta per les
retallades en el pressupost d’educació
el passat més de febrer.
Fotografia: Miquel Monfort

Tot un conjunt de tècniques que intenten fer por, desactivar la ràbia i aturar qualsevol protesta.
4 persones més detingudes a Bunyola i 2 a Manacor per les protestes contra la visita del president balear
José Ramon Bauzá; 6 persones a Palma per l’ocupació de la conselleria d’educació balear; 4 més a la
capital mallorquina per l’ocupació del consolat del Marroc. En total, setze persones detingudes a les
illes relacionades amb l’activisme i les polítiques socials, lingüístiques i educatives del govern balear.
També 12 estudiants universitaris han estat imputats pels fets del passat 16 de desembre a la UdG en
protesta per la visita del president de la Generalitat, Artur Mas.
I no menys greus les actuacions policials a Madrid en el partit de la final de la copa del rei contra alguns
aficionats catalans, un dels quals va denunciar rebre cops i insults per part de la policia espanyola pel
simple fet de portar una estelada.
Tant el govern espanyol com els governs autonòmics
estan perseguint de forma desproporcionada totes
aquelles persones i organitzacions que lluitem per una
societat més justa. En canvi, a l’hora de perseguir a
banquers, especuladors i polítics corruptes tothom
pot veure que no s’actua amb la mateixa intensitat.

Per aquests motius el passat dia 1 de juny la
CUP, juntament amb altres organitzacions de
l’Esquerra Independentista del Baix Llobregat,
vam participar en la concentració i manifestació
que es va fer a Molins de Rei en contra de la
repressió i les retallades i demanant també la
llibertat de les persones que en aquell moment
encara es trobaven en presó preventiva.
Il·lustració: Josep Miquel Janés
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3r Certamen Millorem Molins
A la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) pensem que hi ha molta feina a fer per aconseguir la Vila que
volem. Aquesta millora l’hem de fer entre tots i totes, no només els polítics.
I gran part d’aquesta feina la realitzen les diferents entitats, que contribueixen a tenir una vila més dinàmica i
socialment cohesionada. Un dels nostres compromisos sempre ha estat explicar en què gastem els nostres
ingressos institucionals, i també retornar part d’aquests diners que rebem (que considerem excessius) a les
entitats de Molins de Rei.
La CUP ens vàrem oposar al fort increment dels sous dels polítics i grups municipals que es va donar
en començar l’anterior legislatura i per això vàrem crear el Certamen Millorem Molins per tal de premiar
econòmicament a dos projectes presentats per les entitats. L’actual govern (CiU, PSC) va aprovar una
proposta sobre retribucions i subvencions dels regidors i grups municipals que continuen estant un 24% per sobre dels valors
del 2007. Sí que és cert que aquesta proposta representa una petita rebaixa respecte als sous que cobraven fins ara l’anterior
govern, però creiem que calia rebaixar encara més uns salaris i retribucions que van ser augmentats de forma abusiva.
Mar Miralles
i Maeztu

Al 2008 es va celebrar la primera edició del certamen i s’hi van presentar un total de 5 projectes. El 27 de Maig d’aquell mateix
any es va donar a conèixer el veredicte d’un jurat format per persones alienes a la CUP i que van decidir donar els premis de
1.250 € a la Plataforma per un Casal de Joves Autogestionat i de 1.000 € als Amics dels Pessebres de Molins de Rei. El 2011
finalitzava la segona edició, en que el guanyadors va ser el projecte Güifi.net dotat amb 1250€ i la colla Gegantera de Molins de
rei com a finalista, amb un premi de 1000€.
El motiu doncs d’aquesta carta és informar-vos que hem convocat una Tercera Edició del Certamen Millorem Molins i us
animem a què hi participeu amb algun dels vostres projectes.
Els premis de les passades edicions es van finançar amb part dels sou del nostre regidor Àlex Maymó, que a principis del 2009,
es va veure reduït en un 40 %. Aquest anys, els nostres 4 regidors, cediran part del seu sou per donar un nou impuls a les
entitats de la vila celebrant aquest certamen un cop l’any, i no cada dos com les passades edicions.
Malgrat que ens hagués agradat convocar aquest certamen en més ocasions, la situació econòmica més precària ens ho ha
impedit. Un cop recuperats econòmicament de la campanya electoral del Maig del 2011, l’Assemblea Local de la CUP va
decidir donar un nou impuls a l’edició trimestral del Butlletí, però hem fet esforços per poder convocar la 3ª edició del Certamen
Millorem Molins, i intentarem mantenir l’anualitat de la convocatòria per properes edicions.

CALENDARI
El periode de presentació dels projectes
és del 9 de Juliol al 8 d’Octubre, ambdós inclosos.

Entrega de Premis 2n Certamen Millorem Molins

El jurat podrà requerir del 9 al 19
d’Octubre a les entitats una ampliació
d’aquells punts que no hagin quedat
clars o generin dubte, per una correcta
avaluació de la proposta.
El periode de deliberació del jurat i de
votació dels vilatans i vilatanes a través
de la plana web serà del 20 d’Octubre al
5 de Novembre de 2012.
El resultat dels projectes guanyadors es
donarà a conèixer durant un acte públic
el 8 de Novembre.

Roda de Premsa per presentar el 3r Certamen Millorem Molins
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ANIMEU-VOS A PARTICIPAR PRESENTANT ELS VOSTRES PROJECTES!

La CUP a
Ordenança
l’Ajuntament
cíNica
Durant aquest darrer any, després de
les eleccions del maig del 2011 en què
la CUP de Molins de Rei vam obtenir
gairebé 1800 vots i 4 regidors, s’ha
fet molta feina de carrer, colze a colze
amb els molinencs i molinenques i
diferents entitats o associacions. Però
també s’ha fet molta feina institucional,
reunions amb els diferents partits
Laura Peradalta
i Sancho
polítics que conformen el consistori,
elaborar un Reglament Orgànic Municipal, treballar sobre
el pla urbanístic per tal de poder dur les nostres propostes
a l’equip de govern, participar en la taula anticrisi que s’ha
creat des de l’Ajuntament, i un llarg etcètera.
Una altra eina que hem utilitzat per tal de fer arribar les
nostres propostes i poder treballar-hi, són les mocions que
presentem al ple mensual de l’Ajuntament sobre diferents
temes, .
Els motius, propostes i temes d’aquestes mocions són
molt diversos; algunes són elaborades per iniciativa pròpia,
mentre que d’altres són treballades a nivell nacional.

Fotografia: Viu Molins de rei

Algunes de les darreres mocions i posicionaments de la
CUP Molins de Rei són:
3 d’Abril: Moció aprovada per unanimitat per treballar
per a la igualtat d’oportunitats de les persones celíaques i
garantir la disponibilitat d’aliments i begudes sense gluten
a les dependències municipals i públiques.
25 de Maig: Moció aprovada on es demanava que
l’Ajuntament es posicionés en contra de la privatització
d’Aigües Ter Llobregat (ATLL), amb els vots en contra de
CIU i l’abstenció del PP.
31 de Maig: Moció aprovada parcialment on es demanava
el cobrament de l’IBI i les taxes municipals a l’església
catòlica i altres confessions.
1 de Juny: Moció aprovada en contra de la repressió
policial i judicial i per l’alliberament i absolució de totes les
persones detingudes i empresonades pels incidents de la
vaga general del 29 de març, amb els vots en contra de
CIU i PP i l’abstenció del PSC.
7 de Juny: La CUP vota en contra de la pujada del 5,2%
de la tarifa de l’aigua, que cada any supera l’IPC, mentre
que el servei no millora, s’imposen cànons sobre l’extracció
de l’aigua, i la concessió amb Aqualia no es renegocia.

Josep Raventós
i Fornós

L’Ajuntament de Molins de Rei ha iniciat
una nova campanya de participació per
avançar en l’ordenança de convivència
ciutadana. La sortida a la llum pública
d’aquest projecte ha generat una certa
polèmica, tant des de l’òptica de la
forma de participació que proposa
com des del que es pretén regular.

Si anem a la gènesi del projecte,
des de la nostra perspectiva no existia una demanada
ciutadana que reclamés l’augment de la regulació de
l’espai públic i això fa que el projecte neixi coix: intentar
fer participar la gent a un projecte que no ha impulsat
el poble. El foment de la participació entenem que ha
d’anar justament en el sentit contrari: de baix cap a dalt.
S’ha parlat prou sobre les qüestions més tècniques
de l’enquesta pròpiament: no queda clar què vol dir
l’“important” dels enunciats, no queda clar com es
computaran i es calcularan els resultats, no hi ha
cap control sobre el nombre de vegades que una
mateixa persona pot participar-hi... tot plegat ens fa
pensar que els resultats distaran de ser objectius.
També s’ha parlat de l’aplicació d’un nou règim
sancionador, s’intueix que econòmic. Caldrà estar
amatent al plantejament que es fa en aquest sentit,
i sobretot a com s’aplica. Ja s’han produït a la vila
incompliments de la legalitat a l’espai públic quan les
companyies de telefonia van actuar amb nocturnitat
instal·lant antenes sense autorització legal, i passats
3 anys encara no s’ha pogut cobrar la totalitat de les
multes. Ara, potser el que es pretén és tenir més eines
per criminalitzar els moviments socials si es manifesten
fora d’hores a través de regular el dret a manifestació....
Des de la perspectiva dels temes proposats sens dubte
l’intent de regular la mendicitat és el que genera més
controvèrsia. I no és un tema menor: pretendre deixar
contents a determinats ciutadans a qui molesta veure
gent remenant els contenidors mentre no es treballa el
problema de fons que és la pobresa i la desigualtat és
una manera d’enfrontar els problemes socials que no
compartim de cap de les maneres i és d’una hipocresia
social preocupant. No compartim el model: la pobresa no
és un problema estètic i no pot tenir aquest tractament.
Hi ha altres ciutats i pobles del país que ja han
aprovat ordenances amb continguts semblants i
s’han trobat amb el rebuig de la ciutadania reflectit
en una gran quantitat d’al·legacions al projecte per
part dels ciutadans, les entitats, sindicats, etc. És
el cas de Vilafranca del Penedès, on l’ordenança ha
estat aprovada pel tripartit CIU-PSC-PP (us sona?).
En definitiva, si el que pretenen és deixar-nos uns carrers
ben convergentets, amb una estètica impecable però
amb una conflictivitat social creixent i irresolta, on
l’únic que es pretén és amagar la merda sota la catifa
(com si fóssim a 13 Rue del Percebe) sense dedicar
els recursos públics necessaris per resoldre’ls, a
nosaltres i a molta d’altra gent no ens hi trobaran.
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La batalla sistemàtica

per l’economia mundial

Aquest article és només un resum. Podeu llegir el text complert a la nostra pàgina web: www.molins.cup.cat

Carles Bassas
i Boque

Fa just 100 anys, el 1912, va començar la batalla per
l’economia mundial i la lluita ideològica. Aquell any es va crear
la república de la Xina, establint les bases per a la posterior
república popular de la Xina el 1949.
El mateix any, el 1912, el màxim exponent del sistema
capitalista industrial angloamericà, el RMS Titanic, era botat
i s’enfonsava la joia de la corona. Duia al seu interior tresors
dels faraons i deien que per això es va enfonsar.(…)
Els xinesos han fet un doble joc
al sistema capitalista occidental.
Per una banda han fet tancar la
majoria de les nostres indústries,
a la vegada que s’han fet amb prou
reserves per comprar el deute que
hem generat en molt poc temps.
És a dir: són els amos del deute
dels EUA i d’Europa. Són part activa
dels anomenats mercats, al costat
dels països àrabs del golf, que amb
les seves reserves d’hidrocarburs,
també disposen de diners en efectiu.
La decadència econòmica del
sistema capitalista actual és un fet
que es veia venir, i per molt que
ens esforcem a buscar solucions,
no serà gens fàcil aconseguir ser
una altra vegada competitius i
donar feina a tots els aturats d’el
món occidental (mal anomenada
societat del benestar). A través de
la revolució digital d’internet, els
famosos mercats que ja estaven
saturats de cèl·lules per haver
crescut molt, encara van créixer més
fins degenerar en un tumor maligne dins del mateix sistema.
Encara que es pot fer radioteràpia, o quimioteràpia,
l’alleujament és passatger, perquè el tumor persisteix, i la
cirurgia és l’única esperança d’extirpar el tumor i aleshores
arriba la intervenció (…)
Arribats fins aquí, al sistema econòmic actual sempre li
queda l’arma (i mai més ben dit) de la seva primera i més
important indústria: la indústria armamentista, que com a
tema tabú i top secret està ben guardat i custodiat dins el
sistema, ocultant-nos les dades. És qüestió de temps que a
algú se li ocorri o s’inventi una excusa per poder començar
a utilitzar-les (…)
Sota el meu parer: la batalla de l’economia global ha arribat a
un segle, i ara per ara el sofregit està fet, l’aigua està bullint,
i sols falta tirar l’arròs per acabar de fer la paella. Tots els
ingredients estan al foc i sembla que no hi ha arròs per a
tothom.
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Per exemple, bona part del deute de Grècia és degut a la
compra d’armament a països com Alemanya, Espanya,
França i EEUU. Israel, que és al mig de la zona més calenta del
planeta, també ha gastat la meitat del seu PIB en armament.
Mentre que a l’altra banda Rússia i Xina fabriquen i venen a
la Síria del govern oficial, a l’Iran, Corea, Veneçuela, etc. (…)
L’FMI es va crear per defensar els interessos dels EEUU.
L’ONU està dividida en dues bandes, i les conseqüències
poden ser molt greus per la nostra supervivència (…)
A nivell de casa nostra, en molts
pocs anys s’ha llençat l’esforç i
l’estalvi de tres generacions a la
paperera malgastant-ho tot i a sobre
deixant un deute desorbitat. Cal
recordar l’última aposta del govern
tripartit emetent un deute en bons
a particulars el dia abans de plegar
per valor de 10.000 milions d’euros,
pagant un 5% a un any + un 5% de
comissió als intermediaris (els bancs
que varen vendre el producte) (…)
El govern català actual parla molt
de l’espoli fiscal de Madrid i no parla
tant de l’espoli fiscal intern, com per
exemple el cas Palau i el Sr. Millet.
Tant els d’abans, com els d’ara,
han permès a la banca fer males
pràctiques, el desnonament de
moltes famílies, i l’espoli de l’estalvi
de milers de ciutadans, com el cas
de les preferents. Tot plegat és
també un espoli als ciutadans.
Tots els polítics i banquers han format part del mateix circ i
encara que facin diferents números, l’entrada ens costa igual
a uns que als altres. Quan sortim d’aquesta situació, si és que
en sortim, haurem de proposar fer moltes coses; una d’elles,
per exemple, una llei de devolució històrica on tothom que
hagués cobrat mes d’una quantitat que definiríem com a
normal dels diners públics que ara es deuen, hagi de retornarho a la societat pel bé comú.
Un altre país, en un altre món, és possible, i ens faria falta un
altre sistema de creixement més sostenible energèticament;
perquè recordem que el nostre país no disposa d’energia i
s’ha de comprar, i quan l’economia creixi s’encarirà i estarem
altra cop a la mateixa roda.
Fa falta tot el sentit comú, davant la greu crisi provocada
per la batalla per l’economia, per la falta de valors i com
a conseqüència de la decadència del sistema econòmic i
polític actual, que ens ha portat a l’actual frustració com a
persones i com a poble.

La CUP més a prop teu

Presentació de les delegades de barri

Amb la idea de tenir un punt de contacte més proper, des de la CUP hem creat la figura del Delegat i la Delegada de Barri.
La CUP la formem dones i homes de tots els racons de la Vila i pensem que, tot i que ja hi ha un punt de contacte amb tots
vosaltres a través del correu electrònic i el telèfon, cal anar un pas més enllà i tenir un contacte més personal i proper.
Els i les delegades de barri estan preparats per recollir els vostres comentaris, suggeriments i queixes, de cara a
comunicar-les a l’Assemblea de la CUP perquè puguem valorar-les i donar-vos una resposta. Com ja sabeu, més enllà
de la presència institucional, la CUP té al seu ADN ser present al carrer, conèixer de prop les inquietuds i problemàtiques del
dia a dia i mirar d’ajudar a solucionar-les en la mesura del possible, defensar els drets del poble, donar suport a les entitats i
associacions i mirar de canviar la societat des de la base.

I això només ho podem fer entre tots i totes perquè només el poble salva el poble.

La Pau-Riera Nova-Font dels Casats
Josep Miquel Janés i Campmajó
lapau.rieranova@gmail.com

La Rierada-Vallpineda
Carles Bassas i Boqué
rierada.vallpineda.cup@gmail.com

La Granja
Sergi Ruiz i Pi
granja.cup@gmail.com

Sant Bartomeu de la Quadra
Carles Ros i Figueras
santbartomeu.cup@gmail.com
Bonavista-El Mas
Eulàlia Fernàndez i Llaveria
bonavista.cup@gmail.com

Torent de l’Hospital-Can Graner
Mar Miralles i Maetzu
torrent.cangraner@gmail.com
Centre Vila
Laura Munt i Gutiérrez
centrevila.cup@gmail.com
Les Conserves-L'Àngel
Miquel Dutrèn i Font
conserves.cup@gmail.com
Pont de la Cadena
Miquel Vallès i LLorens
pontdelacadena.cup@gmail.com
Riera Bonet
Carles Nadal i Torrabias
rierabonet.cup@gmail.com
El Canal
Xavier Andorra i Pau
elcanal.cup@gmail.com

Aquest són els vostres delegats i delegades de barri i el seu correu de contacte.
Us esperem al barri!
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Una conversa sobre Eurovegas
La manca de transparència amb la
qual s’està gestionant la instal·lació
d’Eurovegas demostra la poca qualitat democràtica dels nostres governants. Proximitat o dret de decidir
són conceptes que queden en paper
mullat una vegada passen les elecAlbert Botran
cions. Per a conèixer l’impacte que
i Pahissa
suposaria aquest projecte, podem
consultar els informes que ha anat recopilant el Centre d’Estudis Comarcal (www.cecbll.cat). Per la nostra
banda, hem mantingut una conversa amb en Jaume
Sans i l’Albert Buigues, membres de la Plataforma Aturem Eurovegas.
El projecte és una agressió directa al Parc Agrari del
Baix Llobregat, una de les principals zones productores
de fruites i hortalisses dels Països Catalans. En Jaume
diu que el Parc es va crear amb un cert suport de les
administracions, i ara se n’evidencien els límits: “No hi
ha hagut polítiques reals de promoció de l’agricultura. Hi ha gent que té ganes de fer de pagès, i hi ha
terres per conrear, i això no es lliga per manca de
voluntat política”.
Ara s’ha posat preu al Parc, novament amb l’excusa de
la crisi. Ara bé, els arguments dels partidaris d’Eurovegas es poden desmuntar un a un. La creació de llocs
de treball per als aturats de la comarca, per exemple:
“la construcció d’Eurovegas serà un reclam per a
aturats d’arreu de la UE, que tenen tot el dret a acudir aquí, empadronar-se i demanar feina”. I més enllà
d’Europa, és clar, doncs per alguna raó el magnat Adelson ha demanat modificacions a la Llei d’Estrangeria.
Les amenaces ecològiques són de primer ordre, doncs
l’energia o els residus que generaran els milers de places hoteleres no són sostenibles, i encara menys en
una regió d’alta densitat de població com és l’àrea metropolitana.

Contacta amb
la CUP

Local de la CUP
C/Poeta Mateu Janés
s/n baixos B

Despatx del Grup Municipal
Plaça Catalunya 1
615.603.425

També a nivell nacional i social, Eurovegas no encaixa
amb una societat que vulgui promoure feines de qualitat
i garantir la cohesió social i nacional. Eurovegas posa al
descobert la manca de model de país per part de CiU
i bona part del PSC: “només pensen a curt termini,
perquè el projecte acaba amb la sobirania alimentària o les reserves estratègiques d’aigua”.

Una amenaça per a la democràcia
Sobre el que s’ha reflexionat menys és sobre l’impacte
polític del projecte. Un impacte que ja s’està demostrant
ara, en paraules de l’Albert: “S’evidencia que qui té
diners pot influir per modificar les lleis, exactament
el contrari de la democràcia”. En Jaume planteja una
amenaça clara: “Estem parlant d’un multimilionari
que als EUA està invertint molts diners en derrocar
Obama. Introduir aquí els seus interessos vol dir que
farà i desfarà governs, a través de la influència en
els mitjans o en el finançament dels partits”.

Aturar Eurovegas, defensar la terra
L’únic element positiu d’Eurovegas, coincideixen a assenyalar, és la revalorització del Delta a través de la lluita: “A nivell nacional s’està descobrint que existeix”.
I projecten la lluita més enllà: “Si ho evitem, podem
donar l’empenta necessària a l’agricultura com a
sector de l’economia productiva, combinant innovació i recerca”. La Plataforma ha recollit adhesions
molt diverses, i no pot ser d’altra manera: “l’impacte
és multisectorial, afecta molts àmbits socials i econòmics del país”.

En Jaume i l’Albert s’adrecen especialment a
l’independentisme transversal: “cal que s’hi
impliqui. Sinó, tindrem una Catalunya independent que serà com la Cuba de Batista”.

CUP Molins de Rei

www.molins.cup.cat

@CUPMolins

molins@cup.cat

