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Editorial

Quan el mal ve d’Almansa...
El 25 d’abril de 1707 començà la desfeta del nostre poble, els Països Catalans.
Amb la derrota d’Almansa, les tropes borbòniques van
arrasar el Regne de València, cremant primer Xàtiva,
anomenant-la “Colonia Nueva de San Felipe” i seguidament, Vila-real, Quart de Poblet i Ares del Maestrat, tots
ells pobles socarrats.
Malgrat l’ocupació, molts valencians continuaren la lluita
al Principat. El cap dels maulets, Joan Baptista Basset
i el coronel valencià Josep Vicent Torres, formaren el
Regiment d’Infanteria de la Mare de Déu dels Desemparats (en honor a la patrona de València), format íntegrament per valencians, i decidiren lluitar fins la mort al
setge de Barcelona l’any 1714. Com diu la dita “Quan el
mal ve d’Almansa, a tots alcança...”
La guerra s’allargà fins el 1715 amb la caiguda de les Illes Balears i Pitiüses. L’any 1716 s’aplicava el Decret de Nova
Planta, dissolent les nostres institucions, efectuant-se el bandejament de la llengua catalana a la vida pública i la imposició del castellà.
“No s’ensenya en les escoles com van esclafar un país, perquè d’aquella sembrada continuen collint
fruits.” que cantava Al Tall.
El 25 d’abril és una data de lluita. Un 25 d’abril de 1945 els partisans italians alliberaven Milà i Torí, celebrant-se
aquesta data des d’aleshores en la “Festa de la Liberazione”.
També un 25 d’abril de 1974, un grup d’oficials van aixecar-se contra el govern, a la Revolució dels Clavells, posant fi a
50 anys de dictadura feixista. Cada any, es commemora aquesta data amb manifestacions a Portugal.
Des de fa més de 20 anys, l’Esquerra Independentista va recuperar la commemoració de la diada del 25 d’abril a València. L’EI també s’ha manifestat davant la pedra dels Maulets a Xàtiva, a Alacant, Vila-real, Sueca, Llíria, Aldaia, Torrent, etc. amb l’arribada de desenes d’autobusos d’arreu dels Països Catalans.
Enguany, la CUP i la resta d’organitzacions de l’EI, es manifestaran a València el 27 d’abril a les sis de la
tarda des de la Plaça de Sant Agustí. Un grapat de molinencs hi serem presents, vos animem a manifestar-nos
amb nosaltres.
Com digué Joan Fuster: “o ens recobrem en la nostra unitat o serem destruïts com a poble! O ara o mai!”

Sabies que...
València, Bellpuig, La Seu d’Urgell, Sant Hilari Sacalm, Deltebre, Ulldecona, Tortosa, Amposta, Torelló, Almàssera, Canet de
Mar, Rubí, Caldes de Montbui, Solsona, Arbúcies, Breda, Burjassot, Montcada, La Bisbal d’Empordà, Priorat, Urgell i Segrià...
són les noves assemblees oficials de la CUP des de l’últim butlletí de febrer. Benvingudes!
El 17 de març més de 700 persones vam participar a l’Assemblea Nacional Extraordinària de la CUP, celebrada a Olot.
L’objectiu d’aquesta assemblea era reorganitzar-nos per fer front a la nova realitat sorgida arran de l’entrada al Parlament de
Catalunya i el creixement de la candidatura arreu dels Països Catalans.
A Olot vam escollir el nou Secretariat Nacional de la CUP. Aquest òrgan, que coordina, desenvolupa i executa els acords i
la línia política decidida en l’Assemblea Nacional i el Consell Polític, estarà format per 13 membres, entre els quals el nostre
company Àlex Maymó i la martorellenca Neus Montaner.
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Relleu de regidores
La CUP a l’Ajuntament

El passat ple del mes de gener, la número tres de la
CUP, Laura Peradalta, va deixar l’Ajuntament després
de gairebé dos anys com a regidora.
El principal motiu pel qual va renunciar al càrrec va ser
per incompatibilitats horàries amb la vida laboral. Ara,
tindrem la sort de recuperar-la amb un paper més actiu
dins l’assemblea local treballant a peu de carrer, que
és on reconeix que se sent més còmoda.
La nostra bicefàlia en la manera d’entendre la política,
sent part dels moviments de base de la vila i participant
intensament dins l’Ajuntament, fa que de vegades sigui
difícil compaginar o mantenir l’alt grau d’exigència que
ens imposem com a assemblea local de la CUP.

Fotograﬁa: CUP Molins de rei

Al següent ple municipal, el del mes de febrer, va prendre possessió na Mar Miralles, número cinc de la CUP.
Entenem aquest relleu com una oportunitat per reforçar
la nostra feina tant dins l’Ajuntament com a peu de
carrer. I amb el canvi també ens reafirmem com
a col·lectiu, com a assemblea, seguint com fins
ara, treballant totes juntes i defugint dels professionalismes que opaquen la política municipal.
Podeu llegir tant el discurs de renúncia de la Laura com
el de presa de possessió de la Mar a la pàgina web de
la CUP Molins (molins.cup.cat)

B R E

Fotograﬁa: Viu Molins de rei

U S

!Ajuntaments insubmisos per la independència

En el darrer Ple es va aprovar una moció que suma l’Ajuntament de Molins de Rei a un moviment de sobirania fiscal coordinat per
l’Assemblea de Municipis per la Independència, que durà un conjunt de municipis a ingressar els seus impostos a l’Agència Tributària Catalana. Aquest gest de sobirania fiscal ja el fan alguns particulars i empreses. Parlem d’insubmissió fiscal quan ens referim a una
acció política de desobediència, per la qual una institució o un conjunt d’institucions (en aquest cas, els ajuntaments i l’Agència Tributària
Catalana) deixin d’ingressar els impostos als quals els obliga la llei espanyola, bàsicament l’IVA i l’IRPF dels seus treballadors. I fer-ho
com una mesura de protesta i de pressió, no tan sols per l’espoli fiscal sinó, especialment, pel fet que l’Estat espanyol ens
nega el nostre dret a l’autodeterminació i a la independència.
Mocions com aquesta poden ser un brindis al sol si darrere no hi ha la voluntat política de convertir aquests posicionaments en un veritable moviment polític. Plantar cara a l’Estat espanyol exigirà d’un exercici regular i organitzat de resistència, desobediència i
desgast per part del poble català, i els ajuntaments caldrà que juguin el seu paper.

!Adhesió a la campanya SOM PAÏSOS CATALANS

L’Esquerra Independentista de Molins (CUP Molins, Arran Molins, Endavant–OSAN) ens adherim a la campanya Som Països Catalans
i fem una crida a omplir de llibres escrits en català el mapa del territori. Per participar-hi només cal que porteu llibres i publicacions en
català, que nosaltres posarem sobre un mapa dels Països Catalans. Tot el material que aconseguim reunir serà donat a diversos espais i
entitats del territori que vetllen per la presència activa i la socialització del català.
Vine el proper dimarts 23 d’abril a la parada de l’Esquerra Independentista de Molins i porta-hi el teu llibre en català! Serà
el nostre granet de sorra per aconseguir que el dia del llibre esdevingui, als Països Catalans, el dia del llibre en català.
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La CUP proposa

La CUP proposa:

La plena democratització de la vida social, política i econòmica de Molins de Rei és un repte majúscul. En un context polític m
tenim a l’abast per a fer-ho possible. Des de la CUP considerem que hi ha una manera diferent d’entendre la política als ajuntaments, que
Els mercats financers han segrestat la democràcia i tots plegats ens hem d’informar, debatre i treballar per donar-hi respostes col•lectives
mediocre per deixar-ne de fer. El govern municipal està desincentivant la participació des de la inacció i la mala praxis. Són nombroses

ROM
L’any 2007 l’Ajuntament de Molins de
Rei va aprovar el Pla de Participació
Ciutadana. Aquest document plantejava, entre altres mesures, la creació d’un
Consell de Vila i la formulació del Reglament Orgànic Municipal (ROM).
Sis anys després, l’Ajuntament no
ha desenvolupat les accions previstes en aquest pla i ha reduït
pràcticament a zero les partides
econòmiques destinades a tirar-lo
endavant. Aquesta inacció flagrant ha
estat responsabilitat dels dos darrers
governs municipals
Des de la CUP hem redactat una
proposta de ROM que enforteix el
paper dels ciutadans i el teixit associatiu en la presa de decisions de
l’Ajuntament. Des de fa uns mesos
estem recollint aportacions individuals i col•lectives per portar-lo a
debat del ple municipal.

Pati del Palau de Recasens

Un dels projectes estrella del govern municipal és la reforma del Pati del Palau de Requesen
aparcament de zona blava per convertir-se en una nova plaça verda. Les obres van lligades a la r
Casanova i han de canviar la fisonomia i l’ús d’un espai cèntric que té tots els elements per esd
molts molinencs i molinenques.
Des de la CUP, entenent la
transformació urbana, vam
tat d’iniciar un procés per
comerciants i entitats de
usos que hauria de recollir
teix un espai tranquil que un p
espai per fer-hi activitats esp
turals. Es pot rumiar un espa
per al jovent o bé per a la g
dissenyar-lo tenint en com
atendre a la cultura popula
elements arquitectònics si
ques, etc.
Aquest nou espai de centralitat, doncs, ofereix un ventall enorme
de possibilitats, però a la pràctica només hi ha una opció real: la
proposta del govern municipal en forma d’avantprojecte redactat
des de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Un avantprojecte que
atén als criteris decidits des del govern municipal sense que
la resta de grups polítics hàgim pogut dir-hi ni ase ni bèstia.
Òbviament, tampoc ho han pogut fer els ciutadans interessats en
donar idees, que van assistir a una presentació del projecte celebrada a la Sala Gòtica en què va quedar clar que ja només queden
alguns serrells per tancar.

Tirar pel dret en projectes d’aquesta envergadura, com ha fet el govern municipal, és
pràctica, han deixat els ciutadans al marge d’una transformació urbanística clau en el centre vila
aquest procés, atendre suggeriments i acabar construint un projecte col·lectiu que respongui a le
molinencs i molinenques. Una oportunitat perduda per enfortir la cohesió social i establir
conjuntes entre tots els agents implicats.

Pla d’Ascensors
En els darrers mesos hem debatut sobre el Pla
d’Ascensors, una eina que ha de resoldre els problemes
d’accessibilitat que tenen alguns veïns de Molins de Rei. Es
vol permetre (encertadament) la construcció d’ascensors
al carrer, davant la façana d’aquells edificis que no tinguin
cap possibilitat d’encabir-los en el seu interior. Es planteja en molt pocs casos, però no deixa de ser un ús privat (l’ascensor) en l’espai públic (el carrer o plaça). Hem
proposat afrontar aquestes situacions amb assemblees veïnals, per enfortir el lligam del veïnat amb
l’espai públic més proper, garantir la cohesió social
i evitar possibles queixes per manca d’informació.
No s’ha tingut en compte en cap moment.
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Ordenança de Civisme
L’únic procés de participació impulsat pel govern ha estat un fracàs. Amb voluntat de renovar
l’ordenança de civisme vigent des de 1997, ha tingut
l’encert d’obrir el debat a la ciutadania. El problema, en aquest cas, és de forma: una enquesta mal
plantejada, amb criteris dubtosos i opcions que han
confós els ciutadans (que per cert, han votat tants
cops com han volgut, desvirtuant els resultats finals).
Una enquesta anònima, que no ha permès donar continuïtat a la participació popular i que
no ha tingut en compte el teixit comercial i associatiu de la vila.

marcat per la crítica i l’allunyament dels ciutadans envers les institucions i representants polítics del sistema, cal aprofitar les eines que
desperti l’interès pels afers públics a partir de la implicació ciutadana en la política local.
s. A la nostra vila, alguns processos de participació no s’han fet correctament. Cal aprendre’n, i no usar-ho com a excusa
s les ocasions en què menystingut la veu del poble i en aquesta doble pàgina repassem casos que hem fiscalitzat des de la CUP.

ns, que deixarà de ser un
reforma del carrer Rafael
devenir referencial per a

rellevància d’aquesta
m plantejar la necessir implicar-hi els veïns,
la vila per definir els
r la plaça. No és el mapunt de trobada. O bé un
portives, lúdiques o culai pensat per als infants,
gent gran. També es pot
mpte criteris de gènere,
ar, a jocs tradicionals,
ingulars, obres artísti-

lícit però perillós. A la
a, en lloc d’incloure’ls en
es necessitats reals dels
dinàmiques de treball

Pla d’Actuació Municipal
En l’actual legislatura els grups polítics de l’oposició
no hem tingut l’oportunitat de debatre a fons les línies
estratègiques d’actuació política. El govern municipal
ha tirat pel dret i no ha redactat el Pla d’Actuació Municipal
2011-2015, l’eina que marca el rumb i els projectes principals de l’Ajuntament.
CiU i PSC han substituït el PAM per un acord de governabilitat, privat, entre dos partits, sense obrir un espai
per atendre les propostes de la CUP.

Obrim els debats!
L’acció política municipal no sempre és capaç de fer-se preguntes
valentes i rupturistes. Sovint la dinàmica del dia a dia evita reflexionar sobre
decisions transcendents, que massa
sovint es donen per bones. A la CUP
volem obrir els grans debats a la
ciutadania. A tall d’exemple, llancem
algunes preguntes:

Participació ciutadan

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Deute municipal

Pressupostos
El pressupost és l’eina clau de l’Ajuntament. Mostra
la manera de treballar del govern, les prioritats polítiques
i determina el model de vila. És la guia d’actuació per
als propers 12 mesos. Per aquests motius, considerem que és un document essencial que ha d’estar
obert a les aportacions de la població.
El govern municipal no opina el mateix. En els dos pressupostos que han preparat en aquesta legislatura han apostat per pactar el suport del regidor del Partit Popular (que
no proposa res) per evitar negociar a fons amb els partits
polítics de l’oposició.
Des de la CUP hem fet nombroses propostes, algunes d’elles estructurals i d’altres molt concretes,
que no han estat ateses pel govern. Entenem que en
el debat de pressupostos CiU i PSC han triat en tot
moment la via fàcil i han evitat deliberadament el
debat amb els grups polítics municipals.
També hem demanat que el govern traslladi el debat als
ciutadans abans d’aprovar el pressupost, per tal de recollir
aportacions dels vilatans i construir entre tots plegats la
vila que volem. El govern, però, ha apostat per fer una
audiència pública a posteriori, amb un interès dels
ciutadans proper al zero.
L’objectiu a mig termini ah de ser desplegar els
pressupostos participatius, una aposta que des de
la CUP considerem que és imprescindible.

L’Ajuntament de Molins de Rei té un
deute amb els bancs de prop de
20 milions d’euros. En el pressupost
2013, un 10% de la despesa es destina a cobrir aquest deute, ja sigui amb
amortització o bé amb el pagament
d’interessos bancaris, que sumen pràcticament 900.000 euros. Com ha de
respondre l’Ajuntament a aquesta
obligació legal? Cal desobediència?

Retallades
La Generalitat de Catalunya està governada per la dreta, que aplica retallades
a la classe treballadora i als serveis
públics i també redueix les aportacions
a les llars d’infants, l’escola de música
o les beques menjador. L’Ajuntament
ha d’assumir les retallades de les
altres administracions? Què deixa
de fer per poder-ho fer?

Model de vila
Els grups polítics municipals estem immersos en el debat del Pla de Mobilitat i ben aviat afrontarem la nova ordenança de civisme. Com avancem
cap a la illa de vianants? Quin model
de vila volem? Com enfortim la vida
al carrer? Com garantim la cultura
popular amb la nova legislació?
Com empoderem el teixit associatiu?

I tu, tens més preguntes?
T’animes a respondre-les
amb nosaltres?
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Opinió

Molins sota les bombes
El passat mes de març vam commemorar els 75 anys d’un dels bombardejos més mortífers de la
Guerra Civil.
Barcelona i Catalunya foren un banc de proves de l’aviació militar de les potències que participarien a la II
Guerra Mundial. Els bombardejos sobre població civil eren una trista novetat que ja s’havia usat a les colònies i
que a nivell europeu es va consolidar en aquesta guerra, i el poble català en patí les conseqüències (al voltant
de 5000 víctimes mortals). Les ciutats que van resistir a la zona republicana van ser bombardejades fonamentalment per avions italians amb base a Mallorca, ja controlada pels feixistes des del començament de la guerra.
Albert Botran
Uns bombardejos que comptaven, això sí, amb la informació dels espies catalans de Franco, que van passar
i Pahissa
els mapes amb els punts clau de la rereguarda, assenyalant els objectius mortífers. Uns espies que, com ens ha recordat Xavier
Montanyà, eren fonamentalment membres de la dreta catalana d’il·lustre cognom (vegeu el seu article a Vilaweb “L’ajut català als
bombardeigs franquistes”).
Els bombardejos sobre la població catalana tingueren ressò europeu, especialment els de març de 1938. L’altra cara de la
moneda és la rapidesa i entusiasme amb què el poble català autoorganitzat va construir en poc temps 1800 refugis
antiaeris a Catalunya i més de 700 al País Valencià. Cal tenir el compte que, en el cas de Catalunya, tan sols varen
ser construïts per la Generalitat o l’Ajuntament de Barcelona un 5% d’aquests refugis. La resta, iniciativa popular i
associativa.
A la nostra Vila, Molins del Llobregat, també va ser per iniciativa popular que es van habilitar alguns indrets com a refugis. Segons ha
recopilat Judit Pujadó, es van construir refugis sota el mercat, una construcció obra dels membres del Cos d’Aviació que residien a
Molins; sota el túnel del tren, obra dels treballadors ferroviaris; i al carrer Montserrat, obra d’un veí paleta que va tenir una iniciativa
particular.
Molins no acostuma a aparèixer en el registre de ciutats bombardejades, tot i que alguns testimonis apunten que
van caure bombes en el tram final de la guerra. Les àrees costaneres de la comarca com ara Gavà, Castelldefels o el Prat de
Llobregat (aeroport) van ser objectius molt més castigats.
Allò que cal recordar és l’esforç del poble català per resistir el feixisme en uns moments en què aquest avançava en
molts indrets d’Europa. El feixisme fou derrotat finalment a Europa, però els Països Catalans vam pagar les conseqüències d’haver estat “massa pioners” en el combat antifeixista que es lliuraria a la II Guerra Mundial i vam restar sota el domini d’una dictadura
feixista que tot i ser residual al continent, fou igualment opressora i asfixiant.

L’EI a la comarca
Al Baix Llobregat, escalfem motors per un 1 de Maig combatiu i anticapitalista!
El 27 d’abril, sortim al carrer!
Ara que ens trobem davant l’ofensiva neoliberal més agressiva i accelerada
que s’ha conegut en dècades vers la classe treballadora, cal recuperar el
bagatge de combativitat i consciència obrera de la nostra comarca. Cal, més
que mai, reactivar el “Cinturó Roig”, les lluites socials, sindicals i veïnals que
tants avenços i fites van ajudar a assolir per al conjunt de les classes populars.
Des del Baix Llobregat Combatiu, plataforma que aglutina diversos collectius de l’Esquerra Independentista i Anticapitalista de la nostra comarca,
s’ha convocat una manifestació el proper 27 d’abril que sortirà a les 10.30
des de l’estació de FGC de Sant Andreu de la Barca. Us animem a pensar-nos
i a organitzar-nos com a classe en tots els fronts possibles, com a única via
d’assentament de les bases d’un canvi revolucionari imprescindible per a revertir la situació actual. La història ens explica que les classes populars només
han assolit els seus drets enfrontant-se a aquells sectors que exerceixen el
poder. Mai no hi ha hagut progrés social sense l’enderrocament previ de velles
estructures.
Contra la Unió Europea, la banca i l’Estat, lluita popular i obrera!
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El passat 8 de març, dia internacional de les dones treballadores, durant tot el matí va realitzar-se un mural reivindicatiu al pàrquing de l’església amb el carrer major. El mural duu el lema “desobediència feminista” i vol donar presència a la lluita feminista
a la vila. Hi van participar una vintena de persones de diferents col·lectius: l’Espai Autogestionat Mallolis, el Casal Autogestionat de
Joves la Mola i les organitzacions de l’Esquerra Independentista de Molins (CUP i Arran).
Dins dels actes dedicats a la mateixa jornada, el 7 de març es va
dur a terme una xerrada al Casal Autogestionat de Joves La Mola a
càrrec de la filòloga Veronica Zaragoza amb el títol “Les dones: Una
història de repressió”.

La CUP al carrer

Més activitats obertes a la vila

Acte a la Mola: “les dones, història d’una repressió”
Sisena calçotada de la CUP Molins

El 10 de març, va celebrar-se la sisena calçotada popular de la CUP. Hi van assistir al voltant d’un centenar de persones entre
militants, gent d’altres col·lectius i simpatitzants. Durant l’acte es van realitzar parlaments a càrrec de Josep Raventós, membre de
la CUP de Molins, i de Jordi Casanova, membre de l’Esquerra Independentista de la comarca. En finalitzar el dinar va haver-hi un
concert amb la Banda Resakón, grup format per membres de la CUP de Martorell.
El 20 de març, l’Espai Autogestionat Mallolis, es va omplir a l’acte dedicat al conflicte basc. L’esdeveniment va ser organitzat pel
Mallolis i les organitzacions de l’Esquerra Independentista de Molins. La participació va ser d’unes 25 persones. Es va passar el documental “Finestres per mirar cap a l’interior”. A partir de les històries personals de cinc presos i preses basques, el documental fa una radiografia de la situació repressiva al País Basc. En acabar el documental, una companya basca de la nova organització
juvenil Ernai va explicar en primera persona la difícil situació del jovent de l’esquerra abertzale, que durant anys ha hagut de patir
la contínua persecució dels estats espanyol i francès. Des del 2007, el codi penal establia que la mera pertinença a l’organització
juvenil era castigada amb 7 anys de presó, la qual cosa ha fet que molts joves s’hagin hagut d’exiliar, hagin patit tortures i hagin vist
com companys i amics han acabat tancats entre reixes. La narració va ser colpidora i encoratjadora al mateix temps.

hi estem treballant:

aUDITORIA DEL DEUTE

Fa un parell de setmanes, les companyes de la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute van fer una xerrada a
la nostra vila. Van explicar perfectament que l’anomenada ‘crisi del deute’ no és sinó el mecanisme que actualment
utilitzen les classes dominants per desposseir i empobrir la classe treballadora. L’estratègia és ben senzilla: s’atribueix a les classes populars un deute enorme que no poden assumir i que només poden pagar contraient
més deute. La Plataforma argumenta que gran part d’aquest deute atribuït és il·legítim, és a dir, és deute que la
classe treballadora no hem causat i del qual no ens hem beneficiat. El rescat dels bancs, les infraestructures inútils o
la corrupció en són bons exemples.
També a nivell municipal s’ha utilitzat el mateix mecanisme pervers d’endeutament. Per això, les companyes de la
Plataforma proposen crear un Observatori Ciutadà Municipal independent, l’objectiu del qual és aconseguir que
totes les dades dels pressupostos municipals siguin públiques, transparents i fàcilment entenedores pels vilatans. Si
teniu interès a participar-hi, envieu un correu a auditoria.molins@gmail.com.
Només l’autoorganització i l’empoderament progressiu de les classes populars podrà aconseguir capgirar el resultat d’una lluita de classes que, de moment, estan guanyant els poderosos.
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Canvi d‘alcalde

Entrar per la porta gran;
Veni, vidi, vici
Dijous 11 d’abril es va realitzar el ple de canvi d’alcalde. Des
de fa ja algunes setmanes, però, l’allargada ombra de CIU es
comença a notar en algunes actituds del govern municipal...
tenien ganes d’entrar per la porta gran.
Anem a pams.
Gestió cultural.
El ball del carnestoltes i les poques ganes d’arribar a acords
amb les entitats molinenques per tirar endavant el ball de
carnestoltes mereixen un capítol, però avui no toca.
Recentment s’ha suggerit, fent ús de grans dots de
persuasió, tant des de la Guàrdia Urbana com des de
càrrecs polítics de l’Ajuntament, que hi hauria multes
en cas de tirar endavant dos actes culturals i festius
nocturns que pretenien organitzar entitats de la vila
a l’empara de les sempre presents (quan interessa)
normatives. La persuasió ha fet el seu efecte i les entitats
van decidir suspendre les seves activitats amb la pèrdua cultural que això suposa.

Repressió.
Recentment s’han produït algunes situacions que probablement no coneix el gruix de la ciutadania i que cal posar sobre
la taula.
Arran del canvi d’alcalde, algunes organitzacions molinenques van decidir fer un cartell sota el títol “Segur que estàs
preparat pel canvi d’alcalde?” on es llistaven algunes de les
decisions i qualitats més discutibles del pacte de govern.
La Guàrdia Urbana va multar un jove per enganxar alguns
d’aquests cartells fora de les cartelleres habilitades. Es veu
que a Molins els únics cartells fora de les cartelleres deurien ser aquests. Per cert, curiós que els cartells tinguessin
una vida tan curta: és lícit usar recursos municipals per
treure cartells que no els agraden?

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

Amb motiu del dia de la Dona Treballadora algunes organitzacions vam decidir realitzar un mural commemoratiu a
l’aparcament del carrer Major sota l’antic Mulei. Durant la
seva realització va aparèixer la Guàrdia Urbana, i el regidor
de la CUP Roger Castillo es va identificar com a organitzador
de l’acte sense que es requerís la identificació de cap altra
persona.
Setmanes després, el Roger i la també regidora Mar
Miralles van rebre una multa de la Guàrdia Urbana per
realitzar el mural que com es pot comprovar genera
una gran quantitat de molèsties als veïns i altera el
normal funcionament de la Vila. Gairebé el més ressenyable de tot és que la Mar Miralles no va ser identificada
pels agents al lloc dels fets. Com es va identificar la Mar? I
ja que sembla que obtenir dades dels vilatans és tant senzill
per qui ens governa, perquè no s’usen aquestes dades per
comunicar a un càrrec electe de l’Ajuntament que rebrà una
multa signada per un altre company de ple?

D’acord, ja ens queda clar. Vostès entren amb
força, volen marcar distància amb els seus competidors i volen deixar clar a la dissidència que
li venen dos anys difícils. Insistim, ja ho hem entès. Ara ja poden deixar de crear problemes on
no n’hi ha i es poden dedicar a solucionar els
que sí que hi ha. Això darrer a part de permetre’ls marcar perfil, ens ajudaria a tots plegats i
no només a vostès mateixos.
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