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Editorial

Assemblees Obertes:

cal interactuar més

Augmentar els espais de participació oberts a tothom, comunicar millor la feina que fem i generar espais
de treball més flexibles per implicar més persones en properes campanyes i accions. Aquestes són les conclusions de l’Assemblea Oberta que vam fer el passat 12 d’abril a l’Ateneu Mulei amb l’assistència d’una
trentena de persones.
L’Assemblea va començar amb l’explicació del Roger Castillo de tota la feina feta en aquests darrers tres
anys (2011-2014), que podeu consultar a www.molins.cup.cat. Es va fer un repàs del que s’ha fet en
cadascuna de les 10 prioritats que vam portar al programa electoral del 2011, les campanyes fetes en solitari
o amb altres col•lectius, i les mocions i reunions dutes a terme.
A continuació es va comentar com s’organitza la CUP Molins i l’equip de regidors i es va parlar dels reptes
per al que queda de legislatura. Finalment vam passar al debat sobre les mancances que tenim i les millores
a fer. Va quedar clar que s’ha fet molta feina, però que no l’hem sabut comunicar prou bé i que cal tenir més
presència al carrer. D’altra banda, es va fer palès que hi ha un grup de persones que no poden implicar-se en
el dia a dia de l’organització, però que vol col•laborar en el projecte en temes concrets. L’objectiu ara
és canalitzar-ho amb propostes concretes que ho facin possible.
Des de la CUP Molins fem una valoració molt positiva de l’Assemblea i us emplacem a la propera que hi haurà
el mes d’octubre. Fins aleshores, seguim en contacte via tots els canals de comunicació habituals i ens veiem
al carrer, en les diferents lluites i activitats que hi organitzem i/o col•laborem.
En aquest sentit, convocarem una nova
Assemblea Oberta per a l’octubre,
amb l’objectiu de planificar conjuntament l’estratègia de cara a les eleccions municipals previstes per al maig de
2015.
D’altra banda, des de fa uns mesos
estem confeccionant un butlletí electrònic amb informacions del que estem
fent, opinions i projectes tant per a qui
vulgui participar-hi o, simplement, estar-ne al cas.
Si el vols rebre, envia’ns un correu electrònic a cup.molinsderei@gmail.com
Fotogafia: Viu Molins de rei

TROBADes D’UNITAT pOPULAR
El passat 7 de juny es va celebrar la II Trobada d’Unitat Popular a la Barceloneta on van participar més de
400 persones. Els elements centrals van ser el sindicalisme, els drets socials, la crisi del sistema de partits,
la democràcia representativa i el procés sobiranista com a oportunitat de ruptura democràtica per a l’alliberament nacional dels Països Catalans.
La TUP pretén ser un espai de debat i reflexió cap a un nou model de societat. Va nàixer per mandat de
l’Assemblea Nacional de la CUP el 17 de març de 2013 a Olot, acordant que s’organitze una TUP dos cops
l’any i amb gent no vinculada a l’Esquerra Independentista.
La primera TUP es va celebrar el 30 de novembre de 2013 a Badalona, amb prop d’un miler d’inscrits, 20
assemblees temàtiques, trens grans debats estratègics i la participació dels 3 diputats de la CUP i el sindicalista andalús Diego Cañamero, entre d’altres.
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#Multireferèndum2014
Entre el 17 i el 25 de maig, Multireferèndum va instal·lar 271 taules de
votació arreu del principat, en les
quals van treballar 1.210 persones
voluntàries. Aquest desplegament
va fer possible el vot presencial a 120
localitats i a 32 comarques del Principat de Catalunya.
A Molins de rei, un total de 559
persones van exercir el seu vot:
110 dels participants van participar
de manera anticipada a les meses
instal•lades durant els dies previs i la
resta ho van fer el diumenge 25 de
maig, quan les taules es van haver
de recollir davant la pressió policial.
Moltíssimes gràcies a tothom per participar-hi!!
Seguirem defensant el nostre dret a decidir en tots els àmbits, votant sobre temes tan importants
com la sobirania energètica, l’alimentació, la participació ciutadana o la gestió dels recursos naturals i del territori.

El 9N també estem disposats a desobeir
@CiU: “Som una societat moderna i madura que no té por a exercir la democràcia i creiem que les urnes són la solució”
El passat 25 de maig la Conselleria d’Interior de la Generalitat, acatant les ordres de la Junta Electoral
espanyola, va donar una ordre política als Mossos d’Esquadra: anar poble per poble a desallotjar
les meses i segrestar les urnes del multireferèndum.
Dies abans, la Junta Electoral espanyola havia determinat la prohibició de la consulta popular a petició
del PP, PSOE, UPyD i VOX, partits coneguts arreu pel seu gran respecte a la voluntat democràtica
del poble català.
La imatge de la policia autonòmica retirant urnes fa mal als ulls; igual que fa mal a les oïdes
el silenci eixordador d’organitzacions polítiques i socials que defensen el “dret a decidir”...
però que aquest cop van preferir mirar cap a una altra banda (coses del “Procés”).
Davant d’això, des de la CUP reiterem el nostre compromís en la defensa d’un referèndum
el 9 de novembre, que ha de ser vinculant i que ha de significar el punt de partida del procés d’alliberament nacional dels Països Catalans. I defensem i defensarem que aquest referèndum s’ha de fer
tant sí com no, desobeint, si cal, la legalitat espanyola, igual que la vam desobeir el 25 de maig.
I seguirem defensant que la independència ha d’obrir la porta a un procés constituent que situï el dret
a decidir com a eix fonamental d’aquest nou estat: com el 25 de maig, un dret a decidir-ho TOT
per poder canviar-ho TOT. Perquè no tenim por a exercir la democràcia.
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La CUP a l’Ajuntament

PLA de MOBILITAT 2015-2020
Després de 10 anys de debat, el Pla de Mobilitat 2015-2020 s'ha aprovat gràcies al vot de qualitat de l'alcalde i amb el vot en contra de la CUP. La comissió de mobilitat s'ha reunit 18 vegades aquesta legislatura.
Hi ha hagut moltes propostes compartides, però no hi ha hagut consens sobre les accions al centre vila.
La CUP ha proposat en tot moment avançar cap a l'illa de vianants, ja que és una aposta clau que
deﬁneix el model de vila per als propers 6 anys. Hem plantejat 3 propostes diferents per assolir l'illa de
vianants per tal d'arribar al consens. La darrera d'elles, redactada conjuntament amb IxMdR i ExMdR.
Malgrat això, el Govern municipal no s'ha mogut ni un mil•límetre de la seva proposta inicial. Després de 10
anys CiU i el PSC han aprovat un document per a què no canviï res en allò que és essencial: la definició del
model de vila. Sens dubte, una oportunitat perduda que la CUP tractarà de recuperar com més aviat millor”
Aquestes són algunes de les propostes que hem plantejat a la comissió de mobilitat sobre mobilitat a peu,
bicicleta, transport públic, vehicle privat, accessibilitat o aparcaments.
Trobareu informació més detallada al bloc del grup municipal: http://cupmolins.wordpress.com/

ILLA DE VIANANTS
Centre vila pensat per a les persones. Més vitalitat
comercial i cultural.
Illa de vianants de Jacint Verdaguer fins a Pi i Margall
i del carrer Major fins al Terraplè, excepte Doctor Barraquer, carrer d’entrada i sortida a l’aparcament del
Mercat Municipal.
Bosses d’aparcament properes a l’illa de vianants.

CARRIL I APARCAMENTS PER A
BICILETES
Unir la part plana de Molins amb un carril bici
Afavorir desplaçaments ràpids i segurs sense cotxe
Facilitar accés a grans zones d’equipaments (La
Granja, El Canal)
Facilitar espais d’estacionament segurs per a bicicletes als equipaments municipals, escoles i instituts,
així com als locals de totes les entitats que ho demanin

NOU ACCÉS A LA RENFE
Entrada i sortida pel carrer St. Antoni Maria Claret
Trencar una barrera històrica cap a les Conserves.
Rebaixa dels preus abusius de l’ATM. Entrada a la
Zona 1
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Pensem que queda molta feina per
fer i moltes idees a rumiar. Si voleu que
les formulem en aquest espai, envieu-nos un correu a molins@cup.cat.

Proposta incorporada

Proposta que depèn d’algun altre document

SENYALITZACIÓ I APARCAMENT
PER A VEHICLES
Facilitar entrada i sortida ràpida al municipi.
Evitar trajectes innecessaris i reduir embussos
(Exemple: trajecte alternatiu al Jacint Verdaguer en
hores punta.
Creació de bosses d’aparcament gratuïtes properes
al centre vila. Sistema de disc horari per afavorir la rotació de vehicles.

La CUP a l’Ajuntament

10 anys de debat per a què no canviï res

Proposta rebutjada

Denúncia de l’externalització del servei de zones blaves a Saba.

BITLLET PER AL MOLINS BUS
Tiquet per fer diversos trajectes amb una sola validació
Rang horari ampli per afavorir l’ús del Molins Bus
Facilitar desplaçaments d’anada i tornada a serveis,
comerços i activitats

CARRER SANT MIQUEL PER ALS
VIANANTS
Apostar per l'accessibilitat a peu d'un carrer de pas.
Impedir l'accés als vehicles privats.
Facilitar l'accés als pàrquings privats dels veïns.

MODIFICACIÓ GIR PERILLÓS
Evitar un gir impossible i perillós, especialment en hores punta.
Carrer St Antoni Abat entre Santa Llúcia i Ntra Sra de
Lourdes sentit únic de pujada
S’allarga lleugerament el trajecte dels vehicles provinents de l’escola Estel.

CAMÍ ESCOLAR
+ autonomia i + responsabilitat dels infants
Implica alumnes, professorat, ampes, comerços i
entitats
Reducció de desplaçaments en cotxe
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Reflexions davant de les
Opinió

Eleccions Europees

A qui interessa una elevada abstenció a les eleccions europees del 25
de maig, es preguntava en el seu
editorial de diumenge el diari Ara.
Com ja ve sent habitual, en la resposta es barrejava el procés independentista iniciat a Catalunya
amb la necessitat que els partits
Josep Raventós
partidaris del dret a decidir que
i Fornós
concorrien a aquestes eleccions
(CIU, ERC i ICV) obtinguessin el millor resultat
possible. No es parlava gens ni mica del model
polític que defensa la Unió Europea que se suposa és l’objecte a decidir en les eleccions.
Fa uns dies el posicionament de l’Assemblea Nacional Catalana anava en la mateixa línia: demanar
una participació massiva a les europees i el vot per
aquells partits catalans que defensen el dret a decidir, com un reforçament a la consulta. Cap menció
al model de la Unió Europea, ni tant sols sobre el
model falsament democràtic que es representa en el
parlament europeu i sobretot la Comissió Europea.
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Plantegem, doncs, una pregunta semblant però formulada a la inversa: a qui interessava una elevada participació a les eleccions europees del 25
de maig?
La resposta em resulta evident, a qui més interessa
és a la pròpia Comissió Europea, a la Troika i molt
especialment als lobbies que els governen i els partits polítics que han implementat aquesta estructura.
Interessa als que tenen un gran interès que la Unió
Europea (no Europa, que és una unitat geo- física,
confusió que molts promouen parlant indistintament
d’una cosa i l’altra com si fossin termes equivalents)
continuï sent el que ha esta fins ara: un espai polític
d’opacitat i sobretot un garant dels interessos
del capital. Un gran espai de consum, un mercat
pràcticament desregulat i sense fronteres interiors.
Un model que ha servit, en definitiva, per implantar i
donar suport a un model econòmic concret (el capitalisme més salvatge i deshumanitzat) i per garantir que cap unitat nacional podrà desmarcar-se fent
polítiques socio- econòmiques diferents. La resta,
és poc important: els exemples recents d’Ucraïna i
d’Hongria són molt aclaridors.
Per tant, un cop més hi ha una confusió interessada entre els interessos de determinats partits polítics (coincidents amb els de la Comissió Europea i la Troica) que decidiren concórrer
en aquestes eleccions amb el procés d’Independència iniciat a Catalunya i la suposada
necessitat de votar en aquestes eleccions. Si
anem al fons de la qüestió, però, veurem que la Independència entesa com el procés que permet
que els ciutadans decideixin sobre totes les
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qüestions que els afecten (la Independència per
canviar-ho tot) no és possible dintre de la Unió
Europea tal i com ha estat dissenyada i fabricada. Respecte la independència entesa com un moviment de fronteres, no sembla que els interessi gaire
donat que les inestabilitats que se’n derivin poden
posar nerviosos els mercats (aix!) però s’intueix que
no s’hi oposaran un cop s’ho trobin fet.
Des d’aquesta perspectiva, ens sembla molt més útil
invertir les nostres energies en el Multireferèndum
que es va celebrar el mateix dia. La iniciativa promoguda per una quarantena llarga d’entitats i organitzacions de diferents àmbits presentà la oportunitat
a la ciutadania de respondre a quatre qüestions
concretes: sobre el deute, l’energia, l’ús de transgènics en l’agricultura i el paper de les ILP. No deixa
de ser més que significatiu que la junta electoral
central,a proposta del PSOE, PP i UPyD decidís
posar traves (en diuen prohibició, però la consulta
es farà igualment) a la seva celebració, justament
en el dia que alguns celebraven la seva democràcia. Pot entendre’s com una constatació, que efectivament la seva democràcia i la nostra, no són
compatibles.
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L’EI a la comarca

Jornades TAIFA: durant el mes de maig a Molins de Rei s’ha dut a terme un cicle de formacions a
l’Ateneu Mulei sobre alternatives al capitalisme a través del seminari d’economia crítica TAIFA. En total
es van dur a terme sis sessions que finalitzaren el 18 de juny.
L’Esquerra independentista a Molins de Rei, formada pel sindicat SEPC, l’organització Arran i la CUP,
apostem fermament per la formació dels seus militants, motiu pel qual vam organitzar una jornada basada en el document Les 11 teories de Feuerbach que tindrà una segona part durant el mes d’octubre,
treballant El Manifest Comunista, ambdues de Karl Marx.
El primer de maig és un dia històricament significatiu tant per l’EI com per la comarca del Baix Llobregat. Per aquest motiu, enguany es va organitzar al matí una manifestació comarcal convocada a Sant
Boi on hi va participar tant membres de les organitzacions de l’esquerra independentista, com de la
PAH, com de l’assemblea d’aturats de Sant Boi. Va finalitzar a la plaça de l’ajuntament amb la lectura
d’un manifest per part d’un representant de cada organització.

Emilio Ramos (ja) no ens representa.
El passat dijous 19 de juny Emilio Ramos (PP) va deixar de ser el representant de Molins de Rei al Consell Metropolità
(màxim òrgan de govern de l'Àrea Metropolitana de Barcelona). L'alcalde Joan Ramon Casals (CiU) va revocar la
decisió que havia pres ell mateix 13 mesos abans (maig de 2013), després que els tres grups de l'oposició
(CUP, IxMdR i ExMdR) entréssim per registre una moció conjunta en què l'instàvem a fer-ho.
La CUP celebra la revocació d'una delegació de funcions que
no s'hauria d'haver produït mai, atenent al tarannà polític i a
les declaracions inacceptables reiterades per part del regidor
del Partit Popular.
Durant tres plens consecutius, la CUP Molins de Rei vam preguntar a l'equip de govern sobre la idoneïtat de l'elecció
d'Emilio Ramos com a representant de l'Ajuntament de
Molins de Rei a l'AMB. Lamentablement, només vam rebre
per resposta que tècnicament la seva decisió era possible,
cosa que ningú havia posat mai en dubte.
Finalment, la pressió duta a terme a través de cartells, precs,
preguntes, comunicats, accions i una proposta de moció ha
donat els seus fruits i l'alcalde ha fet marxa enrere.
Trobareu el seguiment de tot el procés en entrades fetes al
bloc del grup municipal: http://cupmolins.wordpress.com/
També hi hem penjat el Decret d'Alcaldia, així com el comunicat dels grups de l'oposició valorant la revocació d'Emilio
Ramos i també la moció de rebuig a les declaracions del regidor del PP, que es va debatre al passat ple del mes de Juny.
Aquesta moció va ser aprovada per unanimitat, fet que va
provocar que l'Emilio Ramos marxés de la sala de plens.
Aquest és l'últim cartell que havíem editat per denunciar la
complicitat de l'alcalde Joan Ramon Casals donant veu
a l'AMB a un regidor capaç de fer aquesta mena de comentaris en públic i a través de les xarxes socials. Per
sort, els fets es van precipitar i no vam tenir temps per encartellar-lo. Una petita victòria per a tota la vila de Molins de rei.
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Converses amb ....

Converses amb:

Grup de dones de Molins

...fragment...
Com i quan es va engegar l’actual projecte del Grup de Dones de Molins?
Al novembre passat al Mulei es va fer una xerrada sobre
l’avortament (la reforma
de la llei impulsada pel
PP) i unes quantes de
nosaltres ens hi vàrem
presentar, això va encendre l’espurna perquè vam veure com la
llei avançava. Aleshores
ens vam trobar al mes
de febrer a la “TraskaTruska” amb les “veteranes” i vam obrir el
grup, vam coincidir en
que ens havíem de reunir les dones d’abans
perquè actualment les
noies
estan reivindicant el mateix que vam
demanar
nosaltres.
Finalment avui encara no l’han aprovada
Perquè esperen a que
sigui més a prop l’agost
que és quan la gent
està més dispersa.
Podríeu fer cinc cèntims de la història
del Grup de Dones des dels seus inicis?
El grup de dones va començar arran de les jornades que van començar al maig del ’76; allò va ser un
esclat, i aquí ens vam animar unes quantes que ens
reuníem en una antiga barberia que no se perquè ens
van deixar, i més tard en un pis. En aquella època ens
vam adonar que no hi havia informació sobre anticoncepció ni sexualitat. Me’n recordo que fèiem xerrades
als barris i amb una cartolina dibuixàvem la vagina i
explicàvem què era el clítoris. Concretament al barri de Can Graner ho fèiem dins d’un garatge d’una
senyora i les participants portaven les cadires de casa.
També vam començar a tractar el tema del divor-

ci arran de l’acusació d’adulteri d’una veïna per part
del seu marit. Recordo que vam fer una manifestació
força important demanat la llei de divorci i més endavant ja vam començar a demanar la llei de l’avortament. El fruit
de tot això va ser la creació del
Centre de Planificació en el que
l’Ajuntament hi va donar suport.
Al ’82 vam impulsar el primer certamen de poesia “Mercè Rodoreda”
que ara encara es fa. També vam
fer una exposició de fotografies a
la plaça de la Creu. Ens van donar
suport intel•lectuals de l’època
com Maria Mercè Marçal, Maria
Mercè Roca o Montserrat Roig.
I desprès, amb el temps, el
projecte del grup de Dones de
Molins va anar desapareixent?
Sí, els temps van canviar, ens vam
fer grans i vam anar assolint altres
obligacions i el Centre de Planificació el va absorbir l’Ajuntament.
Ara tot està massa institucionalitzat; nosaltres venim d’un
temps en que no hi havia res,
però ara, per contra, l’excessiva
institucionalització ha fet perdre
l’ànima, l’essència, i que quedi
buit d’ideologia. Ara, anar a la ginecòloga és com anar
a l’uròleg pels homes, sense cap ideologia a darrera.
Avui mateix, l’acte que estem fent, està sortint molt
bé, ha vingut molta gent, però te la jugues a cada
pas. En canvi, quan es fa des de la regidoria de
la dona, tot és més senzill, tenen una funcionaria
que s’encarrega d’organitzar-ho tot; això sí, has de
claudicar amb la participació dels polítics a l’acte.
Tornant
a
parlar
del
grup
actual,
quantes
en
formeu
part?
Doncs hi ha dies que en som vuit. Avui en canvi en
som moltes més. Tot depèn del dia, però una mitjana de setze a les assemblees. Pel que fa al grup
de mail en som unes cinquanta i està molt actiu.
Quines accions heu fet ﬁns ara, i quines voleu fer?

5è certamen Millorem Molins
Trobareu tota la informació a www.molins.cup.cat
Del 21 de juliol al 10 d’octubre:
Presentació de projectes.
Del 13 al 19 d’octubre:
Reclamació informació per part del jurat.
Del 20 d’octubre al 2 de novembre:
Deliberació del jurat i votacions populars via web.
Setmana del 3 al 7 de novembre:
Acte públic anunciant els projectes guanyadors.
Contacta amb
la CUP

Despatx del Grup Municipal
Plaça Catalunya 1
615.603.425

Vam començar amb una roda de premsa al Mulei on
érem més de trenta, hem fet un mural a la plaça de
la Creu, l’acte d’avui del cinefòrum, hem recollit signatures i les hem dut al registre de la propietat de Sant
Feliu i al Ple de l’Ajuntament, hem anat a la manifestació de Barcelona com a Grup de Dones i un sopar
a la Mola. Ara farem un debat sobre l’amor romàntic.
S’aprovi
o
no
la
llei,
que
teniu
pensat
fer
en
aquesta
línia?
Estem a l’expectativa perquè això portarà molta cua.
Estem obertes a tot, sempre que alguna companya fa alguna proposta la valorem, com en el cas del
debat de l’amor romàntic, que si surt bé, més endavant es pot fer una formació oberta a tothom.
CUP Molins de Rei

www.molins.cup.cat

@CUPMolins

molins@cup.cat

