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Editorial

La Barrina: nou casal popular a Molins
Ja feia temps que s’estava coent, i ens complau
anunciar-vos que des del passat 24 d’octubre ha
obert un nou espai de trobada, autogestionat i
compromès: el Casal Popular La Barrina.

Premsa i
literatura crítica:
Disposem periòdicament de
revistes i setmanaris que són
mitjans de comunicació i premsa
escrita alternativa als grans
mitjans. I molt aviat podreu
gaudir de les publicacions del
nou projecte de Biblioteca
Popular!

Racó Infantil:
Aquest nou projecte, situat al carrer Poeta Mateu Janés, al
centre de la vila, és un pas endavant en l’articulació i creixement de les organitzacions de l’Esquerra Independentista molinenques. Volem configurar un espai físic obert on
poder interactuar amb totes les persones compromeses de
Molins, moviments socials i de l’esquerra anticapitalista per
caminar cap a la unitat popular als Països Catalans.
La Barrina és un espai polivalent obert tota la setmana els matins, tardes i nits, amb servei de barra i cuina, música, debats,
sala de reunions, activitats, espai social, etc. També apostem per l’autogestió i la consciència: els beneficis econòmics
d’aquest nou projecte aniran destinats a finançar totes aquelles lluites presents en el municipi i farem tot el possible per
utilitzar productes de proximitat i evitant sempre que es pugui
les grans multinacionals.
Aquests primers mesos de funcionament ja hem pogut gaudir de la vostra companyia en xerrades com la del 9N amb
la diputada Isabel Vallet, o amb la Plataforma de Solidaritat amb el Poble Kurd, que ens van parlar de la resistència
d’aquest poble enfront l’assetjament de l’Estat Islàmic. També hem pogut gaudir de l’exposició “La desobediència, una
eina de llibertat” i dels documentals “Aske Gunea, la desobediència en estat pur” del País Basc i “Ciutat Morta” un
cas més de complicitats policials, judicials i polítiques.
I fent camí cap a l’Assemblea de sòcies que farem properament, el dissabte 24 de gener vam fer un vermut-debat per
seguir perfilant el projecte de Casal Popular entre tots i totes!

Jocs i joguines per a totes
les edats. Un espai per a què
nens i nenes puguin gaudir
de moments plens de
creativitat.

Cerveses
Artesanes:
Una modesta selecció de
cerveses elaborades per petits
productors d’arreu dels Països
Catalans. Aviat farem un tast
amb cervesers experts per
aprendre com comprendreles i combinar-les millor!

Espai
per a reunions:
Sovint trobareu els militants de
les organitzacions de l’Esquerra
Independentista reunits a la sala
de reunions o a la sala del bar.
No dubteu en comentar-nos
qualsevol inquietud, les
portes sempre estan
obertes!

ILP PER UN NOU SISTEMA EDUCATIU A CATALUNYA
El passat dimarts 23 de desembre el Casal Popular La Barrina va aplegar la presentació
de la Iniciativa Legislativa Popular per un nou sistema educatiu a Catalunya davant
la incapacitat de la Llei vigent per donar una resposta positiva als problemes actuals.
La iniciativa compta amb el suport de 80 entitats de Catalunya té com objectiu una Educació pública, laica, popular, democràtica, inclusiva, coeducadora i en català de Bressol
a Universitat.
El Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) dels instituts Lluís de Requesens
i Bernat el Ferrer va convidar a Alex Juanmartí, fedatari de la ILP perquè la presentés i
el públic assistent va aprofitar per preguntar sobre les preocupacions i incerteses que
envolten el sistema educatiu català.
Si us interessa podeu passar a signar la Iniciativa Legislativa Popular a La Barrina.
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L’equip de govern ha tornat a aprovar els pressupostos municipals amb el vot favorable del Partit Popular,
una imatge que s’ha repetit durant els 4 anys de la legislatura i que ha permès a CiU i al PSC desatendre
totes i cadascuna de les propostes aportades per la CUP. Les ordenances fiscals van ser aprovades amb
el vot de qualitat de l’alcalde, després que l’equip de govern canviés el de parer 2 hores abans del ple. La
seva proposta inicial hauria incrementat l’IBI un 6%.
La legislatura acaba tal i com va començar: la sociovergència
local triant la via del pacte fàcil amb l’únic regidor del PP per
superar la seva condició de govern en minoria. El debat pressupostari va evidenciar un cop més la falta de diàleg per part
del govern amb els grups de l’oposició, amb l’aprovació d’una
proposta com el projecte del molí sense consens amb les forces polítiques del consistori ni amb el conjunt de la població.
L’agressivitat de l’alcalde
L’alcalde Joan Ramon Casals va donar el tret de sortida a la
precampanya electoral aﬁrmant, en una roda de premsa
prèvia al ple, que els partits de l’oposició estàvem en contra dels interessos de la vila si no votàvem a favor de la
proposta feta per l’equip de govern. En el plenari va reiterar
les acusacions i més tard, a les xarxes socials, va continuar la
seva campanya de difamacions contra els posicionaments de
la CUP, tal i com podeu veure en la següent imatge:

Les propostes fetes

La CUP a l’Ajuntament

Ordenances i pressupostos:
oportunitats perdudes

Malgrat aquest cúmul d’improperis i falses acusacions, la
CUP ha continuat plantejant propostes a l’equip de govern
amb la voluntat de transformar la vila per millorar-la. En el debat sobre les ordenances fiscals la CUP va plantejar dues mesures que ja havíem portat a la sala de plens amb anterioritat:
el recàrrec de l’IBI per als propietaris de múltiples pisos
buits i el disseny d’un sistema de subvencions per convertir l’IBI en un impost progressiu (qui més té, més paga).
Tot i que fa un parell d’anys l’equip de govern va assegurar
que s’estudiarien, no s’ha fet ni un sol pas per fer-ho possible,
en una clara mostra de manca de voluntat política. De fet, la
deixadesa en la gestió ha provocat que s’hagi trigat un any
a comunicar a les entitats bancàries els acords de la moció
que preveia sancionar-les si continuaven sent propietàries de
pisos buits.
La CUP també ha demanat que es modifiquin les bonificacions de l’IBI per a lloguer social, després que cap propietari
les hagi utilitzat al llarg del 2014. Cal canviar els criteris, tal
i com havíem demanat l’any anterior, per convertir una
bona idea de cara a la galeria en una proposta eﬁcaç i
real. Un altre dels temes de debat va ser la tarificació social,
un concepte que l’equip de govern utilitza per definir unes
bonificacions ampliades però que no serà real si no és capaç
d’introduir criteris de progressivitat a la gent que té més recursos a la nostra vila.

A la CUP lamentem que l’alcalde no respecti la discrepància política i que presumeixi de conèixer els interessos
dels molinencs, precisament ell que lidera un govern que
ha renegat de la participació. La política no es pot fer en
base a estar a favor o en contra d’un projecte, sinó en el debat
de propostes concretes i en el contrast entre models de vila
diferents. No entendre això demostra unes mancances democràtiques preocupants.
D’altra banda, és sorprenent que haguem d’explicar la diferència entre pactar amb algú (document signat, acords concrets) i
la coincidència en el sentit de vot amb una altra força política.
Aquest intent d’equiparar el pacte estable del govern amb
el PP i un vot simultani entre la CUP i el PP és una altra de
les fal·làcies explicades per l’alcalde i l’equip de govern,
que porten dos mesos jugant a dir-la més grossa cada dia.
Frases com «vau votar a favor de pujar l’IBI un 6%» o «voteu en contra pensant en les eleccions» són dos exemples de
com fer política i campanya electoral a partir de les mentides.
És, senzillament, inacceptable.

El PP ha tornat a salvar els pressupostos del govern. L’alcalde ha decidit desviar l’atenció amb
mentides contra l’oposició

D’altra banda, dues propostes fetes en altres debats
s’aplicaran al llarg d’aquest 2015: la reducció dels preus
dels bucs d’assaig de la Federació Obrera i l’aplicació
d’un abonament d’estiu a la piscina municipal.

El govern ha trigat un any a informar les entitats
bancàries de la moció que preveu sancionar-les si
tenen pisos buits.
En el debat de pressupostos la CUP va tornar a posar sobre la taula la necessitat d’apostar per la participació, on
el govern municipal ha deixat d’invertir 175.000 euros en
només 4 anys respecte a l’anterior legislatura. Una aposta
clara per donar veu i vot als molinencs, que haurien de poder
decidir el futur del Molí i el futur de la biblioteca, així com el
desenvolupament urbanístic de les guardioles o les decisions
sobre el deute municipal (18 milions d’euros) a través d’una
auditoria.
La CUP va plantejar novament una bateria de propostes
en àmbits com la municipalització de serveis, polítiques
d’habitatge, de cultura, d’ocupació i de promoció econòmica, gestió de residus i polítiques energètiques i de canvis en l’estructura política de l’ajuntament i de les àrees
municipals. Totes elles, bona part de les quals vam plantejar
l’any passat extensament en el butlletí número 17, van ser
desateses per l’equip de govern.
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La consulta

9N

el dia que 9.674 molinencs van
decidir desobeir l’estat espanyol

La CUP Molins valora molt positivament la participació i el resultat de les votacions de la consulta, amb
més de 8.000 molinencs (39,66% del total del cens) mostrant-se partidaris de la independència, una xifra
rècord al nostre municipi i molt superior a la mitjana de Catalunya (29,56%) i del Baix Llobregat (21,53%).
Vots Sí-Sí

Vots Totals

% Sí-Sí

Padró 2013
(+16 anys)

% Participació

% Sí-Sí
(sobre padró +16)

Molins de Rei

8.018

9.674

82,88 %

20.215

47,85 %

39,66 %

Baix Llobregat

142.611

19.7752

72,12 %

66.2390

29,85 %

21,53 %

1.861.753

2.305.290

80,76 %

6.297.727

36,61 %

29,56 %

Catalunya

Trobareu més informació i un anàlisi extens dels resultats al bloc del regidor Roger Castillo: rogercastillobosch.blogspot.com

MESA DE SEGUIMENT DEL 9N
Al Ple Municipal del mes d’octubre la CUP va impulsar
una moció conjunta amb ExMdR (després s’hi afegirien
CiU i IxMdR) per explicitar el suport de l’Ajuntament
a la celebració del 9N. En la junta de portaveus prèvia
al ple, la CUP va demanar que els acords previstos a
la moció es comencessin a tirar endavant independentment del debat al ple, en especial la mesa de seguiment
del 9N en l’àmbit local, conformada pels partits polítics
pro consulta i l’ANC.
La CUP fa una valoració positiva de la feina feta a la mesa
de seguiment, ja que la gran majoria de les propostes
aportades s’han tirat endavant i han facilitat que la jornada de votació es fes amb la major normalitat possible.
La CUP va presentar 9 propostes a la mesa, bona part
de les quals eren compartides amb altres formacions
o amb l’ANC, per tal de fer arribar tota la informació
possible a la ciutadania, facilitar l’accés als punts de
votació, facilitar la mobilitat o garantir la seguretat.
En aquest sentit, els busos gratuïts i la tramesa de cartes informatives a cada domicili han estat dues accions
especialment importants per afavorir que pràcticament
la meitat de la gent cridada a votar participés al llarg de
la jornada. En total, 9.674 molinencs, una xifra força
similar a la de convocatòries electorals legals, van
apostar per desobeir l’estat espanyol malgrat les seves pressions constants.
La mesa de seguiment es reunir en quatre ocasions en
dues setmanes, la darrera d’elles el dissabte 8N a instàncies de la CUP, amb l’objectiu d’acordar les mesures
necessàries per garantir la jornada de votació del 9N
independentment de l’actuació de la ﬁscalia, i evitant
que recaigués tota la pressió sobre els voluntaris.

Però malgrat tot el que hi ha en joc, els que
governen segueixen marejant la perdiu... De
nou: interessos partidistes, tàctica electoral,
política de foto i encaixada de mans. Pa i circ.
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Junqueras //*//
Artuuur! Em vas dir que convocaries eleccions!
President *gràcies*
Oriol no m’apretis!! Les convocaré quan jo vulgui!
Potser ni les convoco, mira què et dic!
CUP-CUP-CUP
DUI JA!
Junqueras //*//
Doncs no t’aprovaré els pressupostos!
President *gràcies*
Home Oriol...
Bé, d’acord... però llista única i tots amb
el president!
Junqueras //*//
Llistes separades i eleccions al març!
President *gràcies*
Si vols llistes separades em quedo els independents!
i eleccions el 27 de SETEMBRE!
Junqueras //*//
Mentre siguin plebiscitàries...
Pablo
<sí puedo>
No serán
plebiscitarias!

Duran --disponible-No seran plebiscitàries!
Alícia “sóc legal”
Que no seran plebiscitàries!

El passat 10 de gener amb el Casino l'Aliança del Poblenou (Barcelona) ple de gom a gom es presentava la
candidatura alternativa a la que dóna suport la CUP i desenes d'organitzacions i col·lectius.

Eleccions

Candidatura unitària
per la Ruptura Constituent
Per la ruptura amb el règim del 78, el capitalisme i el patriarcat.
Independència cap a la República Catalana.
Diferents organitzacions independentistes, anticapitalistes, ecologistes i municipalistes s’han estat reunint per analitzar el moment
polític actual i estudiar les possibilitats d’articular una proposta
política de ruptura amb la intenció d’elaborar una candidatura àmplia per a les properes eleccions autonòmiques.
Parlem de la llista de "l'altre país", la que desobeeix cada dia,
on totes les lluites són la nostra, amb tot un país per construir,
la que entén que no hi ha alliberament social sense nacional, sinó
que van de la mà i són una mateixa cosa.
El procés participactiu per configurar una candidatura àmplia de
les esquerres independentistes i anticapitalistes és el següent:
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-Inici del procés participatiu.
– Debat sobre el full de ruta de la candidatura.
– Debat sobre el document dels 9 punts polítics i un codi ètic.
– Debat sobre el nom de la candidatura i sobre les persones que
formaran part de les llistes.

2-Crida a la participació de les organitzacions.
3-Assemblees obertes d’àmbit territorial.
4-Síntesi de debats i conclusions.
5-Validació de les organitzacions.

6-Acte polític de presentació de la candidatura.

- Llistes, programa, codi ètic, proposta de gestió i full de ruta de la
candidatura. Començament de la campanya electoral.

Conferència Municipalista 2015:

Per un municipalisme al servei de les classes populars
La CUP va impulsar la celebració d’una Conferència Municipalista el cap de setmana del 17 i 18 de gener.
La Conferència Municipalista és un acord de la darrera Assemblea Nacional de la CUP celebrada el passat mes de
juliol a Cervera, on es va decidir impulsar unes jornades d’un cap de setmana on poder debatre sobre el desenvolupament de les diverses línies de treball, fer debat estratègic, intercanvi, formació, etc. Era oberta a tots els
agents de la Unitat Popular i té com a objectius, d’una banda, estrènyer llaços entre tots els actors municipals de la
unitat popular i les diferents assemblees locals així com treballar diversos aspectes del Programa Marc de cara a les
properes eleccions municipals del mes de maig de 2015, entre d’altres.
En aquest marc es va presentar el “Compromís per un municipalisme al servei de les classes populars”, una declaració subscrita per diverses experiències municipalistes dels Països Catalans en el que es recullen diversos eixos
programàtics, principis bàsics d’acció política i la voluntat de habilitar un espai permanent de debat i generació
d’iniciatives en la lluita municipal.
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Breus

Recuperem l’aigua

Mocions

Una quarantena de persones assisteixen a les jornades
Recuperem l’Aigua organitzades per la CUP Molins el
25 d’Octubre a la Federació Obrera.

Aquestes són algunes de les mocions que hem presentat a l’ajuntament els últims mesos. Podeu trobar més
informació a cupmolins.wordpress.com

Les jornades pretenien donar a conèixer models municipals de gestió del servei d’abastament d’aigua
potable, ara que fa vint anys que es va privatitzar el
servei a Molins de rei. Prèviament es va repartir un
butlletí a totes les cases de la vila, recopilant informació al voltant d’aquesta temàtica.

Restabliment servei de farmàcia de guàrdia 24h.
Instava a l’ajuntament a constituir una taula negociadora amb els representants de les farmàcies, del col·legi
de farmacèutics, de la plataforma ciutadana i dels
grups polítics per tal consensuar el restabliment de
l’atenció farmacèutica les 24 hores a la vila. La CUP va
participar de la primera reunió d’aquesta taula a principis de gener.
Aprovada per unanimitat.

A la taula de ponents vam comptar amb diferents experts
d’àmbits polítics, tècnics i civils. Moisès Subirana d’Aigua
és vida i Emanuel Lobina via Skype van obrir les jornades fent un repàs del context mundial. Seguidament, Jordi
Colomer, Lluc Peláez i Joan Arévalo van parlar de serveis
municipalitzats recentment a municipis catalans i Eloi Badia i Jordi Giró van explicar-nos el robatori a la sobirania
municipal que suposa la creació de l’empresa mixta entre
l’AMB i AGBAR.
Finalment, Sergi Alegre i Josep Raventós van explicar com
l’externalització dels serveis públics enriqueixen grans
corporacions en detriment de la prestació del servei.
Podeu consultar tots els documents a molins.cup.cat

Rebuig a la Llei de Seguretat Ciutadana.
Presentada en nom de la PAH. Pretenia que l’ajuntament
es posicionés en contra de l’anomenada Llei Mordassa, exigint-ne la retirada al Govern de l’Estat Espanyol
i la desobediència a la Generalitat de Catalunya en cas
que no es retirés.
El govern de CiU i PSC va acceptar debatre la moció
entrada per urgència amb la condició que es retirés el
punt que criticava la proposta d’ordenança de civisme
municipal, l’únic aspecte d’àmbit local.
Aprovada amb els vots de tots els grups municipals excepte el Partit Popular que havia abandonat la sala de plens.

Contracte jardineria

Molins Energia

Museu Municipal

A la CUP de Molins de Rei sempre hem
apostat per la gestió directa dels serveis municipals perquè entenem que és
la millor forma de garantir que es respecten els drets dels treballadors/es
i de fer valer els drets dels vilatans/es
a gaudir d’una bona qualitat del servei.
L’Ajuntament de Molins, però, aposta
per la externalització sense tenir mesures efectives per garantir aquests drets.

L’empresa mixta Molins Energia ja és
història després que el ple acordés liquidar la relació amb el soci privat. El
servei es continuarà oferint amb normalitat per part de l’ajuntament, que
haurà de trobar un nou model de gestió després de la fallida del projecte
després de 15 anys d’activitat.

El nou museu municipal va fent passos per instal·lar-se a Ca n’Ametller,
una reivindicació històrica impulsada
per l’associació Amics del Museu i que
formava part del Pla d’equipaments
municipals aprovat l’any 2006.

En els últims mesos hem estat demanant informació sobre el servei de jardineria de Molins de Rei i hem detectat
un greu descontrol per part del govern
de CiU i PSC respecte a aquest servei,
que porta més de 5 anys en prórroga
forçosa.
Considerem que el govern municipal ha
incomplert de forma molt greu les seves
responsabilitats i això ha repercutit en
una qualitat del servei més baixa i en
una menor contractació en els serveis
municipals.
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Sobresous a la Federació de Municipis de Catalunya.
Denunciava les irregularitats en la gestió d’aquest organisme i les retribucions percebudes fins el 2012 per
més de 40 alcaldes. Instava a l’ajuntament a sol·licitar
la baixa d’aquest organisme i que deixés d’abonar les
quotes ordinàries, així com fes públiques les prestacions que la FMC ha proporcionat al municipi de 2003
a 2014. Presentada conjuntament amb PodemMolins.
Rebutjada per la resta de grups polítics de l’ajuntament.

Considerem que al govern li va mancar planificació, després de molts
anys acumulant pèrdues, i sobretot reacció després de que la primavera del
2013 la CUP els advertís de la clàusula
del contracte que permetia al soci privat abandonar el projecte l’any 15 d’un
contracte a 50 anys.
Creiem que el trencament del contracte amb CASSA és una nova oportunitat per millorar el servei, però caldrà fer
una aposta valenta per un nou model
de gestió i per les energies renovables.
Tota la info a: cupmolins.wordpress.com

La CUP ha
participat de
les reunions
entre grups
polítics, posant sobre la
taula millores
que cercaven l’objectiu de garantir la
igualtat entre l’ajuntament i l’entitat,
afavorint la recerca del consens.
Estem convençuts que el nou Museu
Municipal dinamitzarà la cultura de la
vila i que serà un espai de referència
per a vilatans i visitants, un factor que
no seria possible sense la constància
de la gent dels Amics del Museu des
de fa molts anys per a aconseguir-ho.

ELS COMPTES cLARS
Transparència: La Candidatura d’Unitat Popular us presentem el balanç de l’any 2014 per explicar com
hem gestionat els diners públics que rebem, així com els ingressos propis.
Els nostres regidors i regidora donen part del sou que perceben a la CUP de Molins de rei, per finançar el Certamen
Millorem Molins, per imprimir aquests butlletins informatius i per
organitzar actes oberts a la vila.
A 31 de desembre de 2013 teníem un romanent de 6830,06€,
que sumat al balanç del 2014 de 2480,37€ resulta un estalvi
de 9310,43€, gran part del qual ens permetrà poder afrontar
les properes campanyes electorals sense endeutar-nos
amb cap banc, però també poder organitzar més actes amb
ponents vinguts d’arreu com les Jornades “Recuperem l’aigua”
del passat octubre.

Ingressos
Concepte

Despeses
Concepte

Import

%

7.824

23,8

Aportació a CUP Nacional

4.171,78

12,7

Lloguer Local + material

9.785,58

29,8

Butlletins (impressió i repartiment)

3.806,97

11,6

2.250

6,9

240

0,7

Sou regidors*

4t Millorem Molins

Import

%

18.832,8

53,4

Subscripcions

Grup Municipal_Ajuntament

15.235

43,2

Actes polítics i populars

933,1

2,9

Ingressos propis*

1.224

3,4

Préstec al Casal Popular

3.800

11,6

35.291,8

100%

32.811,43

100%

Regidors_Ajuntament

Total
*Quotes militància.

Total

*Sous percebuts pels regidors i la regidora.

5è Certamen Millorem Molins
La cinquena edició del Certamen Millorem Molins ha comptat amb la participació dun sol projecte
presentat per l’entitat Els Pastorets de Molins de Rei.
El projecte, premiat amb 1.250 euros, consisteix en la realització d’un documental dels 120 anys d’història d’Els Pastorets de Molins de Rei, el qual permetrà conèixer l’evolució
d’un dels projectes associatius més veterans de la nostra vila
i fer un reconeixement públic a totes les persones que hi han
participat de forma desinteressada durant tots aquests anys.
La CUP Molins de Rei ha decidit donar a Els Pastorets de Molins de Rei el premi màxim previst per les bases del Certamen
Millorem Molins (després de comprovar que complia amb tots
els requisits exigits) i declarar desert el segon premi de 1.000
euros per falta de projectes presentats.
Mantenint el compromís de cedir part de les retribucions
dels seus càrrecs electes a les entitats de la vila, la CUP
Fotografia: Impulsors del projecte guanyador.
Molins de Rei ha decidit donar els 1.000 euros pressupostats i no executats en la cinquena edició del Certamen Millorem Molins al projecte “un euro, un metre, per Collserola” de
l’Agrupació de Defensa Forestal Puigmadrona – Olorda de la nostra vila.
Aquest projecte ajuda a desenvolupar una de les 10 prioritats recollides al programa polític de la CUP per a aquesta legislatura
(Neteja de Collserola). La CUP Molins de Rei també ha valorat positivament que es tracta d’un projecte que ja s’està executant
des de fa mesos i que ha demanat aportacions econòmiques a través del micromecenatge per tal de tirar-lo endavant.
Davant aquesta situació inèdita, la CUP Molins de Rei anuncia que repensarà aquest Certamen per a futures edicions, per
tal d’afavorir la participació i la realització de projectes que ajudin a construir una vila millor.
Ens podeu fer arribar les vostres propostes per millorar el certamen a molins@cup.cat.
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Agenda

Dissabte 7 de febrer a les 10h al Poliesportiu
ASSEMBLEA OBERTA
ELECCIONS MUNICIPALS 2015

Dijous 12 de febrer 20h a La Barrina
PUNT DE TROBADADA sobre ENERGIA
Enginyers Sense Fronteres-Documental “Les nostres energies”

Diumenge 15 de març: CALÇOTADA POPULAR
Contacta amb
la CUP

Despatx del Grup Municipal
Plaça Catalunya 1
615.603.425

CUP Molins de Rei

www.molins.cup.cat

@CUPMolins

molins@cup.cat

