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29M: punt i seguit
El passat 29 de març el nostre país va viure una Vaga General convocada pels sindicats i moviments
socials, que comptava també amb el suport de la CUP. A Molins de Rei el seguiment de la vaga va
ser molt important, sobretot als dos polígons industrials. Als comerços del nucli urbà, on la majoria de
treballadors/es no són persones assalariades, el seguiment va ser desigual però superior als municipis
de l’entorn.
Des de la CUP vàrem participar activament a la Plataforma Molins en Vaga ja que crèiem que era molt
important que la ciutadania es mobilitzés contra la Reforma Laboral aprovada pel govern de l’estat,
amb el suport de CiU. Ni la lluita va començar el 29M ni va acabar aquell dia, sinó que la vaga general
ha de ser un punt de partida de cara a les mobilitzacions que viurem en els propers mesos i anys, que
han d’anar encaminades a assolir una autèntica transformació social.
En aquesta ocasió es va visualitzar de forma molt clara que hi ha molta gent que es va mobilitzar contra les retallades i contra la reforma laboral, i que ho van fer al marge dels grans sindicats pactistes.
A la nostra vila també es va viure aquest fenomen: durant tot el matí es van dur a terme mobilitzacions per part la Plataforma Molins en Vaga, formada per persones provinents de sindicats alternatius,
l’esquerra independentista, sindicats d’estudiants, l’esquerra anticapitalista i moviments socials.
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A les 11 del matí, es va realitzar una concentració, a la qual es van afegir altres sindicats i formacions
polítiques, amb la participació de més de 500 persones. En acabar, la majoria de les persones assistents van afegir-se a la manifestació alternativa, que va recórrer els carrers de la vila fins al pont de
Quatre Camins, on es va realitzar un tall de la carretera durant 30 minuts.
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I tota aquesta gent vàrem sortir al carrer per denunciar que aquesta Reforma Laboral és un atac frontal
als nostres drets laborals, com per exemple en:
Abaratiment de l’acomiadament: passem dels 45 dies als 20 dies ja que serà molt fàcil justificar-lo
com a procedent;
Els Expedients de Regulació d’Ocupació (ERO) no hauran de passar per l’autoritat laboral;
Contractes de formació: mínim d’un any i màxim de tres. 481 euros el primer any i 513 el segon i el
tercer.
Contracte indefinit de “suport als emprenedors”: acomiadament lliure i sense indemnització durant
el primer any. Aquest contracte està dirigit a empreses amb
plantilles de menys de 50 treballadors (90% de les empreses)
L’empresari té la potestat de canviar les condicions laborals com li vingui de gust. Se li atorga la capacitat de no
aplicar allò acordat per conveni, ja sigui el salari, l’horari o
Editorial: 29M p.1 Editorial de la CUP
la jornada.

Sumari

En els propers mesos la conflictivitat social anirà en
augment perquè els efectes negatius d’aquesta Reforma Laboral també ho faran. Fem una crida a tothom a
participar a les diferents plataformes i iniciatives populars perquè és molt important que ens mobilitzem per
defensar els nostres drets. Si no creiem en els sindicats
i partits polítics tradicionals podem organitzar-nos des
de la base, conjuntament amb organitzacions polítiques
i sindicals alternatives, per construir un futur més lliure.
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Perquè el capitalisme és violència de gènere?
Acte unitari de l’esquerra independentista sobre com afecta la crisi a les dones
El dimecres dia 7 de març la CUP, juntament amb l’AJEIM i Endavant, vam dur
a terme a Ca n’Ametller una xerradataller sota el títol: Com afecta la crisi a
les dones? Per què el capitalisme és
violència de gènere? La xerrada, que
acollí unes 30 persones, va anar a càrrec
d’Elena Idoate, membre del Seminari
Mireia Romo
d’Economia Crítica TAIFA i d’Isa Gari Segura
nika, Secretària de la Dona de la CGT.
La trobada tractà d’explicar, sota el prisma de la discriminació de gènere, quina és la naturalesa del funcionament
del sistema capitalista com a sistema de dominació i explotació de la classe treballadora i les classes populars.
Es posà sobre la taula com des d’una dimensió laboral,
de producció i social, Capitalisme i Patriarcat es retroalimenten i són la causa de la violència estructural que
pateixen les dones, sobretot en temps de crisis econòmiques i retallades salvatges al sistema públic: sous més
baixos pel mateix lloc de treball, feines precàries, infravalorades, major temporalitat i contractació a temps parcial; les
dones com a mà d’obra barata al servei de les necessitats
del capital i com a mà d’obra gratuïta i invisible pel que fa
al seu paper en les tasques reproductives, necessàries per
a la vida: treball a la llar, cura dels infants i dels avis, etc.
La crisi, necessària per a la supervivència del Capitalisme, és una excusa per retallar drets socials i labo-
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rals i acumular el poder econòmic en mans d’uns quants
(veure exemple de les “fusions” de caixes i bancs). La
classe treballadora i especialment les dones estan
pagant les conseqüències del desmantellament del
Sistema Públic principalment pel fet que el treball reproductiu que assumia l’estat tornarà a ser assumit gratuïtament per les dones (suspensió dels ajuts en cas de persones a càrrec – Llei de la Dependència), que hauran de
tornar a la llar i abandonar el lloc de treball, o bé combinar les dues tasques de manera precària: augment de la
dependència vers el marit i impossibilitat d’emancipació,
augment de la violència de gènere a les llars, creixement de la prostitució com a sortida a la precarietat, etc.

Assemblea Nacional de la CUP
Un pas endavant!
El diumenge 11 de març, militants de
la CUP de Molins de Rei vam participar
a l’Assemblea Nacional de la CUP, que
aquest any va tenir lloc al Teatre Bartrina de Reus.
Era la primera Assemblea Nacional
d’ençà de les darreres eleccions municipals, en què vam multiplicar per
quatre la representació als consistoris
catalans (també al de Molins de Rei). Aquest èxit, que ens fa
estar contents de la feina feta fins ara, ens esperona a encarar els reptes del present i del futur encara amb més força.
Miquel Martínez
i Bigas

Pel que fa a l’estructura nacional, s’han creat un seguit
de comissions per perfilar i detallar un discurs unitari i
coherent que avanci cap a la construcció de la Unitat
Popular. La solidesa d’aquest discurs, que necessàriament
depassa l’àmbit estrictament local, serà un dels molts elements a valorar per decidir si ens presentem a les properes
eleccions al Parlament de Catalunya.
La decisió la prendrem el primer trimestre de l’any que ve...
ara toca que totes les persones que creiem en aquest projecte ens arremanguem i fem la feina per fer-ho possible. La
decisió també depèn de tu: tu també fas CUP.

Per fer-ho amb garanties a l’Assemblea vam posar al dia
l’organització: consolidant l’estructura territorial que ens
ha fet créixer des de la base i reforçant l’estructura nacional
que ens ha de permetre fer un pas endavant cap a reptes
més ambiciosos.
L’exemple de consolidació territorial el trobem a la nostra
comarca: el Baix Llobregat va assolir a l’Assemblea entitat pròpia com a òrgan territorial de la CUP, fet que
possibilitarà una coordinació més efectiva entre els pobles
que compartim realitats més o menys semblants. Per cert,
donem la benvinguda a la CUP d’Esplugues i a la CUP de
Corbera, les dues de recent creació, i una prova més del
creixement del projecte arreu del territori.
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Pla d’Ajustament

(o com estafar els ciutadans)
El dimecres 28 de març el Ple de l’Ajuntament va viure un episodi negre.

Va aprovar el Pla d’Ajustament.

No cal personificar en qui va votar-lo a favor, perquè en aquest cas només hi ha un culpable:

el Govern de l’Estat Espanyol.

Roger Castillo
i Bosch

El Pla d’Ajustament és un pla de viabilitat per fer front al pagament dels proveïdors. Una Mesura estatal
consistent en intervenir l’economia dels municipis amb pràctiques neoliberals.
Ho intento resumir:

1) L’Ajuntament té deutes amb proveïdors (+ de 4.000.000 d’euros)
2) Les altres administracions tenen un deute amb l’Ajuntament (+ de 5.000.000 d’euros)
3) L’Estat decideix que els proveïdors han de cobrar d’aquí a un mes.

-- La solució sembla ben fàcil, oi? --1) L’Estat obliga els ajuntaments a demanar un crèdit a la banca privada per l’import exacte de
les factures que es deuen als proveïdors.
2) L’Estat envia un document excel a omplir amb les mesures que els ajuntaments prendran per
retallar despeses i, per tant, poder retornar el deute (ara bancari). Es proposen orientativament
mesures com “reducció de personal”, perquè us en feu una idea.
3) Aquest document és el pla d’ajustament que l’Ajuntament haurà de seguir des d’ara fins el
2022(!!) o bé fins que tanqui el deute bancari.

Conclusions:
El govern del PP sap perfectament què fa. Amb això aconsegueix:
1) Resoldre els impagaments als proveïdors, un sector que per fi cobrarà. Un sector que ho celebrarà.
2) Controlar el dèficit dels Ajuntaments, afavorint les polítiques neoliberals als municipis de l’estat, estiguin
o no estiguin governats per la dreta. A curt termini, afavorint més retallades.
3) Satisfer els desitjos dels bancs espanyols amb l’obligació als Ajuntaments de demanar nous crèdits. És
a dir, enriquir-los.
4) Ajornar el pagament del deute que té l’Estat amb els municipis i donar aire a la situació financera estatal.
Hi ha un detall més, que aconsegueix el PP:
5) Prendre el pèl a tots els ciutadans de l’Estat. Ciutadans que paguem uns impostos que en part serviran per pagar
els interessos d’un crèdit bancari que no era necessari en cap cas.
Dues consideracions:
1) No hauria estat millor que les administracions supramunicipals paguessin els deutes amb els municipis i que els
Ajuntaments aleshores paguessin als proveïdors? On carai és el sentit comú?
2) Són conscients els ciutadans de l’estafa que signifiquen aquests plans d’ajustaments? Són conscients que amb els
seus diners estan capitalitzant encara més els bancs privats que després no els concedeixen crèdits? Per què no apareix mai al debat la creació d’una banca pública?

Se’ns pixen a sobre i diuen que plou. Són uns autèntics irresponsables.
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5 anys de CUP a Molins
El passat mes de març la Candidatura
d’Unitat Popular de Molins de Rei va celebrar el cinquè aniversari. Per festejarho, i com cada any, vam organitzar la calçotada popular, sent aquest any la més
lúdica de les cinc que hem pogut gaudir
en aquest temps. Per celebrar els CINC
ANYS DE CUP a Molins de Rei, a més
dels tradicionals parlaments de caràcter
Xavier Andorra
i Pau
polític, enguany va actuar en Pau Riba,
qui va donar un toc folklòric a l’àpat.
La calçotada va tenir lloc al parc del Pont de la Cadena el
passat 4 de març amb un èxit espectacular. Es van servir
calçots per a 172 persones, un reflex dels passats resultats electorals on la CUP de Molins va obtenir els millors
resultats de la seva història amb 1797 vots i 4 regidor/es.
Havent dinat es van celebrar els parlaments, en els quals la
Mar Miralles i l’Àlex Maymó van destacar que el suport al projecte de la CUP ha anat creixent de forma continuada durant
aquests cinc anys gràcies a la implicació de totes les persones que en formen part i que participen activament en
el teixit associatiu i els moviments socials i polítics de la
nostra vila. El regidor Àlex Maymó va recordar que la CUP
“som hereus directes de totes les persones i organitzacions

de l’esquerra independentista i dels moviments socials transformadors que des de la transició han defensat postures polítiques en clau independentista i de transformació social”.
Per últim, va demanar als assistents la seva implicació en
l’activitat política de la CUP per “avançar cap a una transició que ens porti a la independència i el socialisme”.
El concert de Pau Riba va aplegar més de 250 persones i va
amenitzar el final de la calçotada amb una actuació en la qual
fins i tot va participar el seu fill. Entre poesia, rialles i música,
es van cantar cançons emblemàtiques de l’artista català, com
“noia de porcellana”.

5anys
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El ROM,
o com fer més participatiu i transparent l’Ajuntament
Des de la CUP, ja fa uns mesos vam
iniciar el projecte de crear un ROM
per a Molins de Rei. Però, Què és un
ROM?

Crear i regular les Consultes Populars, com a eina per
exercir una democràcia més directa i poder dur a terme les
actuacions municipals de gran envergadura escoltant la
veu dels ciutadans.

El Reglament Orgànic Municipal és
el que regula l’organització i el funcionament de l’Ajuntament i dels seus diCarles Ros
ferents òrgans, des de què se’n fa de
i Figueras
l’acta d’un ple fins a les diverses vies
de participació que tenen els molinencs per fer sentir la
seva veu dins l’Ajuntament. Amb això, esperem fer un pas
endavant cap a un model de fer política més transparent
i més participatiu.

Donar forma als Grups de Participació Ciutadana i als
Consells Sectorials, formats per persones i entitats d’un
àmbit concret, que després d’un procés d’informació plural
i de deliberació col·lectiva, prenen una decisió sobre un assumpte col·lectiu que afecta al municipi. Aquests òrgans
generen un debat que permetrà a l’Ajuntament tenir en
compte nous arguments, així com apropar la política a la
gent.

Tenim la idea que Molins és una vila molt participativa, i a
nivell social ho és, però dins l’Ajuntament ens regim amb
el reglament més bàsic que existeix, el ROF, que conté
les línies bàsiques de funcionament d’un ajuntament i ve
predefinit a la Constitució espanyola per a tots els municipis que no hagin redactat el seu propi reglament. A més,
només existeix en castellà i amb un llenguatge dens i ple de
tecnicismes, el que el fa feixuc de llegir i, en conseqüència,
facilita poc al ciutadà conèixer els seus drets.
No pretenc ara parlar de cada punt del document, ja que
consta de 45 pàgines, però sí destacar algunes de les característiques que fan que des de la CUP creguem necessari un ROM per promoure un model de vila participativa
i coneixedora de la política més directa, la que es fa a
l’Ajuntament.
Aquí us deixo els punts més destacables que proposa el
nostre ROM, tot i que no són definitius, ja que ara
volem obrir un procés participatiu amb les entitats per
debatre’l i donar-li forma:
Potenciar les noves tecnologies i Internet, penjant
a la web municipal i fent arribar tant l’ordre del dia dels
plens com les actes resumides a les entitats i organitzacions ciutadanes, així com a tota persona interessada, perquè creiem que el coneixement dels temes tractats i dels
acords presos fomenta la participació ciutadana i, sobretot, la transparència.
Com a mesura de transparència, els grups polítics
hauran de passar comptes dels ingressos provinents de
l’Ajuntament i les despeses, prèviament al debat de pressupostos. Així mateix, els regidors hauran de presentar una
declaració d’interessos i dels seus béns patrimonials,
juntament amb els dels familiars de 1r grau, tant a l’inici
com al final de la legislatura.

La Iniciativa Popular, com a eina per tirar endavant projectes organitzats des de la ciutadania tenint el suport logístic i, si s’escau, econòmic de l’Ajuntament, ja que creiem
necessària una ciutadania activa i emprenedora.
Realitzar Audiències públiques realment participatives, amb diversitat d’opinions, informació veraç i objectiva i, sobretot, prèvies a que el ple municipal voti els
pressupostos i les ordenances fiscals. També podran
ser sol·licitades per associacions de veïns, entitats ciutadanes o mitjançant la recollida de signatures, per tractar
algun tema important. Junt amb això, creiem necessari fer
pública la proposta de pressupostos municipals i ordenances fiscals amb prou antelació per una correcta anàlisi, i
mantenir un debat simultani tant dels pressupostos com
de les taxes que els acompanyaran.
Utilitzar les vies de comunicació de l’Ajuntament (butlletí, etc.) per donar a conèixer les vies de participació a
l’Ajuntament, els acords presos i la resta d’informació útil
per a la ciutadania.
Crear la figura del Síndic de Greuges de Molins, per
defensar i vetllar pels drets i llibertats públiques dels ciutadans, supervisar les actuacions de l’Ajuntament i investigar
i atendre les queixes que rebi.
Donar veu al ple municipal, i de forma reglada, a tota
entitat o organització ciutadana que vulgui expressar-se
en algun punt de l’ordre del dia o vulgui presentar una moció.
Fer constar en acta (actualment no es fa) les intervencions ciutadanes en el torn de ‘precs i preguntes’, i assegurar en el proper ple una resposta motivada d’actuació per
part del govern municipal.

El ROM és un instrument amb molt potencial: pot donar veu a la gent on abans no n’hi tenia. I sabem
que no serà fàcil, no interessa a tothom. A partir d’ara fem pública la nostra proposta, i organitzarem
trobades per poder debatre amb la gent del poble i amb les entitats interessades tots aquests punts
explicats, escoltar les necessitats i buscar cabuda a les solucions dins del ROM, per poder tenir una
política més participativa i més transparent i, en definitiva, més propera.
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Una Taula per enfrontar-se a la crisi
En el Ple del mes de març es va crear,
per unanimitat de totes les forces polítiques, la Taula de Seguiment de la Crisi, amb l’objectiu de conèixer l’impacte
de la situació econòmica a la nostra
Vila i poder proposar sortides per a
la gent que hi viu i/o que hi treballa.
La crisi és un fenomen d’abast mundial,
però que s’està manifestant de manera
profunda als països que, com el nostre, formen part de la
perifèria europea. Tal com avancen els esdeveniments, per
a bona part de la població la sortida de la crisi anirà associada a una pèrdua de drets i de condicions de vida. Com
a exemple a evitar tenim els EUA, país en el qual la crisi es
dóna per tancada si hom es fixa únicament en les dades
dels beneficis empresarials, que ja s’han recuperat, mentre que la societat nord-americana ha sortit d’aquesta crisi
amb uns nivells més alts d’atur i de pobresa estructurals.
Albert Botran
i Pahissa

Cal oposar-nos per tots els mitjans a aquesta progressiva
pèrdua de drets i de condicions de vida, afrontant els dos
problemes econòmics de més relleu: l’endeutament i l’atur.
Els nivells d’endeutament assolits per les famílies, les empreses o les institucions públiques són aparentment una de
les causes de la crisi. Però no ens deixem enganyar: mentre que les classes populars han de fer front al seu deute
fins i tot perdent la casa (desnonaments), els bancs i les
caixes han gaudit de milers de milions per evitar el seu esfondrament. Mentre que la majoria de la població paga impostos i rep retallades, el frau fiscal gaudeix d’una amnistia.
Pel que fa l’Ajuntament, una immensa part del pressupost
municipal va a parar al pagament d’interessos bancaris. Per
què no plantejar-nos la condonació d’aquest deute? En

Cua a l’Oficina d’Ocupació de Terrassa

alguna ocasió els bancs han perdonat part del deute contret
per partits polítics (per exemple, el 2006 van ser condonats
7 milions d’€ al PSC i 2,7 milions d’€ a ERC). També l’ONU
defensa la renegociació del deute en el cas de determinats
països. Així doncs, pel que fa a les finances municipals, podríem treure’ns part d’aquesta llosa del deute provocada, en
bona mesura, per una situació política injusta (l’espoli fiscal
dels Països Catalans i el mal finançament dels ajuntaments).
Pel que fa l’atur, el primer que cal fer és contribuir a la
visibilització dels aturats i aturades. En el cas de Molins de Rei, gairebé 2000 persones que cal mobilitzar en
defensa de llocs de treball. I alhora, evitar més acomiadaments i tancaments d’empreses, donant suport polític al
fet que els treballadors assumeixin el control de l’empresa
que es veu abocada a tancar. Sense anar més lluny, tal
com van fer a principis dels vuitanta els treballadors de
Fercable, a la localitat veïna de Sant Vicenç dels Horts.
Per això la Taula ha d’anar més enllà de la dinàmica en
la qual estem inserits, de lamentació per les polítiques
d’austeritat sense atrevir-nos a posar les bases d’un
nou model econòmic i social.

ILP pel dret a l’habitatge
En aquest moment de crisi econòmica
encara es veu amb més cruesa com
en el sistema capitalista el negoci dels
bancs –culpables de la situació actualpassa per damunt del dret a l’habitatge
de les persones. Actualment, una família que és desnonada per impagament ha de lliurar el seu pis a l’entitat
Carles San Andrés
i Gonzàlez
bancària amb la qual té el deute i, a
més, segueix devent-li la quantitat pendent. Aquesta injusta situació l’està patint un gran nombre de famílies: Entre
2007 i el tercer trimestre de 2011 s’han produït a l’Estat
151.369 processos de desallotjament com a conseqüència dels més de 328.000 procediments d’execució hipotecària iniciats; i a les comarques de Barcelona s’estan
produint una mitjana de 18 desnonaments diaris.
Davant d’aquest fet i de la passivitat de la classe política
–aquí a Molins va ser rebutjada el gener de 2011 una moció
de la CUP contra els desnonaments-, la societat civil ha començat a mobilitzar-se i fruit d’això s’han creat organitzacions com la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) o
500x20 i s’han aturat desnonaments per la pressió popular.
Ara es dóna un altre pas endavant i s’ha engegat una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) per canviar la llei hipotecària amb els següents objectius:
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• Aplicar la dació en pagament amb efectes retroactius,
de manera que el lliurament de l’habitatge a l’entitat bancària amb qui es té la hipoteca sigui suficient per cancel•lar
el deute.
• Paralitzar els desnonaments sempre que es tracti de
l’habitatge habitual i l’impagament del préstec hipotecari
sigui per motius aliens a la pròpia voluntat.
• Fomentar el lloguer social, de manera que l’afectat/da
podrà residir a l’habitatge pagant un lloguer no superior al
30% dels seus ingressos mensuals per un període de 5
anys.
Els promotors són la Confederació de Federacions de
Veïns de Catalunya, l’Observatori DESC, la PAH, la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, UGT
i CCOO.
Per tal que aquesta ILP es debati al Congrés dels Diputats
cal aconseguir més de 500.000 signatures abans del 5
de novembre.
Tant si voleu signar com participar-hi més activament, us
podeu informar a través d’aquestes entitats o bé a través
nostre, ja que hi ha militants de la CUP de Molins que són
fedataris, i per tant estan acreditats per poder recollir-ne
signatures:
C/Poeta Mateu Janés
615.603.425
molins@cup.cat

Celíacs: treballant per la igualtat
de condicions a Molins de Rei

Josep Raventós
i Fornós

Els celíacs són persones que, per una
predisposició genètica, reaccionen a la
ingesta de gluten, proteïna present al
blat, l’ordi , el sègol i els seus derivats.
Ingerir gluten els provoca una lesió a les
vellositats del budell prim que afecta la
seva capacitat d’ absorbir els nutrients
dels aliments.

Com que les persones amb celiaquia pateixen una situació
de desigualtat per:
• La desigual disponibilitat d’aliments en establiments
públics i privats. Malgrat que existeixen un bon nombre
d’aliments que de manera natural no contenen gluten, molts
d’altres si que en contenen. La facilitat de contaminació dels
aliments sense gluten fa que cuinar-los impliqui prendre una
sèrie de mesures addicionals que compliquen la normal implantació de les dietes sense gluten.
• L’elevat cost econòmic d’aquests aliments a les botigues especialitzades, justament per la dificultat de garantirne la no contaminació,
l’Assemblea local de la CUP de Molins de Rei, conjuntament
amb l’Associació de Celíacs de Catalunya vam presentar la
moció per la igualtat de condicions de les persones que
pateixen la malaltia celíaca al ple municipal del passat 28
de març (podeu consultar el contingut de la moció la nostra web http://www.molins.cup.cat). Aquesta moció va ser
aprovada per unanimitat.
Aquesta moció i moltes d’altres de semblants que es puguin
presentar, representa una manera de fer a política institucional, que fa front i pretén donar solució a un problema
quotidià que afecta la vida diària de les persones, més enllà
de la percepció que se’n sol tenir de treballar amb mesures
maximalistes (o minimalistes) que no tenen aquest objectiu i
no afecten el dia a dia dels ciutadans administrats.
Cal fer saber que aquesta és una moció pionera, no se n’ha
debatut cap amb contingut semblant a cap altre ajuntament.
Per tant, com a molinenc em fa molt feliç que el meu Ajuntament sigui el primer en aprovar una moció d’aquestes
condicions.

Si llegiu la moció, veureu que es tracta d’una moció de bones intencions i poques concrecions. Es tractava de posar
les bases i que s’hagi presentat en aquests termes no és
casual.
Aquesta moció pot permetre que l’Ajuntament de Molins de
Rei tiri del carro, engegui i concreti una sèrie de propostes
que permetin a les celíaques tenir una vida més normalitzada i doni resposta a un dels problemes que quotidianament
han d’afrontar: la dificultat per trobar aliments sense gluten
amb una certa normalitat i a un preu normalitzat en comparació a la resta d’aliments.
No podem ni volem, però, carregar a l’Ajuntament amb
un pes que ni li correspon i que no seria de justícia carregar-li. Ben al contrari, volem que aprofiti la oportunitat que li brinda la pròpia moció per sentar precedents
i avançar cap a la normalització. En aquest sentit, i com
no podria ser d’una altra manera, pot i ha de comptar amb
la col·laboració de l’Associació de Celíacs de Catalunya, i
per descomptat amb el meu propi.

En aquest punt us vull fer saber que estem treballant per crear un grup de seguiment d’aquesta
moció, que permeti la concreció de diferents aspectes en terminis raonables (major disponibilitat d’aliments a establiments públics, cursos de
cuina per celíacs per establiments privats, llistes
de productes disponibles als establiments de la
vila, compres col·lectives, etc) i d’altres aspectes
d’interès col·lectiu que puguin sorgir. Convido especialment a totes i tots els celíacs de Molins de
Rei, els seus familiars i amics a que us hi afegiu.
En definitiva, a aquelles persones que saben perfectament quines són les dificultats que tenen amb
l’obtenció dels seus aliments i amb aquells que tenen el màxim interès en normalitzar la seva situació. Ens podeu trobar al nostre perfil de Facebook
(Celíacs- Molins) i al correu electrònic
celiacs.molins@gmail.com
Insisteixo, no podem pretendre que l’Ajuntament assumeixi
unes responsabilitats que no li corresponen en exclusiva, ni
podem pretendre solucionar un problema amb quatre dies.
Sí que volem avançar i fer-ho en la direcció correcta. Per
això hem presentat aquesta moció, i per això volem concretar-la.

Un llibre sobre la història de la CUP
El nostre company Albert Botran acaba de publicar Unitat Popular. La construcció de la CUP i
l’independentisme d’esquerres.
Us convidem a tots a la presentació que organitzem a Molins:
										
										

Dimarts 8 de maig
A les 20:00
A Ca n’Ametller
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Una conversa sobre

el voluntariat lingüístic

Roger Castillo
i Bosch

El Voluntariat per la llengua és una
d'aquelles iniciatives que convenç a
una àmplia majoria de la població. Genera coneixement i cohesió social i
crea llaços entre nouvinguts i altres
vilatans. Tot plegat, amb l'objectiu de
promoure l'ús del català en les persones que en tenen coneixements bàsics
i que es volen llançar a parlar-lo.

A Molins de Rei és un projecte consolidat. Ara mateix, està
en marxa la 13a edició, impulsada pel Servei Local de
Català. Els 26 voluntaris dediquen una hora a la setmana a conversar amb els 30 aprenents. Alguns repeteixen
l'experiència i d'altres proven per primera vegada la sensació de quedar habitualment amb algú desconegut per perdre la vergonya i parlar el català de forma natural.
Un parell de mesos després que comencés, hem volgut
conèixer l'experiència d'una parella lingüística, la més jove
d'aquesta edició, formada per l'Estefania Castillo i el Gustavo Villaroel. Ens hem apropiat d'una de les 15 hores de
conversa que tindran fins al mes de juny. 60 minuts plens
d'opinions
interessants
que demostren que la voluntat és una eina eficaç
per superar qualsevol obstacle.

gui aprendre'l. Un dia, passejant pel
carrer de Baix vaig veure el cartell:
Tens una hora lliure a la setmana? I
vaig pensar, sí, i tinc ganes de ferho”.
L'Estefania lamenta que hi hagi poca
gent jove implicada en el projecte: “Animo a participar-hi. Hi ha molta gent
Mar Miralles
gran, però en falta de jove, perquè és
i Maeztu
la generació que pot ajudar més a integrar els nouvinguts a les entitats de la vila”.
El procés d'integració
El Gustavo diu que li agrada anar als actes organitzats per
l'Ajuntament, al curs de català o a l'Ateneu Mulei. Reconeix
que la sortida del Camell per festa major el va impressionar:
“En un primer moment, pensava que aquest poble era
una mica avorrit. A Xile la gent és més activa, està tot
el dia al carrer. Però quan va sortir el Camell, amb tanta gent corrent, vaig canviar d'opinió. Em va soprendre
molt”.
També està connectat amb el
país a través de TV3 (Els Matins, APM) i amplia vocabulari
mirant pel•lícules en català.
Una llengua que utilitza sovint: “Quan vaig a una botiga
em dirigeixo en català, tot i
que n'hi ha que m'atenen en
castellà. Si els conec una
mica, els demano que em
parlin en català”. L'argument,
és ben senzill: “Si hagués
anat a França o Anglaterra no
m'haurien parlat en castellà.
Aquí podria no haver après el
català. Però cal respectar les
llengües i aprendre-les és un
valor afegit”.

El Gustavo no fa ni dos
anys que és a Molins de
Rei. Hi va arribar el 14 de
juny de 2010 procedent de
Santiago de Xile, on havia
viscut tota la vida. “Quan
vaig baixar de l'avió, vaig
escoltar una cosa rara,
no sabia què era, si italià, o francès, no sabia
si m'havia equivocat de
Fotografia: Miquel Monfort
destinació...”
Voluntariat per la llengua

Catalunya i Xile

Es va apuntar al curs de català a mitjans de setembre perquè un company de pis procedent de Paraguai li va recomanar. “Érem unes 40 persones, totes partíem de zero. Al
passar al curs bàsic 2, érem la meitat de gent, i en acabar,
ja només en quedàvem 9 o 10”. Va ser en aquest moment
que va decidir sumar-se a l'experiència del Voluntariat per la
Llengua: “Encara no parlava el català, em feia por trencar aquesta barrera. Les converses m'han servit per
agafar més confiança i començar a parlar, encara que
amb algunes castellanades”.

Dues realitats diferents amb problemes compartits. Diu que
aquí la gent és “més tranquil·la, molt culta. Els carrers estan
nets, hi ha una altra cultura”. Té gràcia que ho digui una persona que destil·la bona educació. “En aquests dos anys
no he tornat a Xile, m'han dit que està molt malament,
amb polítiques de dreta ha anat de mal en pitjor. Ha passat el mateix que aquí, ho estan retallant tot”.

El seu primer voluntariat el va compartir amb el Toni de la
Flor (“Vaig aprendre molt, sobretot expressions de carrer,
que no s'aprenen en cap curs”) i ara queda per xerrar amb
l'Estefania, que debuta aquest any amb ganes i compromís:
“Valoro molt positivament que gent de fora i d'aquí vul-
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El Gustavo forma part del 50,5% dels joves de l'estat que
estan a l'atur. “M'està costant trobar feina. Hi ha més feina allà que aquí. Però és una altra cultura. Seria complicat tornar-hi”. I afegeix: “Allà s'ha de pagar per tot, i els
serveis municipals són molt pobres, bàsics. De seguida
has de passar al sector privat”. Una idea compartida pels
governs neoliberals que patim arreu dels Països Catalans i
que haurem de combatre des de la unitat popular.

Contacta amb
la CUP

C/Poeta Mateu Janés
molins@cup.cat
615.603.425

