NOTA DE PREMSA
20 de Febrer 2013

La CUP Moià, després d'una petita jornada de treball, passa a l'acció!
A finals de Gener vam decidir que durant aquest mes de Febrer la CUP Moià presentaria diverses instàncies i propostes
de mocions a l'Ajuntament de Moià. L'objectiu principal és fer propostes constructives que puguin millorar i/o impulsar
certs temes encallats, oblidats o introduir-ne de nous a debat amb l'objectiu d'enriquir les polítiques públiques de
l'Ajuntament. En aquest sentit les propostes han estat les següents:
−

Instància per sol·licitant tenir accés als comptes municipals, amb l'objectiu de familiaritzar-nos amb la
documentació i poder extraure d'aquesta manera dades objectives que no siguin facilitades per tercers.

−

Instància sol·licitant millores en la comunicació municipal i específicament en la pàgina web del consistori.
Millorar la comunicació pel que fa a les convocatòries de plens i altres actes públics, així com refer les seccions
de les regidories o àrees de la pàgina web que no es corresponen amb la realitat, la incorporació d'un
“cercador”, entre d'altres.

−

Instància sol·licitant una reunió amb la comissió redactora del ROM. A la tardor de l'any passat vam entrar per
registre una instància sol·licitant iniciar els tràmits per a l'elaboració d'un Reglament Orgànic Municipal amb
l'objectiu de regular i millorar la transparència, la democràcia i la participació ciutadana al municipi, incorporant
al reglament noves formules per facilitar aquests processos. Un del partits amb representació va presentar una
moció rebaixada de la que vam presentar nosaltres i va ser aprovada per majoria absoluta. A dia d'avui no
tenim constància de la situació en la que es troba el procés i volem aportar algunes noves propostes així com
impulsar-lo per a que sigui aprovat quan abans millor.

−

Moció per declarar Moià lliure de desnonaments, en favor de la dació en pagament i en suport a les plataformes
d'afectats per la hipoteca. En el context que vivim, defensem que no es pugui produir un sol desnonament al
nostre terme municipal, fent-ho extensiu als pobles veïns i al conjunt de la comarca natural del Moianès.

−

Moció per declarar Moià lliure de “fracking” i per prioritzar i potenciar energies netes dintre del terme municipal.
El debat del “fracking” ens ha de portar, no només a evitar que aquestes pràctiques tan nocives es puguin
produir al nostre terme municipal, sinó que ens ha de fer reflexionar sobre el model energètic pel que volem
apostar a casa nostra.

−

Moció de suport a les associacions, cooperatives i grups de consum, així com productors locals que aposten per
un consum crític i estan generant alternatives reals i constructives a Moià i el Moianès. Aquest és un potencial
de proximitat que cal explotar, recolzar i motivar per a construir relacions productor-consumidor de qualitat i
proximitat reforçant d'aquesta manera els lligams socials, l'apoderament i la cooperació al Municipi. En temps
com aquest, en que es posa de relleu que el sistema capitalista no pot cobrir ni resoldre les necessitats
bàsiques, hem d'organitzar-nos per a construir alternatives reals a casa nostra.

Seguim treballant!!!
CUP Moià “Construint Alternatives”

