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El Borinot és
el butlletí trimestral de
la CUP de Blanes. Ja el coneixeu, a
vegades ve, a vegades va, a vegades fa vacances. Però ara torna i ho fa amb imatge renovada, amb empenta, amb energia, amb moltes ganes.
Ja ho sabeu, els borinots brumen en volar, no ho fan en
silenci. Són petits però es fan veure. El nostre Borinot, en
Bori, també. És negre i també groc, que són els colors de la
CUP. Però també és lila, perquè és feminista, i verd, perquè
és ecologista. I roig, ben roig! En Bori és una abella, un insecte
imprescindible per al bon funcionament del nostre ecosistema.
Sense els borinots, el món seria tan gris com el que va imaginar
Orwell. És també un animal cooperatiu, no fa mai les coses sol.
A vegades sembla un ciborg perquè té dues antenes: una que
és receptora, que recull tots el que sent per Blanes, a l’Ajuntament, al carrer, als casals i ateneus... I una altra antena
que és la transmissora: explica el que sent, opina, recomana llibres i música, recorda dones que han fet
molt per la història, països i nacions que a vegades ens sembla que ens queden lluny però
en realitat no... Al Borinot hi trobareu tot això i molt més!

edició digital
descarregueu-vos el conte
d’en bori, la mascota del butlletí

editorial

L’1 d’octubre votem sí a la independència
El dia 1 d’octubre volem votar sí per materialitzar la ruptura democràtica amb
l’estat espanyol i exercir el dret a l’autodeterminació i posar en marxa la construcció de la república catalana independent. La independència és l’oportunitat
per endegar un procés constituent real,
popular i participatiu, que permeti enterrar la pantomima que ens van vendre

els hereus del feixisme i de la monarquia
l’any 78 amb la seva “transacció” democràtica. Una herència basada en el continuisme amb el règim i amb la perpetuació d’un model demofòbic que impugna
sistemàticament el dret dels pobles a
decidir el seu futur. Avui, com ahir, ens
caldrà desobeir de nou el règim.
Ens cal la independència per parlar de

tot allò que l’estat ens veta, per construir sobiranies i bastir nous marcs polítics, econòmics, socials i democràtics.
Independència també per obrir escletxes d’esperança pels altres pobles sotmesos del món. Diguem sí a la república
catalana independent i mirem al nord,
al sud, terra endins i mar enllà, perquè
som Països Catalans.

El nou POUM manté
l’essència del de l’any
2010. És un projecte
al servei dels grups de
poder i no dels veïns
Malauradament, és un model de turisme i d’oci de masses obsolet, basat
en el creixement infinit i en la perduració
dels vicis i els errors del passat: explotació de recursos naturals, precarització
dels drets laborals de les treballadores i

un oci basat en el consumisme. Des de la
CUP, sempre hem defensat un model de
turisme atemporal i lligat al respecte pel
medi ambient i pel nostre entorn social
i cultural. Un turisme vinculat al comerç
de proximitat i la seva deslocalització
del barri dels Pins, del nucli antic i de
les platges. Així evitaríem la saturació
de racons i paratges que a dia d’avui ja
pateixen diverses parts del nostre poble.
El model econòmic alternatiu que
proposem ha de servir per frenar l’especulació urbanística i l’explotació dels
recursos naturals i per aturar la precarietat laboral i salarial, així com la temporalitat dels llocs de treball que genera

Cal repensar el model
d’oci: oferir alternatives
al consumisme i a
l’oci nocturn
En definitiva, amb l’aprovació del
POUM, Blanes ha perdut una oportunitat
d’or per repensar el seu futur. Els partits polítics que hi han votat a favor, no
han fet res més que perpetuar un model que ha demostrat conduir-nos al
fracàs i condemnar-nos a no mirar més
enllà d’un futur immediat, a la precarietat laboral i a l’explotació dels recursos
naturals. La CUP de Blanes seguirem
defensant que cal un model econòmic
alternatiu que no comprometi el nostre
futur ni el de la nostra terra.

Passem a la pràctica dins la lluita feminista
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maria àngels esteban assemblea antipatriarcal sa pedra foguera
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actualment el turisme. Entenem que, en
primer lloc, s’haurien de potenciar les
rutes naturals, culturals i històriques.
En segon lloc, s’haurien de promoure
activitats turístiques respectuoses amb
el medi natural. També cal repensar el
model d’oci: oferir alternatives al consumisme i a l’oci nocturn, que massa
sovint comporta agressions sexistes. I
per últim, cal donar veu a les manifestacions culturals, lúdiques i festives alternatives del municipi, que actualment
passen totalment desapercebudes, ja
sigui perquè els seus canals de difusió
són reduïts o perquè l’Ajuntament els
menysprea, malgrat la seva qualitat, naturalitat i autenticitat.
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El nou POUM, una oportunitat perduda

en profunditat cup blanes

En el ple municipal del mes de juny
va aprovar-se provisionalment la revisió
del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), després que el Tribunal Suprem hagués declarat nul el que s’havia
aprovat l’any 2010. L’aprovació ha tingut
lloc arran del recurs que havia presentat
l’Associació de Càmpings de Blanes perquè se’ls imposava assumir de manera
exclusiva mesures de protecció per evitar la inundabilitat del municipi.
Aquest nou POUM manté l’essència
del de l’any 2010. És un projecte al servei dels grups de poder i no dels veïns,
que aposta decididament pel turisme
com a únic motor econòmic del poble.
Així, es projecta un increment de places
hoteleres i un augment del sòl destinat
a equipaments turístics, malgrat que
l’ocupació turística continua essent desestacionalitzada al llarg de l’any i que
la pressió urbanística a la zona del delta
de la Tordera fa anys que ha sobrepassat els límits naturals.
L’especulació turística ha substituït
l’especulació immobiliària. Això mostra
com el capitalisme neoliberal persisteix en la utilització del poble, dels seus
recursos naturals i de la seva gent per
generar riquesa en benefici d’uns pocs i
en perjudici dels interessos i dels béns
col·lectius. Com exemple d’això, trobem
la voluntat de part de l’equip de govern
de legalitzar les ampliacions il·legals que
han realitzat dos càmpings els últims
quinze anys en terrenys d’ús agrícola,
sota el macabre pretext de la defensa i
la potenciació del turisme del municipi i
dels nous llocs de treball que s’han creat.

EL BORINOT

un peu a les institucions

Un nou POUM, un vell model
jaume pujadas regidor cup blanes

Després d’un llarg serial, tot queda igual.
És un miratge entendre com a victòria el
fet que el Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal no contempli la legalització dels
càmpings Bellaterra i Blanc d’Eivissa. El
model de poble aprovat continua essent
el mateix, ancorat en el model de creixement infinit i perpetu, a l’espera que
la crisi econòmica hagi estat un fet passatger. Tot el procés, però, ha posat de
manifest la necessitat d’obrir un debat

rigorós i ampli sobre quin és el Blanes
que volem. Com sempre, el debat s’ha
tancat en fals i en els despatxos. Des
de la CUP continuem pensant que més
que mai l’urbanisme ha de ser pensat en
clau sostenible i amb un plantejament
escrupolosament respectuós amb els
recursos naturals del territori, perquè
no tot s’hi val en pro de l’economia especulativa que beneficia uns pocs i perjudica uns molts.

Dijous vint-i-nou de
juny, a instàncies de la
CUP, es va presentar a
l’Ajuntament de Blanes
una moció per crear un
protocol contra les agressions sexistes en entorns
de festa i oci. També, fa
anys que l’Assemblea
Antipatriarcal Sa Pedra
Foguera treballa aquest
tema, que no és gens
banal. L’existència d’un
protocol d’aquest tipus
representa un dels primers passos per posar a
la pràctica la lluita contra
la violència masclista.
A més, també implica
reconèixer públicament
com a agressió un seguit
d’actituds que fins fa ben
poc no es reconeixien
com a violència contra
les dones. Per això aplaudim la iniciativa com una
eina bàsica de la lluita
feminista i l’autodefensa
de les dones.
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molts peus al carrer

El Maig Obrer i Anticapitalista
com a eix de lluites i aprenentatge
Per tercer any consecutiu es va celebrar
a Blanes el Maig Obrer i Anticapitalista,
amb una comissió formada per diferents
col·lectius, organitzacions polítiques i
sindicals del municipi. Com cada any, la
comissió intenta que aquesta data tan
significativa per a la classe treballadora
esdevingui un referent a Blanes, intentant recuperar l’1 de maig com un dia de
lluita i no només com un festiu marcat
al calendari.

Com a les anteriors edicions, no es fa girar tot entorn la manifestació del dia 1,
sinó que esdevé també una cita de formació. Aquest any el rerefons ha estat
el centenari de la Revolució Russa. Un
fet destacat d’aquesta edició és que les
diferents formacions han tingut com a
motiu central el de portar a Blanes mitjançant tertúlies lluites actuals i que han
esdevingut referent, com per exemple la
dels estibadors i la de les càrnies.

4.862,08 €

Subvenció grup municipal

3.067,20 €

Quotes militants

350,00 €

Donacions rebudes

0,00 €

INGRESSOS TOTALS

8.279,28 €

DINERS QUE SURTEN
Transport/dietes

129,18 €

Publicitat exterior (cartells, pancartes...)

332,83 €

Merxandatge (xapes, samarretes...)
Cooperació solidària a organitzacions
Publicitat en premsa

0,00 €

Material d’oficina

0,00 €

Comptes gener-juny 2017

Material

transparència cup blanes

156,75 €
1.906,09 €

la vinyeta narcís balmanya

DINERS QUE ENTREN
Donacions de les dues regidores

0,00 €

Jornades obertes de formació

685,80 €

Despeses banc

0,54 €

Altres

499,80 €

DESPESES TOTALS

3.710,99 €

DINERS SOBRERS
Ingressos menys despeses

4.568,00 €

9.000,00 €
8.279,28 €

7.714,29 €

4.568,29 €

6.428,57 €
5.142,86 €
3.857,14 €
3.710,99 €

2.571,43 €
1.285,71 €

RETRIBUCIONS JUNY 2017
Grup municipal de la CUP a l’Ajuntament de Blanes
amb un regidor i una regidora a l’oposició

773,5 €

488,8 €

570 €

446,1 €

439,9 €

513 €

77,4 €

48,9 €

57 €

250 €

0€

RETRIBUCIÓ TOTAL

APORTACIÓ A CUP PAÏSOS CATALANS

APORTACIÓ A CUP BLANES

RETRIBUCIÓ PEL REGIDOR
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