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L’ Escola Oficial d’Idiomes
s’instal.larà a l’antiga
Escola de Medi Ambient

L’ Escola Oficial d’Idiomes
s’instal.larà a l’antiga
Escola de Medi Ambient

Independents per MolletIndependents per MolletIndependents per MolletIndependents per MolletIndependents per Mollet (IxM)(IxM)(IxM)(IxM)(IxM) celebrem
l’acceptació, per part de l’Ajuntament, de la nostra
proposta d’ubicar la nova Escola Oficial d’IdiomesEscola Oficial d’IdiomesEscola Oficial d’IdiomesEscola Oficial d’IdiomesEscola Oficial d’Idiomes
de la ciutat a l’edifici del Centre Tecnològic GIROGIROGIROGIROGIRO
(Gestió Integral de Residus Orgànics),(Gestió Integral de Residus Orgànics),(Gestió Integral de Residus Orgànics),(Gestió Integral de Residus Orgànics),(Gestió Integral de Residus Orgànics), antiga
Escola Universitària Politècnica del Medi Ambient
(EUPMA).

Els independents molletans independents molletans independents molletans independents molletans independents molletans, vam fer pública
aquesta proposta, el passat mes d’abril, després
del compromís assumit pel Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, de posar
en marxa, a partir del proper curs, una Escola Oficial
d’Idiomes (EOI) a la ciutat.

L’edifici de l’antiga Escola Universitària Politècnica
del Medi Ambient, ubicat al principi de la rambla
Pompeu Fabra, una part de la qual acull ara les

instal·lacions del GIRO, és com nosaltres dèiem,
la millor opció, perquè està ideat per la docència i
reuneix les condicions més adequades per a la seva
pràctica, aules, espais d’estudi, biblioteca,
despatxos, dotació informàtica, etc, i a més, es
troba en un espai accessible i ben comunicat.

IxM,IxM,IxM,IxM,IxM, som l’única força municipal que incloïa
aquesta demanda en el seu programa electoral, i
també som els únics que hem  vingut reivindicant
reiteradament, des del setembre de 2003, la
necessitat d’obrir un d’aquests centres a Mollet.
Per això, veure que s’acosta el moment en que
obri les seves portes, ens produeix una satisfacció
especial.
El període de preinscripcions serà del 5 al 8 de5 al 8 de5 al 8 de5 al 8 de5 al 8 de
setembre (ambdós inclosos),setembre (ambdós inclosos),setembre (ambdós inclosos),setembre (ambdós inclosos),setembre (ambdós inclosos), de 15 a 19 h.Més
informació, a www.xtec.cat/centres/a8066851.

Hem fet
els deures !

Independents per Mollet (IxM),
des de fora de l’Ajuntament, fem
treball de formigueta, seguint la
quotidianeïtat de la ciutat. Perquè
per a nosaltres, les coses que
afecten la nostra vida diària són
importants. M’estic referint a
temes com la reforma de les
plataformes elevades del carrer
Borrell, la neteja de la plaça Joan
Miró,  la ubicació de la nova Escola
Oficial d’Idiomes a l’edifici de
l’antiga escola de medi ambient,
el compromís de l’Ajuntament
d’utilitzar només fusta certificada,
o la reclamació d’un servei
d’urgències oftalmològiques a
l’Hospital de Mollet, per esmentar
només alguns dels temes que In-
dependents per Mollet venim
treballant aquestes darreres
setmanes.
Des de fora de l’Ajuntament
estant, IxM, està demostrant que
és una realitat positiva, independ-
ent i necessària per a la ciutat.
Això només és una petita mostra.
Ajudan’s a entrar al proper
Ajuntament i et sorprendràs !



Mollet utilitzarà fusta certificada
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                                                      Així la ballem a Mollet...

Els gossos no voten !
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

El tancament del Centre Comarcal d’Acollida d’Animals
és un bon exemple de l’estupidesa humana. Ara molts
animals abandonats seran sacrificats.

   Jesús M. Carrasco   Jesús M. Carrasco   Jesús M. Carrasco   Jesús M. Carrasco   Jesús M. Carrasco
   President  d’Independents per Mollet ( IxM)

L’Ajuntament aprova una nova proposta d’IxM

Sanitat Pública

SAMARRETES

Informació i venda
independentsmollet@yahoo.es

Ja tens la samarreta

       Marta Garcia       Marta Garcia       Marta Garcia       Marta Garcia       Marta Garcia
           Independents per Molet (IxM)

http:// jesusmcarrasco.blogspot.comhttp:// jesusmcarrasco.blogspot.comhttp:// jesusmcarrasco.blogspot.comhttp:// jesusmcarrasco.blogspot.comhttp:// jesusmcarrasco.blogspot.com

El Consell Comarcal ha tancat el
Centre d’Acollida d’Animals
Domèstics de Companyia
(CAADC), l’única instal·lació
d’aquest tipus de la nostra
comarca, oficialitzant així un dels
grans fiascos dels darrers anys.
Dos anys després de la seva
creació i amb prop d’un milió
d’euros esmerçats, entre
construcció i gestió, 31 municipis
es queden sense aquest servei.

El tancament del CAADC ha estat
un bon exemple de dues coses.
De l’esplèndid esforç de
treballadors i voluntaris per
aconseguir, l’acollida massiva de
150 gossos en un temps rècord. I
del lamentable exemple dels
responsables del Consell
Comarcal, que han actuat, no
només amb manca de
transparència, sinó creant confusió
i ocultant les causes reals que
motiven aquest tancament.

Perquè no ens enganyem, malgrat
l’excusa d’unes obres de millora,
el tancament té més a veure amb
motius econòmics i de mala
planificació, que amb les millores
a fer a unes clavegueres i una
depuradora que, no ha funcionat
mai, ni tan sols el primer dia.  El
centre, ha palesat des del primer

dia tota una sèrie de mancances,
instal·lacions, lavabos, zones de
servei, etc, que s’haurien d’haver
arreglat fa molt de temps,  però
per fer-ho, no calia tancar-ho.

El CAADC no s’ha tancat per això,
sinó perquè s’acabava la concessió
de la gestió de l’empresa que el
portava i tothom s’ha fet l’orni a
l’hora d’assumir l’actualització dels
costos que comportava. S’ha
tancat per la incapacitat dels seus
gestors polítics per a potenciar-ho
i fer entendre a les administracions
que aquest és un servei
imprescindible, i que cal no només
mantenir, sinó ampliar, encara que
sigui costós, perquè com vam dir
IxM, fa dos anys, calen moltes
més places.

Superat el repte de les adopcions,
molts han volgut donar el tema per
tancat, En qualsevol país europeu,
amb un fiasco així, ja s’haurien
produït dimissions. A casa nostra,
sembla que aquest verb no es
conjuga. Tancar el centre en ple
estiu, precisament quan es
produeixen més abandonaments,
diu molt sobre la credibilitat
d’alguns polítics, que diuen
defensar els drets dels animals.

Ningú parla del que està passant
ara amb les desenes o centenars
d’animals abandonats o perduts a
la comarca, aquest estiu. La
realitat és que hores d’ara, molts
ajuntaments estan enviant els
gossos i gats que recullen a
gosseres sense escrúpols que,
escudades en la manca d’una
norma protectora que no entrarà
en vigor fins el 2007, mantenen els
animals entre quinze i vint dies, per
si algú els reclama i després els
sacrifiquen.
Els polítics, no poden rentar-se les
mans en aquesta qüestió. Ja
sabem que els responsables d’això
són els propietaris desaprensius,
però els animals no en tenen cap
culpa. El centre s’ha de reobrir de
manera urgent. Cada dia que
passa mantenint-ho tancat és un
cant a la  hipocresia humana. Als
animals que morin d’ara en
endavant, ningú no els tornarà la
vida. És clar que els animals, els
de quatre potes, vull dir, no voten.
Si no, un altre gall cantaria.

El ple de l’Ajuntament de Mollet
del Vallès, ha aprovat una
declaració institucional que recull
la proposta d’ Independents perIndependents perIndependents perIndependents perIndependents per
MolletMolletMolletMolletMollet (IxM)(IxM)(IxM)(IxM)(IxM) perquè la ciutat
assumeixi el compromís d’utilitzar
només fusta certificada, a les
obres i espais que urbanitzi.

La utilització de fusta certificada a
les actuacions municipals,
garantirà que prové d’un model de
gestió dels boscos què augmenta
la biodiversitat i la participació de
les comunitats locals, compleix la
legislació internacional i evita la

tala i el comerç il·legal.

La declaració aprovada, basada en
la moció que Independents perIndependents perIndependents perIndependents perIndependents per
Mollet (IxM) Mollet (IxM) Mollet (IxM) Mollet (IxM) Mollet (IxM) vam presentar el
juny de l’any passat,     suposa una
nova prova que, sense estar a
l’Ajuntament IxMIxMIxMIxMIxM, estem fent
propostes positives, que
contribueixenr a millorar la nostra
ciutat.

Lamentem que tant l’Equip de
Govern municipal, com alguns dels
mitjans de comunicació de la
ciutat, sabedors de la nostra

Cal un servei
d’urgències

d’oftalmologia

Independents per MolletIndependents per MolletIndependents per MolletIndependents per MolletIndependents per Mollet (IxM)(IxM)(IxM)(IxM)(IxM) hem
reclamat, la creació d’un servei que
atengui les urgències d’oftalmologia que
es produeixen a la ciutat.

Els usuaris que s’adrecen a l’Hospital de
Mollet amb una urgència oftalmològica
són sistemàticament derivats a
Granollers o a la Vall d’Hebrón, el que
retarda perillosament la seva atenció i
la dificulta, perquè molts no estan en
les condicions més idònies per a
traslladar-se per sí sols.

IxMIxMIxMIxMIxM proposem que per a fer possible
aquesta millora sanitària s’ampliï el
conveni que l’Hospital de Mollet manté
amb el Servei Català de Salut, per a
dotar el centre dels facultatius
especialitzats en oftalmologia
necessaris per a cobrir aquest servei.

moció, hagin “oblidat“ fer cap
al.lusió al treball fet per lxMlxMlxMlxMlxM amb
aquesta proposta.
Cap problema, ja ens encarreguem
nosaltres d’explicar-ho !
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Cal millorar
els telèfons

d’atenció sanitària

Motos i eficàcia policial
  Parlant amb llibertat:                            La teva veuL

Millorem MolletLa ciutat que volem
Mollet necessita un nou
model de Festa Major

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

    Pere P    Pere P    Pere P    Pere P    Pere Pujol i Artésujol i Artésujol i Artésujol i Artésujol i Artés
   Can Pantiquet -Mollet del Vallès

    Ana Mº Gómez    Ana Mº Gómez    Ana Mº Gómez    Ana Mº Gómez    Ana Mº Gómez
   Independents per Mollet ( IxM)

Independents per MolletIndependents per MolletIndependents per MolletIndependents per MolletIndependents per Mollet (IxM)(IxM)(IxM)(IxM)(IxM)
hem denunciat el mal
funcionament dels telèfons
d’atenció a l’usuari dels diferents
serveis sanitaris de la ciutat,
perquè contactar per telèfon amb
qualsevol dels dos ambulatoris  o
amb l’Hospital de Mollet resulta,
en molts moments, del dia quasi
impossible.

Els usuaris que truquen per a
sol·licitar hora de visita o per fer
una consulta als centres sanitaris
molt sovint han de desistir perquè
es troben sempre amb la barrera
d’un contestador o se’ls fa esperar
llarga estona, sense que ningú
respongui al telèfon.

Es tracta d’una qüestió greu,
perquè la necessitat de
comunicació amb els CAP’s o amb
l’Hospital de la ciutat, pot ser vital
en determinats casos per a molts
usuaris, i la manca de resposta
posa en perill la salut de moltes
persones que en depenen.

Independents per MolletIndependents per MolletIndependents per MolletIndependents per MolletIndependents per Mollet (IxM)(IxM)(IxM)(IxM)(IxM)
hem reclamat als responsables
dels centres sanitaris molletans
que millorin els mitjans tècnics i
garanteixin la cobertura per a
atendre les centraletes, d’acord
amb el volum de demanda actual,
per tal d’acabar amb aquesta
situació .

Mollet no té encara la Festa Ma-
jor que li escau a la seva nova
realitat de ciutat. El model actual,
ja està esgotat,encrostat entre la
por d’apostar per un canvi radical
de format i l’estretor
pressupostària dels governants
municipals.

Els programes de Mollet i els
d’altres poblacions, semblen com
fotocopiats. És com si es muntés
a base de lots, o de pack de
comiats de solteres i ens arriben
a Mollet, quan ja fa anys que estan
ben passadetes. Ja sabem que
llavors costen menys, però per què
hem de triar entre esperar sis o
set anys, o marxar fora per veure
les que ara ens agradaria tenir a
Mollet?

La Festa Major és un fil que relliga
el sentiment col·lectiu dels
molletans. No és qüestió només
de diners, però també per això, ni
que sigui per començar, hi ha al-
ternatives. Els partits de
l’Ajuntament, ni els del govern, ni

els de l’oposició, no ho diran pas,
perquè tenen massa por a perdre
vots i poltrones, però no valdria
més tenir una sola Festa Major,
ben dotada, que no una desena de
festes als diferents barris ? Mollet
tampoc és tan gran.

Tampoc en el tema dels pregons
la cosa rutlla bé. La majoria reben

venen, llegeixen la xuleta i se’n
van. Enguany tindrem a la Bet. No
hi tenim res en contra d’ella, però
a nosaltres ens hagués agradat
més veure a la balconada, dient el
pregó, a gent que ha donat
testimoni d’una vida de treball per
la ciutat i se l’estima, com per
exemple la Conxita Manils.

Cal un nou model de Festa Major,
que ens faci sentir orgullosos de
viure-la, potenciï  el sentiment
col·lectiu dels molletans, vells i
nous i esdevingui la celebració
festiva d’un poble que es passa tot
l’any treballant i mereix divertir-se
tant com ha treballat.
A Mollet ens cal una nova Festa
Major, la que tindrem quan hi
siguem al proper Ajuntament.

      Annaïs Garcia i Solé      Annaïs Garcia i Solé      Annaïs Garcia i Solé      Annaïs Garcia i Solé      Annaïs Garcia i Solé
           Independents per Mollet (IxM)

sucoses quantitats,per sortir a la
balconada de la Casa de la Vila.
Són pregoners passavolants,

A l’estiu, tinc la costum de contar
mentalment els segons durant els
que escolto el soroll escandalós de
les motos des del semàfor de Can
Flaqué fins que es perden per Avda
Rívoli. El soroll que fan,
exageradament per sobre del
permès, fa que en la tranquil·litat
de la nit se senti fins la reducció i
accelerada que fan a la rotonda de
Can Borrell. La molèstia que
ocasiona a tothom que vol
descansar (i els danys morals per
insults a la mare i família del
motorista, per part dels veïns
damnificats) és important. A la
festa, s’afegeix l’intent del
motorista de parlar amb el de
darrera (cridant molt fort, per
superar el soroll que el mateix ve-
hicle genera), el camió de la brossa
(de debò passa la ITV?), el del
“quad” que accelera preparant la
sortida del semàfor i intimidant els
cotxes, el disco-cotxe que ha
comprat un radio-cd de molts

euros i vol que tots ho sapiguem i
altres convidats.

Pensant, sembla que encara que
tinguem la plantilla de Policia Lo-
cal molt “enfermiza”, i no
especialment enèrgica, alguna
vegada els deuen “enganxar” i
sancionar, però deu ser que els
motoristes tenen molts quartos i
les sancions no els fan efecte. Què
” raro” ....
Fa uns dies, estava parat al
semàfor de Can Flaquer, un cotxe
(ells diuen una “unitat”) de les
nostres forces especials,- perdó!!-
policials, treient el braç per la
finestra i fumant (naturalment en
un clar intent d’aprofitant l’esperit
de contradicció dels Molletants,
portar-los cap el bon camí).
Doncs van passar tres motos, fent
un soroll que devia escandalitzar
fins al President Maragall en el
planeta que estigués en aquell
moment, saltant-se el semàfor

vermell, sense ni frenar i un d’ells
“aixecant roda” anant dues
persones a la moto.

Vaig pensar: Ara!!!. Ara els fotaran
i els calmaran una temporada! A
l’Estat de Dret, a la llarga es fa
justícia!. Què va passar al final? Res
de res... Les motos van
desaparèixer, i espero que no
provoquessin cap accident. El
funcionari va continuar fumant
com si res i el responsable munici-
pal de la Policia (que no sé qui és...)
deu estar content perquè a casa
seva li deuen dir que ho fa de
collons.

Suposo que la Consellera Tura ens
diria que la solució es que ens
posem taps a les orelles al igual
que ens va dir que posem alarmes
i reixes per evitar els robatoris i que
la Policia està per altres coses
Quines ???



   Mollet necessita gent lliure, que se l’estimi per sobre d’interessos partidistes                  I x M. Mollet del Vallès

Un incendi crema un marge
de les vies del tren

   Millorant Mollet

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

                                                      Lo batall de Mollet

El treball d’Independents per Mollet’Independents per Mollet’Independents per Mollet’Independents per Mollet’Independents per Mollet
(IxM)(IxM)(IxM)(IxM)(IxM) ha tornat a donar els seus fruits
per a millora la ciutat. Fa unes setmanes
vam denunciar el perill que suposava la
nova plataforma elevada instal·lada en
el marc de la remodelació del carrer
Borrell, al barri de la Plana Lledó de la
nostra ciutat, després de comprovar les
dificultats que tenen molts vehicles per
a poder superar-la-

Després de la queixa d’IndependentsIndependentsIndependentsIndependentsIndependents
per Mollet ( IxM)per Mollet ( IxM)per Mollet ( IxM)per Mollet ( IxM)per Mollet ( IxM) la plataforma en
qüestió ha estat reformada.
                                   Feina feta  !!

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Reformen la
Plataforma del
carrer Borrell

Visita el nostre blog :..... http:// jesusmcarrasco.blogspot.com

LaLaLaLaLa manca de neteja i manteniment
dels terrenys adjacents a la línia
fèrria Barcelona-Puigcerdà, va
provocar fa uns dies, l’incendi
d’uns dels marges,  que es va
estendre per un dels talussos de
les vies, al tram comprès entre la
masia de can Lledó i el pont de
l’Avinguda del Parc, de la ciutat
baixvallesana.

L’incendi va tenir lloc a un dels
marges de les vies denunciats
recentment per Independents perIndependents perIndependents perIndependents perIndependents per
Mollet (IxM)Mollet (IxM)Mollet (IxM)Mollet (IxM)Mollet (IxM), per la seva manca
de neteja, per trobar-se ple de
brossa i de vegetació molt seca i
pel perill potencial d’incendi que
suposava. Lamentablement, els
fets ens han tornat a donar la raó.

LLLLL’Administrador d’Infrastructures’Administrador d’Infrastructures’Administrador d’Infrastructures’Administrador d’Infrastructures’Administrador d’Infrastructures
Ferroviàries (ADIF),Ferroviàries (ADIF),Ferroviàries (ADIF),Ferroviàries (ADIF),Ferroviàries (ADIF), entitat
pública empresarial adscrita la
Ministerio de FomentoMinisterio de FomentoMinisterio de FomentoMinisterio de FomentoMinisterio de Fomento, està

incomplint la seva obligació de
mantenir nets i en condicions
segures, els talussos i els marges
de les vies del ferrocarril que
travessen el municipi, què estan

qualificats com a zona de servitud
de la línia fèrria, tal i com recull,
l’article 282, del títol  VIII, del
Reglament de la Llei d’Ordenació
dels Transports Terrestres.

La manca de manteniment i neteja
dels terrenys adjacents a les vies
ferroviàries, són la causa cada any,
de nombrosos incendis, provocats
per les espurnes que es desprenen
pel pas dels combois . Cal que
l’Ajuntament  insti l’ADIF’ADIF’ADIF’ADIF’ADIF a realitzar
les tasques necessàries pel bon
manteniment de les zones de
servitud ferroviària, per reduir el
risc potencial d’incendi i garantir
la seva periòdica neteja.

    David P    David P    David P    David P    David Puigdomènechuigdomènechuigdomènechuigdomènechuigdomènech
   Independents per Mollet ( IxM)

Cal potenciar
la nostra Ràdio

   Millorant Mollet

Independents per MolletIndependents per MolletIndependents per MolletIndependents per MolletIndependents per Mollet (IxM)(IxM)(IxM)(IxM)(IxM)
hem reclamat, la reinstal.lació
dels rètols informatius ubicats a
les entrades de la ciutat que
recordaven la freqüència de la
ràdio municipal.

Aquesta proposta s’emmarca, en
la nostra campanya de suport a
l’emissora pública municipal. Ja
n’hem fet d’altres: millorar
recursos, instal.lacions, etc i en
seguirem fent.

Reinstal.lar aquests rètols pot ser
una manera senzilla i econòmica
per a recordar, sobretot als con-
ductors, com poden sintonitzar la
ràdio de la nostra ciutat i
promoure la captació i la
fidelització de nous oients.

“Ràdio Mollet del V“Ràdio Mollet del V“Ràdio Mollet del V“Ràdio Mollet del V“Ràdio Mollet del Vallès”allès”allès”allès”allès”, ha
desenvolupat des del seu
naixement, una valuosa tasca
,aportant importants valors de
servei públic, com la proximitat,
la participació i la pluralitat,
essencials per a la vertebració de
la convivència i la consolidació de
la identitat molletana.

La millora manera de reconèixer
la tasca feta i la que encara li resta
per fer, és potenciar-la amb
accions de suport positiu, com
aquesta nova proposta que fem
des d’IxMIxMIxMIxMIxM.

    A    A    A    A    Adam Lópezdam Lópezdam Lópezdam Lópezdam López
   Independents per Mollet ( IxM)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Independents per Mollet (IxM) vam alertar
del perill per la manca de neteja dels marges
de les vies. Els fets ens tornen a donar la raó !


