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Lliures i Rebels ! Lluitant per millorar Mollet !

Endavant IxM !

Cinc anys d’IxM

Mercè Solé

- Mensi-

Membre Fundadora
Independents per Mollet (IxM)
Ara fa cinc anys que un conjunt
de ciutadans i ciutadanes ens
uníem per formar Independents
per Mollet ( IxM). Naixia de
l’experiència de ciutadans com tu,
farts de veure com molts polítics
es preocupen més de col.locar-se
i mantenir-se al càrrec que de
solucionar els problemes que
tenim els molletans.
IxM no tenim els milions dels que
disposen altres formacions, però
plantem cara mani qui mani, aquí
o a Barcelona i ens sobren la raó i
la capacitat de treball. Cap
formació de la ciutat pot presentar
el balanç de treball fet per IxM en
aquests cinc anys, amb més de
cinc-centes, iniciatives, denúncies
i propostes.
Som Gent x Mollet, que treballlem
pensant en tots els que vivim, i
estimem la nostra ciutat. Així som,
els de l’estrella, lliures i rebels. En
aquests cinc anys hem aconseguit
moltes coses. Imagina’t les que
podem aconseguir amb tu !
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DIFUSIÓ GRATUÏTA

So

El Pla de les Pruneres és, des de fa uns anys,
un espai molt important de la ciutat, que acull el
mercat setmanal i activitats festives i lúdiques
molt diverses i que compleix una funció essencial
com aparcament gratuït.
Des d’Independents per Mollet (IxM) hem vingut
denunciant la poca atenció de l’Ajuntament amb
aquest espai, que sempre ha patit una manca
de manteniment adequat preocupant.
Ara, l’Equip de Govern municipal, (PSC i CiU),
amb el suport del PP, vol acabar amb
l’aparcament gratuït i construir un parking
soterrat de pagament.
Des d’IxM ens oposem a aquest projecte perquè:
1.Volen fer-nos pagar als ciutadans per un servei
que és dels pocs que encara tenim gratis. Ja
paguem prou impostos !
2. El pàrking de pagament suposarà la
desaparició de prop d’un miler de places
d’aparcament gratuïtes, i la seva substitució per
unes cinc-centes i de pagament.
3. Mollet pateix ja un dèficit de places

d’aparcament molt greu, aquest projecte
agreujarà més la situació i col.lapsarà encara
més, els barris propers.
4. L’Ajuntament, amb un dèficit declarat de 2
milions d’euros i 12 d’incobrats, no té prou diners
per a construir el pàrking i haurà d’entregar
aquest espai durant cinquanta anys a una
empresa privada. Això suposa comdemnar a la
ciutat a pagar una indemització milionària si en
un futur es vol rescatar la concessió.
5. Mollet no pot prescindir d’aquest espai
d’aparcament gratuït perquè afectarà
negativament la mobilitat de la ciutat, l’activitat
comercial, i les activitats més quotidianes dels
ciutadans, com anar a portar o recollir els nens
a l’escola, o al pavelló d’esports, etc.
6. El que Mollet necessita és una millora d’aquest
espai, un manteniment adequat i continuat, que
permeti que segueixi sent un espai lliure i públic,
que aculli el mercat, les fires i les activitats
festives i que mantigui l’aparcament gratuït però
millor ordenat, al servei dels ciutadans .
Per tot això et demanem el teu suport en aquesta
campanya.

Entre tots ho aconseguirem !!

Lliures i rebels ! Lluitant per millorar Mollet

www.independentsxmollet.cat

Balanç del primer any del nou mandat municipal

25 tècnics
marxen de
l’Ajuntament

Suspenen
Govern i oposició necessiten millorar molt
Amb el final de curs, arriben les
notes. A Mollet, el consistori
s’ha
guanyat
moltes
carabasses. L’Equip de
Govern, amb majoria absoluta
socialista i una presència
testimonial de CiU, malviu de
la inèrcia d’anys passats i
mostra l’esgotament del seu
projecte. Suspenen perquè ens
han portat massa males
noticies. L’apujada del sou dels
polítics d’un 35%, l’augment
dels impostos i de les multes
de trànsit, el tancament dels
pressupostos amb un dèficit
“oficial” de dos milions d’euros
i dotze milions d’incobrats,
l’incompliment de la promesa
d’incloure Gallecs al PEIN, un
urbanisme costós i d’aparador,
un comerç local en recessió,
una autèntica “fuga” de tècnics
municipals tècnics d’alt nivell,
etc, que mostren un Govern
municipal que no ha fet els
deures i necessita millorar.

partits en formen part. Que
s’autoenganya i està massa
còmoda a la poltrona. Una
oposició que ha de reflexionar
i decidir què vol ser quan sigui
gran. Les coses no van pas bé
i això no és bo per Mollet.

Lamentablement l’oposició
municipal també suspén.
Tenim una oposició feble, que
no compleix amb l’important
paper que té, desdibuixada i
insolidària. Que es queda
sense arguments cada cop que
el Govern municipal li recorda
el que fa el Govern de la
Generalitat, del qual els seus

Mentrestant, Independents per
Mollet (IxM) hem complert els
nostres primers cinc anys de
vida. I tot i les dificultats de
treballar des de fora de
l’Ajuntament, lluny d’arrugarnos, ens arremanguem cada
dia i ens posem a la feina,
denunciant les coses que no
van bé i proposant les

Perquè aquest primer any, a
més de carabasses, ha portat
molts milions de tots els
ciutadans a les butxaques
d’uns pocs. Durant aquest any,
sense comptar amb sous de
regidors i assessors i només
“per a despeses de
funcionament”, han sortit de les
arques municipals, 23 milions
de les antigues pessetes pel
PSC, 12 milions per a CiU, 12
milions per a ICV-EuiA i PP i
10 milionets més per a ERC.
Algú em pot dir en què s’ho han
gastat ? Algú pot explicar en
què ha repercutit això pel bé
de Mollet? Massa calers de
tots per a tan poca feina.

Casa Gran

Jesús M.Carrasco
President
Independents per Mollet ( IxM)
solucions que creiem millor per
Mollet. Sabem que això de
vegades molesta a alguns, vés
què hi farem! Potser per això,
som l’única força a la que han
exclòs del nou Pla Estratègic.
Però no era per fomentar la
participació? Potser per això,
som l’única força política de la
ciutat
que surt a la televisió
.
municipal un cop cada sis
mesos…o potser per això, som
els únics als que “visita” la
policia municipal quan
informem als ciutadans.
No us preocupeu. Malgrat tot,
no ens callaran. Hi ha molta
feina a fer, i també té conya que
amb els calers que cobren
d’altres, hagi de ser aquest
col.lectiu de ciutadans normals,
sense el pedigrí “pijo” d’altres,
plural i mestís, lliure i rebel, qui
la faci.
Però aquest és el compromís
d’IxM, la nostra raó de ser. Ens
estimem Mollet i lluitem per
millorar-lo.

Coses que has de saber i ningú no t’explica... !

L’Ajuntament pateix una fuga
continuada de personal que
afecta la majoria de les àrees
municipals. Fins ara, ja han
plegat 25 tècnics.
La plantilla de treballadors
municipals és el recurs més
important del que disposa
l’Ajuntament i aquesta no és
patrimoni d’un govern amb uns
colors concrets, sinó de tota la
ciutat.
Aquest “èxode”, és un fet molt
significatiu que no pot passar
desapercebut als responsables
de l’Equip de Govern, perquè
indica que alguna cosa està
passant a la Casa Gran, que
el model d’organització intern
no funciona com cal i que les
condicions i les expectatives
laborals no són les que
caldrien.

Col.labora amb IxM
Compte de suport:

2013-0130-790201834510
Ajudan’s a seguir sent lliures,
sense dependre de ningú.

El que alguns no t’expliquen i la tele no t’ensenya

www.independentsxmollet.cat

Hi ha una altra manera de fer les coses...

Comunicació
ACONSEGUIT !
Ràdio Mollet
ja disposa de
plaques
informatives

Obres que es fan i desfan
Mollet es mereix una altra manera
de gestionar les coses de tots

Annaïs Garcia i Solé
Independents per Mollet (IxM)

No deixa de ser curiosa
aquesta espècie de mania que
té l’Ajuntament de fer i desfer
les mateixes obres públiques
dues i fins i tot, tres vegades.
Ho veiem continuament als
carrers de la nostra ciutat, i
darrerament a la rambla
Pompeu Fabra, alguns dels
trams s’han refet tres vegades
, o a la zona peatonal del carrer

Francesc Macià, que encara
ningú ha explicat perquè es va
peatonalitzar només un tram
aïllat, com tampoc han explicat
perquè ara s’ha hagut de
tornar a refer, un altre cop.
No deixaria de ser curiosa,
aquesta mania,si no fos perquè
la paguem entre tots i la
paguem amb els nostres
impostos.

Mollet es mereix una altra
manera de gestionar les coses
de tots.
Rectificar és de savis, però
aquesta manera de fer i refer
les obres públiques reflexa una
manca de projecte i de control
molt preocupants. Sobretot
quan es fa sense des dels
desptaxos i sense comptar
amb l’opinió dels ciutadans. La
majoria absoluta de l’Equip de
Govern ( PSC-CiU) és legítima,
però no pot ser un xec en blanc.
Independents per Mollet ( IxM)
creiem que hi ha una altra
manera de fer les coses, i per
això lluitem.

Millorant Mollet

Trens amb matèries
perilloses s’esperen a
l’estació de França

Adrià Viñas
Independents per Molet (IxM)

IxM hem denunciat que trens que
amb mercaderies perilloses o
altament inflamables, com
combustibles i gas, s’aturen
habitualment a les vies de l’estació
de França de Mollet i realitzen
esperes quan ha de passar un
altre comboi per la mateixa via.
Creiem que és un risc innecessari
que aquests combois s’hagin
d’esperar durant hores a una

estació urbana, quan haurien de
circular de nit o tenir preferència
de pas. Molts dels trens són
formats
perGuimeràvagons-cisterna
dels
Àngel
Ara
que fan el transport del gas butà i
en cas de fuita o deflagració
accidental podrien afectar
greument un dels barris més
densament poblats de la ciutat.
Aquestes parades de trens amb
matèries perilloses , a hores punta

del dia o de la tarda, quan molta
gent s’espera a les andanes,
contradiuen les més elementals
normes de seguretat.
Independents per Mollet (IxM)
reclamem a l’Equip de Govern que
intervingui davant de RENFE i del
Ministerio de Fomento, per tal
d’evitar que continuïn aquestes
parades de trens amb mercaderies
perilloses en ple nucli urbà de
Mollet, i s’acabi amb el risc
potencial d’accident que aquestes
situacions poden comportar.

Independents per Mollet (IxM) ha
aconseguit una altra de les seves
reivindicacions, la instal•lació de
plaques amb la freqüència de
Ràdio Mollet del Vallès a les
entrades de la ciutat.
IxM veníem reclamant la
instal•lació d’aquestes plaques
des de fa més d’un any, en el marc
de la nostra campanya de suport
a la potenciació de la ràdio pública
municipal.
Així, celebrem que aquesta
proposta d’IxM s’hagi fet realitat,
perquè servirà per recordar, als
conductors i als ciutadans en
general, com poden sintonitzar la
ràdio de la nostra ciutat i promoure
la captació i la fidelització de nous
oients.
Durant aquest mandat, Ràdio
Mollet es juga el ser o no ser del
seu futur, perquè estem a la porta
d’un període de grans canvis al
panorama de mitjans, i tots els
passos que es facin endavant,
encara que siguin petits com
aquest, són positius per a
potenciar la nostra ràdio
municipal.

Àdam Lòpez
Independents per Molet (IxM)

Fes-nos arribar les teves propostes i denúncies a la bústia d’IxM:

independentsmollet@yahoo.es

Festa Major 2008

Han enderrocat
l’antiga masia
de Can Filosa

Mollet es mereix una
Festa Major diferent i millor
L’ actuació prinicpal arriba amb 26 anys de retard
Mollet no té encara la Festa Major
que li escau a la seva nova realitat
de ciutat. El model actual, ja està
esgotat. Ni tan sols el bon treball
de les colles, que amb menys
calers són els que presenten les
millors propostes i actuacions,
sembla ja ser suficient per a
revitalitzar-la.

la seva creació. Ja sabem que així
costen menys, però per què hem
de triar entre esperar vint-i-sis, o
marxar fora per veure les que ara
ens agradaria tenir a Mollet?

Aquest any, la possibilitat de triar
entre tres grups, no ha deixat de
ser mer pur maquillatge. Si et
donen a triar entre la pesta i la
colèra, què tries ?
Les actuacions, ens arriben, quan
ja fa anys que estan passadetes.
Seguridad Social, la proposta
estrella, vint-i-sis anys després de

Millorant Mollet
Sancions per a rics

J. Antonio Gálvez
Independents per Mollet ( IxM)
L’apujada abusiva del preu de les
sancions de trànsit aprovada per
l’Equip de Govern municipal (PSCCiU), té molt a veure amb la
manca de liquidesa de
l’Ajuntament de la ciutat.
La gestió econòmica de
l’Ajuntament, presentar indicis de
crisi molt preocupants, i fins i tot
s’ha hagut de demanar un nou
crèdit de 2 milions d’euros per a
cobrir el dèficit declarat, i davant
d’això, l’única cosa que se’ls ha
acudit a a PSC i CiU és que els
ciutadans els paguin de les seves
butxaques la seva mala gestió,
apujant les multes de cop, entre
un 50 i un 100%.

Mercè Solé -MensiIndependents per Mollet ( IxM)
això, ni que sigui per començar,
calen més recursos per la
programació i per les colles.

Els programes de Mollet i els
d’altres poblacions, semblen com
fotocopiats. La festa no surt dels
anhels molletans, sinó del despatx
de torn d’una empresa de serveis.
És com si es muntés a base de
lots, d’espectacles en pack, fins
on dóna el pressupost.
La Festa Major és un fil que relliga
el sentiment col•lectiu dels
molletans, i és sobretot, la
celebració comunitària festiva d’un
poble que es passa tot l’any
treballant i mereix divertir-se tant
com ha treballat. No és qüestió
només de diners, però també per

Patrimoni Històric

Tampoc en el tema dels pregons
la cosa rutlla bé. La majoria del
pregoners ho són, aprofitant que
actuen a la Festa i els pocs que
no, reben sucoses quantitats, per
sortir a la balconada de la Casa
de la Vila. Són pregoners
passavolants, venen, llegeixen la
xuleta i se’n van. Enguany tindrem
a Carlos Latre. Però a nosaltres
ens hagués agradat més veure a
la balconada, dient el pregó, a gent
que ha treballat tota una vida per
la ciutat i se l’estima. A Mollet ens
cal una nova Festa Major, la que
tindrem si ens dones el teu suport,
al proper Ajuntament.

Independents per Mollet (IxM) ha
denunciat l’enderrocament d’una
de les masies més antigues de
la ciutat, la de Can Filosa.
IxM lamentem que amb Can
Filosa hagi passat com amb Can
Besora, una actuació sense cap
mena d’informació pública, que
ha provocat una pèrdua per la
ciutat que ara és totalment
i r r e v e r s i b l e . L’ A j u n t a m e n t ,
permetent l’enderrocament de la
masia de Can Filosa, ens ha robat
un dels punts de referència més
entranyables per la vida de molts
molletans.
Si a Mollet els interessos de
l’especulació
urbanística
segueixen passant per sobre de
les nostres senyes d’identitat,
se’ns està condemnant a ser una
simple ciutat-dormitori.
Independents per Mollet (IxM), ha
reclamat al conjunt del consistori
molletà que modifiqui i amplii, el
catàleg de protecció vigent per tal
d’incloure el gran nombre d’edifics
històrics que actualment es
troben indefensos, perquè
aquesta és l’única possibilitat que
té Mollet de salvar-los de l’onada
especulativa que està provocant
la manca de sól constrictiu a la
ciutat.

Independents
per Mollet TV

www.youtube.com/
independentsmollet

