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La llarga lluita de les Pruneres ha demostrat que
tenim un Ajuntament que no escolta el poble.
Milers de persones, prop de vuit mil al final de la
campanya endegada per Independents per Mollet
(IxM) van dir no a la supressió de totes les places
d’aparcament gratuït del Pla de les Pruneres. Però
el nostre Alcalde, Josep Monràs, va preferir mirar
cap a una altra banda i fer-se el sord.

El nostre Alcalde es deu pensar que la majoria
absoluta del PSC, amb l’adorn de CiU, li dona
carta blanca per fer el que vulgui, sense tenir en
compte el poble. Però això no pot ser així. Des
d’IxM entenem que la democràcia és alguna cosa
més que votar cada quatre anys, i que les majories
s’han de guanyar cada dia.

La “ batalla” de les Pruneres s’ha perdut, però no
s’ha perdut pas la guerra. Milers de ciutadans de
Mollet,  han donat una lliçó de rebel.lia  a
l’Ajuntament demostrant que tot i les dificultats

actuals, no estan disposats a callar davant de
les injustícies. I en aquesta podeu estar segurs
que l’hem ben guanyada.

Els que manen poden seguir fent de les seves,
però el poble de Mollet, ha prés nota. I des
d’Independents per Mollet, volem donar les
gràcies als centenars de persones anònimes que
han col.laborat amb nosaltres per fer realitat la
campanya més gran i amb més suport popular
que mai s’ha fet a Mollet. El pàrking de pagament
de les Pruneres s’està fent, i els ciutadans estem
pagant dia a dia les conseqüències d’aquest error,
imposat per l’Ajuntament, sense diàleg i sobre
tot, sense cap mena d’alternativa. Tindrem així
un monument pagat per tots, a la prepotència
d’un Govern i d’una alcalde que han oblidat que
estan per servir un poble i no per treballar
d’esquenes a ell. Entre tots hem fet història, ja
som part de la història recent de Mollet. a totes i
tots, MOLTES GRÀCIES !

Canal Mollet TV, és la tele de tots
els molletans. La paguem entre
tots i ha d’estar al servei de tots
els molletans. Són molts els veïns
que ens pregunten perquè  des de
fa molts mesos, pràcticament un
any , la nostra televisió, no informa
gens, ni en dona cap notícia, del
treball que fa IxM.
L’actitud lluitadora i rebel
d’Independents per Mollet (IxM)
resulta molesta per l’Alcalde,
Josep Monràs. Per això ha
prohibit, com si estiguèssim en
plena dictadura, que  aparegui ni
una sola imatge del que IxM fa,
proposa o denuncia.
Tots els ciutadans en general i els
nostres electors en particular,
tenen el dret d’estar informats del
treball que fa Independents per
Mollet (IxM) per millorar la ciutat.
Aniquilar el pluralisme polític i els
valors de la igualtat, en un mitjà
públic, que paguem tots de les
nostres butxaques, és una qüestió
molt greu. Perquè acabar amb el
pluralisme i llibertat d’expressió,
és acabar amb la democràcia.
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   Apostem per una ciutat realment participativa

El Defensor dels ciutadans ha

 Prou de prendre el pèl ! Volem L’Aparador pels artistes molletans !

Casa Gran

L’Ajuntament ens
té a les fosques

Col.labora amb IxM
        Compte de suport:

2013-0130-79-
0201834510

Ajudan’s a seguir sent lliures,
sense dependre de ningú.

      Jesús M.Carrasco
                  President
 Independents per Mollet ( IxM)

El Síndic Personer no pot ser triat pel mateix
Ajuntament al que ha de controlar.

Independents per Mollet (IxM) va
portar a terme una acció de
protesta per a expressar el seu
desacord sobre l’ús que l’Equip de
Govern municipal fa de l’espai
anomenat “l’Aparador” del museu
municipal Joan Abelló, per la seva
condició de ser visible des de
l’exterior a peu de carrer.

Durant l’acció protagonitzada per
IxM, vam lluir elements nadalencs
per estar en sintonia amb la
darrera exposició de l’Aparador,
vam gravar un vídeo que podeu

veure a la plana web d’IxM, i vam
distribuir informació als ciutadans,
sota de l’eslògan de “ Prou de
prendre el pèl !”, tot qualificant
l’actual fórmula de l’Aparador,
“d’innocentada permanent, amb la
que se’ns pren el pèl als ciutadans
durant tot l’any”.

L’Ajuntament està malgastant els
diners de tots els ciutadans, en
bromes de mal gust mentre els
artistes i entitats de Mollet que
donar a conèixer el seu treball, no
ho poden fer, sinó és pagant-ho

L’Ajuntament de Mollet ha perdut
aquesta setmana una nova
oportunitat per avançar cap a una
democràcia més participativa.
Com un “Juan Palomo” qualsevol,
“ yo me lo guiso, yo me lo como”,
ha aprovat de la mà de la majoria
absoluta socialista , adornada per
CiU, imposar-nos a totes el
molletans el nou Síndic Personer,
el nostre defensor dels ciutadans.

Vagi per endavant, que no tenim
res en contra de la persona triada
per l’Ajuntament. Però la imposició
del nou Síndic, és una bona
mostra de la idea de democràcia i
participació que té l’actual
consistori, més pròpia del
despotisme il•lustrat, “tot pel poble,
però sense el poble” que del que
s’espera d’aquest segle XXI. Als
ciutadans que hem de ser
defensats, s’ens ha furtat un debat
d’importància trascendental pels
nostres interessos. Ningú ens ha

explicat d’on ha sortit la quinzena
de noms, que l’Equip de Govern,
ha considerat com a candidats, ni
quins eren, ni perquè s’han
considerat aquests noms i no
d’altres, ni quins han estat els
criteris que s’han fet servir per a
la “ordenació” final.  Tot plegat,
massa secretismes, i molt poca
transparència.

Després de l’experiència del
primer mandat, el primer
reglament de funcionament i
elecció del Síndic, excessivament
poruc, que podia tenir una lògica
pel caràcter inicial de provatura,
ha quedat ja totalment desfasat.
Cinc anys després, aquesta
institució compta ja amb prou
rodatge i coneixement per part de
la ciutadania, i ha arribat ja el
moment de fer un pas més
endavant per enfortir la
democràcia local i la
independència de la institució.

Si  el Síndic Personer ha de
defensar els drets dels veïns i
veïnes de Mollet davant dels actes
de l’administració local, no pot ser
que els encarregats de nomenar-
lo siguin precisament els mateixos
regidors municipals l’actuació dels
quals ha de ser controlada pel
Síndic, perquè això suposa una
contradicció democràtica,  que
compromet la independència i
l’objectivitat imprescindibles per a
la seva tasca.

Per això, Independents per Mollet
(IxM), venim reclamant que
s’endegui un procés de
participació per a que qualsevol
veí o veïna de Mollet que ho vulgui,
pugui presentar-se a l’elecció com
a Síndic Personer, i siguin els
mateixos ciutadans, els que triïn
el seu defensor, en un procés obert
de consulta popular, que és la base
de la democràcia. Cal també que
es modifiqui el reglament de
funcionament del Síndic per a
evitar, que usuaris de la nostra
ciutat, però no residents, quedin
indefensos davant l’actuació de
l’Ajuntament, ja que fins ara,
només poden presentar queixes
els residents al municipi.

de la seva butxaca,per la manca
d’espais públics.

Independents per Mollet (IxM)
reclamem per aquest motiu, als
responsables de l’Equip de
Govern municipal, que  reorientin
la gestió de l’Aparador del Museu,
per a posar-lo a disposició dels
artistes, col•lectius i entitats de la
ciutat per a que el seu treball pugui
ser donat a conèixer en primera
instància, entre els seus
conciutadans.

El Mollet de les obres tan poc
prioritàries com milionàries, del
programa FEIL, queda en evidència
quan es comprova que hi ha carrers
del barri de Can Borrell, que estan  a
les fosques, perquè no existeix
manteniment dels fanals i aquests fa
mesos que estan fora de funcionament.

Un exemple: els fanals del carrer Joan
Ambrós i Lloreda,  han estat molt de
temps oblidats pel nostre Ajuntament.
Can Borrell també és Mollet, i els seus
veïns es mereixen un manteniment
adequat dels seus carrers com
qualsevol altra zona de la ciutat.

Independents per Mollet (IxM) va
reclamar per això a l’Equip de Govern
municipal ( PSC-CiU) que endegui de
manera immediata un pla intensiu de
manteniment per a reparar i reposar els
fanals espatllats i solucionar tots els
problemes de manteniment dels
carrers que ve patint el barri de Can
Borrell.
Després de la denúncia d’IxM,
l’Ajuntament va començar a reparar-
los. El treball d’IxM és útil per Mollet.

de ser elegit pels ciutadans !
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Mollet necessita
un servei

d’urgències
d’Oftalmologia

Maneres d’enganyar la gent
              Cantant la canya... a qui s’ho mereix !

Sanitat Pública

No al nou peatge de la
carretera de Badalona !

      Adrià Viñas
       Independents per Molet (IxM)

  Mercè Solé       -Mensi-

    Independents per Mollet (IxM)

Àngel Guimerà- Ara

      Annaïs Garcia i Solé
       Independents per Molet (IxM)

PSC, ERC , ICV i EUiA, no han eliminat el peatge
de Mollet i ara ens volen imposar un altre.

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

Independents per Mollet (IxM)
hem reclamat la necessitat de
dotar la ciutat d’un servei que
atengui les urgències
d’oftalmologia que es produeixen
diàriament al municipi.

El servei actual, ubicat a l’Hospital
de Mollet, està saturat i només
cobreix les visites ordinàries
prèvia demanda d’hora, mentre
que deixa sense cobertura a la
sanitat pública de la ciutat, els
ciutadans que necessiten l’atenció
urgent d’un especialista en
oftalmologia.

Les persones que s’adrecen a
l’Hospital de Mollet amb una
urgència oftalmològica són
derivades a Granollers o  a la Vall
d’Hebrón, el que retarda
perillosament la seva atenció i la
dificulta, perquè moltes d’elles no
estan en les condicions més
idònies per a traslladar-se per sí
soles, a un altre centre hospitalari.

IxM hem proposat per això que
s’ampliï el conveni que l’Hospital
de Mollet manté amb el Servei
Català de Salut, com a centre de
la Xarxa d’Hospitals d’Utilització
Pública (XHUP), per a dotar el
centre d’especialistes en
oftalmologia que cobreixin aquest
nou servei de la sanitat pública de
la ciutat, o que es busqui
qualsevol altra fórmula àgil i
alternativa.

Independents per Mollet (IxM)
hem reiterat la nostra “total
oposició” a la intenció de la
Conselleria de Política Territorial i
Obres Públiques ( DPTOP) del
Govern català, de “fer de peatge
el nou túnel contemplat al projecte
de reforma de la carretera B-500”,
entre Badalona i Mollet del Vallès.

No és res de nou, de fet vam ser
IxM, els primers que vam
denunciar la pretensió del Govern
anterior de CiU de convertir
aquesta carretera en una nova
autovia, i també vam ser els

primers en alertar que el Govern
Tripartit actual, ens la volia
col.locar, però de peatge i
gestionada per TABASA.

El Secretari General de Mobilitat
del DPTOP, Manel Nadal,
argumentava recentement
aquesta decisió del Govern,
assegurant que “s’incorporarà un
nou peatge en aquest nou túnel,
per evitar col•lapses”. Pensava
que era un acudit, però no, ho deia
seriosament, com si res, i
aixecava així un autèntic
monument a la tonteria que ens
governa. Potser caldria recordar-
li a Nadal, germaníssim del
Conseller, per cert, que a la nostra
comarca el túnel gratuït de
Parpers, a la C-60, que uneix el
Vallès Oriental amb el Maresme,
demostra cada dia que aquesta
afirmació, és una solemne
tonteria. Per no parlar de
Bracons... que ens queda més
lluny. Té peatge Bracons, senyor
Nadal ??

L’anunci d’aquesta reserva per a
peatge, fins i tot deixa sense
credibilitat als dirigents del PSC de
la zona, que fins i tot des d’una de
les poblacions més afectades,
Sant Fost de Campsentelles, havia
assegurat públicament, que la
reforma de la B-500 no seria de
peatge, com podeu a la nostra
pàgina web.

I torna a deixar també en calces,
a ERC i ICV-EUiA, que callen i
atorguen i tornen a enganyar la
gent, incomplint les seves
promeses electorals. Ara resultarà
que com dèiem recentment a
l'informatiu de TV Canal Català del
Vallès Oriental, no només no ens
han tret el peatge de Mollet, si no
que ara ens volen imposar un altre
per decret. Per cagar-s'hi.
Fora el peatge de Mollet !
No al nou peatge de la B-500 !

Hi ha moltes maneres d’enganyar la
gent. Segrestar una part de la veritat,
n’és una d’elles. Quan determinada
premsa amaga el que passa, i n’explica
només el que l’interessa, està
enganyant la gent. Val a dir que no tota
la premsa és així, cadascú sabrà si s’ha
n’ha de sentir al.ludit o no.

Respectem la feina de tothom, malgrat
no estiguem d’acord. Ara bé, això no
vol dir combregar amb rodes de molí.
Això la gent d’Independents per Mollet
(IxM) no ho farem mai.

No és cosa d’ara. Ja fa alguns anys
que veiem com alguns mitjans, llencen
a la paperera les denúncies o propostes
d’IxM, o s’obliden misteriosament
d’esmentar ni una sola línia,
simplement perquè les fa aquesta
formació incòmoda i rebel, i en canvi
publiquen a tota pàgina les mateixes
informacions, quan són els partits
acomodats, els que que opinen dels
temes que els independents hem posat
sobre la taula.

Una variant d’aquesta manera
d’enganyar a la gent, consisteix en que
la mateixa notícia es desplega amb
més o menys espai depenent de qui la
genera. No cal dir, que llavors IxM som
els autèntics “reis del mini breu”.
Nosaltres agraïm aquest petit espai.
Però flipem quan veiem com  després,
a la mateixa notícia, sota les sigles
d’una de les formacions a sou de
l’Ajuntament, li regalen mitja pàgina ben
il.lustrada.

La tercera variant és la més descarada.
Es produeix quan la premsa  agafa una
nota d’IxM, la utiltiza per a redactar una
notícia sobre el tema, i regala el
contingut, sense ni tant sols esmentar
la font d’aquesta primera informació, a
l'Ajuntament o a un altre partit, dels que
tenen pasta per anunciar-se al seu mitjà
o dels que toquen poder i cal estar-hi a
bé . Aquí  al ciutadà de peu, se li fa
creure que els autors de la informació
generada, són uns altres, que vés per
on s’acaben de caure del llit, amb
aquest tema.

Ja sabem que els mitjans no poden
publicar tota la informació. Tampoc es
tracta d’això. Es tracta de ser justos i
sobretot de no voler enganyar la gent.

Podríem també posar nom als mitjans
que ho perpetren. Però no ho farem.
Els ciutadans poden anar descobrint-
ho per sí sols, si estan una mica atents
cada setmana, tenen una mica de
memòria o simplement fan alguna visita
a la nostra pàgina web. Alguns ja ens
ho han fet saber. Ells no ho entenen i
nosaltres tampoc. O potser sí, i fins i
tot massa?



Volem ascensors a l’estació de
Mollet-Sant Fost

 Salvem Gallecs !                                                       Transport Públic

Senyals inventats

No al 4t Cinturó
i menys encara

per Gallecs !

   Millorant Mollet

Per facilitar el pas de les vies a totes les persones

  Fes-nos arribar les teves propostes i denúncies a la bústia d’IxM:     independentsmollet@yahoo.es

    Jose Antonio Gálvez
   Independents per Mollet ( IxM)

       Begoña Moros
   Independents per Mollet ( IxM)

Independents
per Mollet TV

 www.youtube.com/
independentsmollet

Tant el Ministerio de Fomento com
l’empresa pública gestora
d’infraestructures ferroviàries,
ADIF, segueixen actuant
negligentment, oblidant les
mancances de seguretat i
accessibilitat que pateixen les
estacions del ferrocarril de Mollet,
al seu nou pla d’inversions.

Recentment el Ministerio i
l’empresa, han anunciat  la
inversió d’un total de 400.000
euros en les estacions del Vallès
Oriental, dins del programa
d'actuacions de conservació i
millora de la seguretat en la xarxa
convencional de ferrocarril.

IxM tenim memòria i recordem els
successius incompliments de les
administracions central i
autonòmica respecte a les millores
necessàries a les estacions de
Mollet. Resulta una pressa de pèl
que després de tantes promeses,
i mentre es destinen quantitats

milionàries a les obres del TAV, les
actuacions previstes per a Mollet
es limitin a la rehabilitació de
tancaments.

Les estacions molletanes pateixen
un problema greu de seguretat,
que ha provocat no pocs
accidents, fins i tot mortals, a les
seves vies. Pel que fa a la seva
accessibilitat, i sobretot en el cas
de l’Estació de Mollet-Sant Fost,

Independents per Mollet (IxM)
rebutgem de ple la proposta
formulada per ERC de la Vall del
Tenes, que pretén fer passar el
Quart Cinturó per l’espai en vies
de protecció de Gallecs, de camí
cap la seva connexió amb la C-
35 i C-60 i el Maresme.

Es tracta d’una proposta
irresponsable i gratuïta,  que
denota un alt desconeixement de
la importància estratègica que té
pels municipis afectats, la
conservació de Gallecs.

IxM  lamentem que ERC hagi
passat del dia a la nit, d’oposar-
se a la construcció del Quart
Cinturó a jugar a dibuixar traçats
per municipis que no ho han
demanat. Segmentar encara més
i augmentar la pressió sobre un
espai tan sensible com l’espai
Agrícola i Forestal del Gallecs,
com pretén ERC amb la seva
proposta, podria comprometre la
seva pròpia supervivència futura
i exposar-la de nou a noves
temptacions especuladores.

segueix mantenint-se un pas
soterrat entre vies que limita i
dificulta els canvis d’andana  a les
persones amb problemes de
mobilitat.

IxM reclamem a les
administracions i a l’empresa
competents en el tema, que
compleixin els compromisos
assumits des de fa anys, millorin
la seguretat de les estacions i dotin
l’Estació de Mollet-Sant Fost
d’ascensors per a suprimir les
barreres arquitectòniques
actualment existents i facilitar a les
persones amb mobilitat reduïda,
el canvi d’andana quan sigui
necessari.

L’ Ajuntament ha instal•lat a l’entrada
de les obres del pàrking de pagament
del Pla de les Pruneres senyals de
trànsit que no es corresponen amb cap
dels oficialment reconeguts pel codi de
circulació vigent.

Aquests senyals, -com la que s’observa
a la fotografia, que per ser oficials
haurien de ser un triangle amb el vèrtex
apuntant cap a dalt-, són un exemple
més de la manca de control i del
desgavell que envolta tot aquest
projecte, imposat a la voluntat de prop
de 8.000 usuaris d’aquest espai.

Lamentem que al Govern municipal
(PSC-CiU) li sobri creativitat per a
inventar continuadament ficticis
senyals de trànsit, però li’n falti per a
gestionar els problemes de la ciutat.


