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Independents
Endavant IxM !

Som
diferents!

DIFUSIÓ GRATUÏTA

Perquè som tossudament lliures.
Perquè no callem davant les
injustícies que veiem, mani qui mani.
Perquè treballem per millorar Mollet
i no per viure a costa seva. Perquè
molestem als qui manen i als qui els
hi fan la pilota, SOM DIFERENTS !

Perquè cal fer neteja i reclamem  més
transparència i menys enxufisme,
més participació del poble en les
decisions importants de la cituat, amb
efectes vinculants, i menys actituds
dictatorials com les del nostre
Ajuntament, SOM DIFERENTS !

Perquè IxM és l’únic partit
estrictament molletà. Perquè som
l’únic partit que fa públiques les seves
despeses electorals. Perquè som
l’únic partit que denuncia els sous
milionaris que cobren els partits i
polítics de l’Ajuntament. Perquè IxM
és l’únic partit que no rep un euro de
l’Ajuntament i funciona només amb
les quotes dels seus membres.
Perquè som i ens mantindrem lliures
i rebels...
                 SOM DIFERENTS !

Independents
x Mollet

Independents per Mollet (IxM) rebutgem la decisió de
l’Equip de Govern de l’Ajuntament (PSC-CiU) de doblar el
cost previst per a la realització del projecte d’urbanització
del Pla de les Pruneres, vinculat a la construcció i privatització
d’un pàrquing soterrani de pagament.  El projecte inicial
estava pressupostat en 3 milions d’euros, mentre que el que
va es va aprovar a la darrera sessió plenària de l’Ajuntament
superarà amb escreix els 6 milions, és a dir un 100%
d’augment.

Doblar el cost d’aquest projecte suposa un augment tan
“sospitós com innecessari”, que no afavoreix gens la
confiança dels ciutadans, que veiem com apareixen casos
de mala gestió dels recursos econòmics de molts
ajuntaments, vinculats a milionaris projectes urbanístics,
quan  no directament de corrupció. Estem davant del segon
capítol de la seva concepció faraònica de ciutat.És com si
cada alcalde s’haguès de fer la seva piràmide abans de
plegar, només que en costos totals la “ piràmide” del “faraó”
actual, superarà amb escreix els del polèmic “Parc dels
Colors”.

“Pilotasso” a les Pruneres ?
La maniobra de l’Equip de Govern doblant el cost d’aquest
projecte d’urbanització, a més de presentar massa incògnites
que no s’han explicat : què ha passat amb el projecte
guanyador del concurs d’idees que es va presentar
públicament, perquè s’ha doblat els costos i s’ha tornat a
adjudicar  “a dit” als mateixos arquitectes “de sempre”,etc,
etc, i  resulta del tot injustificable en el marc de crisi econòmica
que patim els ciutadans i és una pressa de pèl que
precisament ho defensi un Equip de Govern que té dificultats
per pagar als proveïdors i és el setè més endeutat de
Catalunya.

Independents per Mollet (IxM) defensem avançar en la
reurbanització d’aquest espai, però amb uns costos ajustats
a la realitat de Mollet, dedicant el major espai possible per
a ús ciutadà, mantenint un espai per a encabir les activitats
festives, fires, etc que tenen lloc a la ciutat, i reservant una
zona adequada per aparcament gratuït al servei dels
ciutadans, tal i com van reclamar les 8.000 persones que
van donar suport a la recollida de signatures a la campanya
que va dur a terme IxM amb aquesta finalitat .

   Jesús M.Carrasco
                  President
 Independents per Mollet ( IxM)



.
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IxM: l’únic partit que ha complert el compromís

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

Volem que  la Festa Major
torni al parc de Can Mulà

Aconseguit !

      Adrià Viñas
       Independents per Mollet (IxM)

Reubiquen
contenidors
perillosos

      Annaïs Garcia i Solé
       Independents per Molet (IxM)

La Festa mereix un lloc millor, accessible,
cèntric i adequat i Ca l’Estrada no serveix.

Cap partit de l’Ajuntament ha fet públiques
les seves despeses electorals

                                               IxM per la regeneració  democràtica !

A la Festa Major de l’any passat,
l’Equip de Govern de l’Ajuntament
va decidir traslladar la celebració de
la majoria de les actuacions i concerts
al parc de Ca l’Estrada, degut al
tancament per obres de l’espai on
tradicionalment havien tingut lloc, el
parc de Can Mulà.  El trasllat
d’aquestes actuacions al parc de Ca
l’Estrada, va demostrar la poca
adequació d’aquest espai per a la
celebració d’aquest tipus d’actes,
provocant moltes molèsties als
ciutadans que allà s’hi van haver de
desplaçar, caigudes i lesions pel mal
estat del ferm, i evidenciant una
excessiva  llunyania i desconnexió
amb la resta d’activitats festives.

Independents per Mollet (IxM)
creiem que el Parc de Can Mulà, és
l’únic espai cèntric, fàcilment
accessible, capaç d’actuar com a
vertebrador de les diferents
ubicacions de la Festa Major d’estiu
de la ciutat i que durant més de dues

dècades ha demostrat abastament
la seva idoneïtat per encabir les
diferents actuacions i concerts, com
ho demostra el mateix fet que en
aquell espai s’aixequés un escenari
específic per aquestes.

Per aquest motiu, i perquè com va
quedar palès als actes de cloenda
de la  passada Festa, som moltes

Malgrat les seves proclames de
transparència, cap dels partits amb
representació a l’Ajuntament de la
ciutat, -PSC, CiU, PP, ICV-EuiA i
ERC- ha fet públiques encara, les
dades del que van costar les seves
respectives campanyes de les
passades eleccions municipals.

Independents per Mollet (IxM)
tenim tota l ’autor i tat per fer
aquesta reclamació perquè som
l’única formació que va complir
d i es  desp rés de l s  comi c i s

mun i c i pa l s , amb  e l  seu
compromís  d ’exp l i ca r  a l s
ciutadans el  cost de la seva
campanya ha estat Independents
per Mollet (IxM).

Aquest silenci compartit dels partits
de l’Ajuntament, genera una
rumorologia que no és gens positiva,
perquè la gent es pregunta què
amaguen i perquè no ho expliquen”
i en aquest sentit, ha recordat que
“els ciutadans tenim dret a saber el

que els partits es gasten a les seves
campanyes electorals, entre d’altres
coses perquè la major part dels seus
ingressos provenen dels impostos
que paguem tots nosaltres.

L’actitud dels grups municipals del
PSC-PSOE, CiU, ICV-EUiA, PP
i ERC, és un exemple compartit de
manca de transparència. Creiem  que
és una absoluta contradicció que es
critqui l’abstencionisme i es cridi als
ciutadans a participar, quan se’ls
nega un dret bàsic com és el de
conèixer la utilització d’uns diners
que provenen majoritàriament dels
impostos dels ciutadans.

IxM no podem compartir aquesta
manera d’entendre la política, perquè
la confiança dels ciutadans i la

Independents per Mollet (IxM) va
portar a terme, una acció de
protesta per a reclamar el trasllat
dels contenidors de reciclatge que
impedeixen la visibilitat dels passos
de vianants. L’acció  de protesta,
simbòlica i pacífica d’IxM, volia
denunciar el perill que suposa la
ubicació d’aquests conjunts de
contenedors a tocar dels passos de
vianants, perquè degut al seu
tamany,  impedeixen veure si hi ha
alguna persona que comença a
travessar la via i podrien provocar
algun atropellament.

Després d’aquesta acció d’IxM
l’Ajuntament ha actuat correctament
i  ha començat a reubicar alguns
d’aquests contenidors com els
ubicats a la plaça Joan Abelló
cantonada Avgda Llibertat deixant
espai per a garantir la seguretat dels
vianants.

les persones, entitats i col.lectius, que
reclamem que la nostra Festa Major
torni a tenir com a espai central el
Parc de Can Mulà, des d’IxM posem
en marxa avui una recollida de
signatures per a que els ciutadans
que ho desitgin puguin sumar-s’hi a
aquesta demanda, que considerem
positiva i necessària per a la nostra
Festa. Avui mateix, diada de Sant
Jordi, ja podreu signar a la nostra
parada a la rambla. Diguem-li a
l’Ajuntament que volem la nostra
Festa Major al parc de Can Mulà !

mateixa democràcia s’afebleixen
quan els partits amaguen qüestions
d’interès públic, que haurien d’estar
sempre clares com la llum del dia.

  Apunta’t al nostre facebook.
http://www.facebook.com/

independents.mollet
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IxM reclama la
neteja de les

rieres de Mollet

Medi Ambient

                     Aconseguit !
Instal.laran marquesines
a les parades d’autobús

Àngel Guimerà- Ara

Després de tres anys de reclamacions IxM
aconsegueix que la Generalitat senyalitzi el centre

              Una altra reivindicació d’IxM que es fa realitat
coses...

Independents per Mollet (IxM)
celebrem l ’assoliment d’una
reivindicació que veníem fent des
del 2006, la dotació de marquesines
per a les parades d’autobus que
encara no en disposen i la reposició
de les que van ser retirades per
l’Ajuntament, com la de la parada
d’autobús ubicada davant de
l’ambulatori de Plana Lledó.

La resolució d’aquesta reivindicació
d’IxM, demostra que el treball que
fem és útil per a la ciutat.  i ha recordat
que IxM ha vingut defensant durant
aquests anys, que la dotació de
marquesines a les parades, és un
factor que millora les condicions
d’espera dels usuaris del transport
públic, sobretot en períodes de fred i
de pluja.

Tot i això, des d’IxM no podem  estar

d’acord amb la fòrmula emprada per
l’Ajuntament, que les pagarà
mitjançant una empresa privada que
explotarà la seva publicitat, “perquè
es privatitza mobiliari públic, es perd
una nova forma d’ingressos per a la
ciutat mentre puja el dèficit municipal

i es tornen a ampliar els espais de
publicitat estàtica privada, mentre les
entitats i associacions sense ànim
de lucre, cada cop se’ls restringeix
més els espais per a comunicar el
seu treball i activitats, eliminant
plafons informatius o deixant-los
invair per empreses, discoteques,etc.

Independents per Mollet (IxM)
hem instat a l’Equip de Govern
molletà, a prioritzar la ubicació de
noves marquesines a punts
estratètgics com, davant del Pavelló
municipal de Riera Seca, al carrer
de Can Fàbregas, a la rambla
Balmes, a l’Avinguda del Parc, o al
carrer Granollers davant del Tanatori.
entre d’altres.

Independents per Mollet (IxM)
hem denunciat que els torrents i
rieres de Mollet es troben en una
situació insuficient de neteja, perquè
s’hi acumulen residus, vegetació i
sedimentacions que redueixen el seu
volum d’absorció de les aigües
pluvials i augmenten el risc de
desbordament.

Un clar exemple d’això és la situació
dels desguassos del torrent de
Merdans, a l’alçada de l’Escola de
Policia de Catalunya  i després del
pas inferior de la C-17 i al Torrent
Caganell,  al seu pas per sobre de
la variant de la carretera C-17, al
costat de l’estació de Mollet-St Fost.

IxM hem denunciat que l’òrgan
competent en la gestió i manteniment
de l’espai de domini públic hidràulic,
l’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA), està incomplint el seu deure
de mantenir nets els cursos de les
rieres del terme municipal molletà.
Instem per aquest motiu a l’ACA, a
procedir urgentment  a la retirada dels
residus i sediments acumulats, com
a mesura d’urgència per a garantir el
desguàs correcte d’aquests torrents
i evitar desbordaments.

      Ajuntament de Mollet :  32 milions d’euros  (5.438 milions de ptes) de deute

Pça Andalusia, la Vinyota...
                       Exigim unes obres públiques de qualitat !

    Jose Antonio Gálvez
   Independents per Mollet ( IxM)



Volem que Mollet
recuperi els Tres Tombs

 Salvem Gallecs !                                                  Identitat molletana

Gallecs encara
no té aigua

correntIxM reclama la recuperació d’una de les tradicions
que evocava el nostre passat arrelat a la terra

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

       Lorena V. Gil
   Independents per Mollet ( IxM)

Independents per Mollet (IxM) hem
presentat una moció a l’Ajuntament
per a reclamar que Mollet recuperi la
típica celebració de la diada dels Tres
Tombs, que tenia lloc tradicionalment
a la ciutat a l’entorn de la diada de
Sant Antoni Abad, com a record a la
tradició agrícola i ramadera
entroncada amb l’origen de la ciutat.

Des de fa més d’una dècada,
aquesta festa va desaparèixer del
calendari de la nostra ciutat, en retirar
l’Ajuntament, els suports econòmics
i les autoritzacions necessàries per

a dur-la a terme, després d’un accident
fortuït. Els molletans vam veure així
com desapareixia una de les
tradicions més antigues, recuperada
amb la democràcia gràcies a l’esforç
de moltes persones i entitats, com el
Casal Cultural i una de les poques
que evocava el passat de Mollet com
a poble agrícola i ramader.

Com sigui que actualment, la
celebració d’aquesta diada és
inviable sense el suport econòmic
municipal, necessari per a garantir
la participació de germandats i

muntures d’altres poblacions de la
comarca, des d’IxM reclamem a
l’Ajuntament que assumeixi la
responsabilitat  que li correspon per
tal d’aconseguir la recuperació dels
“Tres Tombs” i la seva consolidació
al calendari festiu de la nostra ciutat.

Per recuperar els “Tres Tombs” de
Mollet, hem proposat que s’impulsi
un acord de col·laboració, que
inclogui els recursos tècnics, humans
i econòmics necessaris, amb les
associacions o entitats, que com el
Casal Cultural de Mollet va fer al
seu temps, mostrin el seu interès
per fer-se càrrec de la represa de
l’organització de la celebració dels
“Tres Tombs” a la nostra ciutat pel
proper any 2011.

Volem un Mollet que miri al futur,
sense oblidar el seu passat, perquè
qui oblida la seva història està
condemnat a repetir-la i qui perd els
seus orígens perd la seva identitat.
Recuperem els “Tres Tombs” de
Mollet !

Independents per Mollet (IxM) ha
reclamat avui al Govern de la
Generalitat que inclogui la
construcció d’una conducció de la
xarxa d’aigua corrent per abastir els
veïns de Gallecs, en el marc de
l’actuació recentment feta pública pel
Govern català, que preveu renovar
la canonada que connecta els
municipis de Mollet  i Parets.

Els veïns de Gallecs, són els únics
de tot el terme municipal que no
poden disposar d’aigua corrent de
la xarxa perquè no hi ha connexió,
i es veuen obligats a utilitzar aigües
procedents de pous i captacions que
molt sovint no reuneixen les millors
condicions sanitàries, degut a la
presència de nitrits, nitrats i altres
contaminants procedents de les
activitats agràries.

L’Ajuntament de Mollet, no pot
demanar als veïns de Gallecs que
mirin cap a una altra banda, mentre
s’endega una actuació milionària per
a millora l’abastament de la ciutat, i
se’ls torna a deixar oblidats i sense
connexió amb la xarxa. Aquest és
un greuge històric que no ha sabut
afrontar cap dels Governs
municipals des de la recuperació
de la democràcia i ja és hora
d’afrontar-ho i resoldre’l  d’una
vegada per totes.

Oficina Rebel
d´Atenció al Ciutadà

Avinguda Llibertat 3.
Petit Bulevard.
Edifici Tabaran.

www.independentsxmollet.cat

  Mercè Solé -Mensi-

    Independents per Mollet (IxM)


