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        d’ Independents per Mollet ( IxM)

I la rambla
Pompeu
Fabra, què ?

L’escola pública de Cal Músic,     ubicada al barri
de Can Pantiquet, , , , , ja té vorera. Ajuntament i
Generalitat van “oblidar” durant els darrers anys,
que abans de posar en marxa aquest centre
educatiu, calia garantir una cosa tan senzill com
aquesta.

Independents per Mollet (IxMIndependents per Mollet (IxMIndependents per Mollet (IxMIndependents per Mollet (IxMIndependents per Mollet (IxM) hem estat
denunciant en solitari, el mal estat d’aquest espai
i el perill que suposava que no disposés d’una
vorera en condicions, el que dificultava molt als
vianants i als pares dels alumnes de l’escola,
poder transitar-hi i feia que en cas de pluja la
zona es convertís en una autèntica piscina, plena
de fang. Encara falten alguns detalls per polir,
però l’Escola de Cal Músic ha pogut començar el
curs, disposant d’un dels mínims exigibles per a
tot centre educatiu. Tenir una vorera !

Ens alegra poder dir que el treball de formigueta
que estem fent, està donant fruits tan positius
com aquest. Una prova més que la  nostra feina
a peu de carrer i basada en les coses més
quotidianes, és útil a la ciutat i contribueix a
millorar-la. Com també ho ha fet recentment, en
temes com la reforma de les plataformes
elevades del carrer Borrell, la neteja de la plaça
Joan Miró,  la creació de la nova Escola Oficial
d’Idiomes o  el compromís de l’Ajuntament
d’utilitzar només fusta certificada, per esmentar
només alguns d’ells.
En aquesta lluita, Independents per Mollet (IxM)Independents per Mollet (IxM)Independents per Mollet (IxM)Independents per Mollet (IxM)Independents per Mollet (IxM)
estem trobant la complicitat de molts ciutadans,
que volem agrair, i dia dia, nous companys i
companyes s’estan incorporant a aquest projecte.
Com més suport tindrem, més feina podrem fer.
Entre tots farem que Mollet rutlli !

L’ Escola de Cal Músic ja té
la vorera que reclamàvem
L’ Escola de Cal Músic ja té
la vorera que reclamàvem

L’eix de Pompeu Fabra, necessita
més atenció municipal. La
sensació de molts veïns de Riera
Seca i Can Pantiquet, és que
l’Ajuntament ha tingut aquesta
zona oblidada durant massa anys.

El cas de la Rambla Pompeu Fabra
és ben representatiu. Portem
dotze anys amb la rambla
inacabada i ara, en lloc de posar-
s’hi a la feina, ens tanquen un bon
tros per a posar-hi els camions i
les màquines de les obres dels
pisos de la Vinyota. També és
il·lustratiu el cas de les reparacions
dels efectes del tornado a la plaça
Maria Blanchard. Un any després,
encara no s’han arreglat. Això
contrasta molt amb el que va
passar amb el mur de l’aparcament
de la comissaria dels mossos,
també va patir danys, però a la
setmana següent ja estava
reparat...
La rambla Pompeu Fabra ha
d’acabar-se ja !
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Acció directa d’IxM: Recuperem
els rètols de Ràdio Mollet
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                                                        Conversant amb ...

Mollet necessita tant, un bon
govern, com una bona oposició
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Conversant amb Jesús M. Carrasco. President
d’Independents per Mollet i proper cap de llista d’IxM

   Jesús M. Carrasco   Jesús M. Carrasco   Jesús M. Carrasco   Jesús M. Carrasco   Jesús M. Carrasco
 Candidat a l’Alcaldia de Mollet del Vallès
President  d’Independents per Mollet ( IxM)

Campanya de suport a la ràdio pública de la ciutat

El Pont de la mandra

SAMARRETES

Informació i venda
independentsmollet@yahoo.es

Ja tens la samarreta

       Àdam Lòpez       Àdam Lòpez       Àdam Lòpez       Àdam Lòpez       Àdam Lòpez
           Independents per Molet (IxM)

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

5000 visites al
nostre blog

“El P“El P“El P“El P“El Pont de la mandraont de la mandraont de la mandraont de la mandraont de la mandra”, el blog per-
sonal de Jesús M. Carrasco, Jesús M. Carrasco, Jesús M. Carrasco, Jesús M. Carrasco, Jesús M. Carrasco, president
d’Independents per MolletIndependents per MolletIndependents per MolletIndependents per MolletIndependents per Mollet (IxM)(IxM)(IxM)(IxM)(IxM) i
proper candidat a l’Alcaldia, per aquesta
formació, ha superat ja les primeres cinccinccinccinccinc
milmilmilmilmil visites, des que va ser inaugurat a
la xarxa, el passat mes de febrer.

El responsable dels independentsindependentsindependentsindependentsindependents
molletansmolletansmolletansmolletansmolletans, que és fins al moment l’únic
polític molletà amb “weblogweblogweblogweblogweblog” propi,  ha
ressaltat que “ hem aconseguit obrir una
petita finestra de comunicació lliure i
tranquil·la, aprofitant les possibilitats que
ens ofereixen les noves tecnologies”.

El  blog s’ha demostrat com una eina
útil “per fer arribar les meves reflexions,
i un breu tast del treball fet per IxMIxMIxMIxMIxM, a
molta gent a la que d’una altra manera
ens seria molt difícil d’arribar, ”.

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

Independents per MolletIndependents per MolletIndependents per MolletIndependents per MolletIndependents per Mollet (IxM)(IxM)(IxM)(IxM)(IxM)
hem endegat una nova fase de la
campanya de suport a la nostra
ràdio pública municipal, amb la
instal·lació d’una rèplica dels rètols
que tradicionalment indicaven la
freqüència de l’emissora munici-
pal a les entrades del Mollet.

Entre les prioritats de l’Equip de
Govern municipal no sembla estar
la potenciació i millora de Ràdio
Mollet,  per això reclamem més
implicació municipal per a
modernitzar l’emissora  i dotar-la

dels recursos i mitjans necessaris
per tal que pugui competir en
igualtat de condicions amb la resta
de l’oferta radiofònica a l’abast dels
oients molletans.

Aquesta nova acció d’IxM, servirà
per a 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. Volem
que Ràdio Mollet sigui un punt de
referència clau en el panorama de
les emissores públiques

municipals, com ja ho va ser
durant molts anys, per servei,
innovació i com a escola de
formació dels que avui són
destacats professionals del mitjà.

Com neix IxM ?Com neix IxM ?Com neix IxM ?Com neix IxM ?Com neix IxM ?
IxM sorgeix ara fa tres anys, d’un
col·lectiu de molletans i
molletanes que s’estima la ciutat
i s’arremanga i treballa per millorar-
la, al marge d’interessos
partidistes i amb completa llibertat
d’acció i opinió.

Què  aporta a  Mollet ?Què  aporta a  Mollet ?Què  aporta a  Mollet ?Què  aporta a  Mollet ?Què  aporta a  Mollet ?
Mollet necessita noves energies,
i noves veus compromeses amb
la ciutat, que decideixin a Mollet i
per Mollet. Gent que no esperi la
trucada de Barcelona per a saber
que han de fer o han de votar.  Per
a IxM primer de tot és Mollet. Qui
jugui a buscar càrrecs, o a trepar
en la cursa política que truqui a una
altra porta.

Com veus Mollet ?Com veus Mollet ?Com veus Mollet ?Com veus Mollet ?Com veus Mollet ?
Mollet es troba al final d’un cicle.
De l’impuls de les darreres
dècades, amb els seus encerts i
errors, ara només ens resta un
certa inèrcia, que no és suficient
per a projectar la ciutat cap als
nous reptes que ha d’afrontar ja ara
i en els propers anys.  La nostra
lluita és tornar la mirada a peu de
carrer, començant pels problemes
del dia a dia, aportar treball,
experiència i  imaginació i fer que
la ciutat funcioni, com a primer pas
per a guanyar la batalla de l’auto-
estima molletana.

I el paper de l’oposició ?I el paper de l’oposició ?I el paper de l’oposició ?I el paper de l’oposició ?I el paper de l’oposició ?
Mollet necessita tant un bon gov-
ern com una bona oposició, que
cregui en sí mateixa i que no caigui
en el canibalisme tan tradicional
entre algunes formacions
polítiques. L’experiència de la
difunta Entesa ja hem vist com ha
acabat. Li han sobrat mans, però
li ha faltat cor. Els fets han acabat
per donar-nos la raó. Nosaltres
vam crear Independents per
Mollet ( IxM), precisament, perquè
cal un nou projecte a Mollet que
estigui vacunat contra aquestes
lluites de poder partidista i pensi
només en la ciutat.

Com veus les EleccionsCom veus les EleccionsCom veus les EleccionsCom veus les EleccionsCom veus les Eleccions
municipals del  2007 ?municipals del  2007 ?municipals del  2007 ?municipals del  2007 ?municipals del  2007 ?
Independents per Mollet (IxM)
afrontem les properes eleccions
municipals amb optimisme. Estem
convençuts que el treball que
estem fent serà reconegut amb un
bon resultat electoral. Com més
força tinguem, més podrem fer per
millorar Mollet. Votant als
mateixos de sempre, patirem els
mateixos mals de sempre. Ara
estem ja treballant en la confecció
del nostre programa i de la nostra
candidatura. Dia a dia s’incorporen
nous companys i companyes. Però
a mi, sempre m’agrada recordar
que entrar a l’Ajuntament no és el
principal objectiu d’IxM, només és
un mitjà més. Aquests anys,
estem demostrant que es pot
treballar tant o més, estant a fora,
i cada cosa que aconseguim, que
soluciona una mancança o millora
un xic la ciutat, és un motiu més
per seguir treballant.

http://adamlopezmollet.blogspot.comhttp://adamlopezmollet.blogspot.comhttp://adamlopezmollet.blogspot.comhttp://adamlopezmollet.blogspot.comhttp://adamlopezmollet.blogspot.com

IxM és l’únic partit que mantéIxM és l’únic partit que mantéIxM és l’únic partit que mantéIxM és l’únic partit que mantéIxM és l’únic partit que manté
la lluita contra el peatge.la lluita contra el peatge.la lluita contra el peatge.la lluita contra el peatge.la lluita contra el peatge.
Perquè ens estan enganyant i
incomplint el que van prometre.
On són els 12 milions d’euros del
2006 per a suprimir el peatge? A
Mollet van venir diputats de CiU,
d’ERC i d’ICV dient que ja estava
fet... Ara prometen un altre cop el
mateix i volen que els creiem. A
pastar fang!  No volem un peatge
pseudogratuït amb TELE-ATELE-ATELE-ATELE-ATELE-ATRACTRACTRACTRACTRAC ,
de dilluns a divendres. Volem un
peatge gratuït per a tothom, sense
usuaris de primera i de segona.
Nosaltres seguirem sent l’única
veu crítica contra el peatge i

seguirem amb la nostra campanya.
Aquest peatge caurà, o se’ls hi
caurà la cara de vergonya.
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Gallecs sense
nitrats

Els joves no som una
prioritat per a l’Ajuntament

                                                        Mollet ciutat joveL

Medi AmbientLa ciutat que volem
Els polígons industrials
necessiten més atenció
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    Annaïs Garcia i Solé    Annaïs Garcia i Solé    Annaïs Garcia i Solé    Annaïs Garcia i Solé    Annaïs Garcia i Solé
   Independents per Mollet ( IxM)

    Marta Garcia    Marta Garcia    Marta Garcia    Marta Garcia    Marta Garcia
   Independents per Mollet ( IxM)

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

Ni el Govern de la Generalitat, ni
el de la nostra ciutat, poden
vantar-se gaire de que la Joventut
estigui entre les seves prioritats
inversores. Així que la recent visita
del Secretari de Joventut del Gov-
ern català, Olivier Bayón, a la
nostra ciutat, ha fet més pinta
d’una simple operació d’imatge ara
que s’acosten les eleccions, que
d’una altra cosa.

A Mollet, més que visites
protocol·làries de càrrecs de la
Generalitat o d’altres
administracions, el que ens calen
són més fets, més inversions i més
atenció a les necessitats dels
joves en el nostre dia a dia.

Els joves som els grans oblidats a
l’hora de les inversions, només
se’n recorden de nosaltres per fer-
se la foto a les campanyes
electorals, perquè després a l’hora
de decidir en què es gasten els
diners públics, tot queda només
en grans declaracions
d’intencions, però en molt poques
realitats.

A Mollet, una de les ciutats més
joves de tot l’entorn metropolità,
la realitat va per una banda i les
prioritats dels Governs municipal i
català, van per una altra.

 Només cal veure que malgrat més
del 35 % dels molletans som joves,
la despesa directa en polítiques

directes de joventut no arriba ni a
l’1% del pressupost municipal, com
hem vingut reclamant des fa tres
anys Independents per Mollet (I
xM). Encara no ho hem
aconseguit, però podeu estar ben
segurs que seguirem insistint fins
que sigui una realitat.

Aquesta serà una de les prioritats
que Independents per Mollet (IxM)
inclourem al nostre programa  per
a les properes eleccions
municipals del 2007. Amb el teu
suport  els joves  tindrem una veu
lliure i rebel  a l’Ajuntament.

Independents per Mollet (IxM) serà la veu “lliure
i rebel” dels joves, al proper Ajunament molletà

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

A Gallecs els pous i aqüífers
disponibles, es troben afectats per
nivells de nitrats que superen la
legislació vigent i suposen un
efecte nociu per a la salut.

Independents per Mollet ( IxM)Independents per Mollet ( IxM)Independents per Mollet ( IxM)Independents per Mollet ( IxM)Independents per Mollet ( IxM)
creiem que cal afrontar el
problema de la contaminació dels
pous i aqüífers de Gallecs des de
dues vessants; actuant sobre les
fonts productores: agricultura,
ramaderia, contaminació, fangs de
depuradores o abocaments i
aplicant mètodes de depuració
eficients que no generin residus
posteriors de complexa disposició
i siguin econòmicament
assumibles. Per això hem proposat
que l’Ajuntament de Mollet iniciï
les gestions pertinents amb
l’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA) per a realitzar una prova pi-
lot del nou sistema de
desnitrificació d’aigües per
“hidrogenació catalítica selectiva”,
desenvolupat pel Centre
d’innovació Aplicacions
Mediambientals i Industrials de
Catàlisi (AMIC) de la Universitat
Rovira i Virgili (URV).

La implantació d’aquesta nova
tecnologia a Gallecs, suposaria la
recuperació d’una font molt impor-
tant d’aigua de qualitat per al
consum humà i per a l’ús
agrícola.L’aprofitament dels propis
recursos hídrics és una de les
bases principals per avançar en la
nova cultura de l’aigua.

Independents per MolletIndependents per MolletIndependents per MolletIndependents per MolletIndependents per Mollet (IxM)(IxM)(IxM)(IxM)(IxM)
fem una valoració crítica de la
situació en la que es troben alguns
dels polígons industrials del
municipi per  la manca d’un
manteniment adequat. Les àrees
industrials, d’igual manera que el
tramat urbà residencial,  també
formen part del municipi i els
serveis bàsics de manteniment
municipals han d’arribar-hi
periòdicament per tal de garantir
el seu correcte estat i

funcionament.
En aquest mandat i a partir del
pacte de govern subscrit entre
PSC i CiU, les àrees de
Manteniment de la Via Pública i
de Promoció Industrial, van quedar
sota responsabilitat de la formació
convergent, que a més, disposa de
dues assessories a dedicació, per
a la seva gestió. Es tracta d’una
àrea important en la que el Gov-
ern socio-convergent de la ciutat,
està palesant una greu manca

d’idees i de capacitat de treball,
que qualsevol ciutadà pot apreciar
a simple vista.

Només cal fer un passeig per a
comprovar que l’estat dels carrers
de la majoria dels polígons indus-
trials és molt deficient, i que alguns
d’ells, com el de Can Magarola, es
fa quasi impossible transitar-hi per
algunes voreres, perquè la
vegetació ha acabat envaint tot
l’espai disponible, per manca de
manteniment i en molts punts les
males herbes han crescut tant a
les voreres que arriben quasi a
ocultar la senyalització dels carrers.
No és una imatge massa
reconfortant.
Mollet és mereix una altra cosa.



El “Defensor del Pueblo”
Estranya defensa...

   Medi Ambient
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                                                      Lo batall de Mollet

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

El carrer
Granollers NO és

una autopista

    Pere P    Pere P    Pere P    Pere P    Pere Pujolujolujolujolujol
   Independents per Mollet ( IxM)

Cal senyalitzar
Gallecs a l’AP-7

   Millorant Mollet

   Mercè Solé   Mercè Solé   Mercè Solé   Mercè Solé   Mercè Solé
   Independents per Mollet ( IxM)
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El Defensor del Pueblo espanyol ha presentat
190 al.legacions contra el nou Estatut català

Independents per MolletIndependents per MolletIndependents per MolletIndependents per MolletIndependents per Mollet (IxM)(IxM)(IxM)(IxM)(IxM)
hem reclamat que es completi la
senyalització de l’autopista AP-7,
amb rètols que informin de la
ubicació de l’espai protegit de
Gallecs.

IxM IxM IxM IxM IxM volem que s’instal·lin rètols
com els que senyalitzen altres
punts d’interès cultural, natural i
paisatgístic, al llarg de tota
aquesta autopista, perquè Gallecs,
és un patrimoni natural de que
mereix ser conegut per tothom.

Massa soroll a
l‘Avda Jaume I

Que el PP, com a continuació
moderna de la campanya de Felip
V, ataqui a Catalunya amb totes
les seves armes, és normal i és el
que sempre ha fet. No és
d’estranyar doncs, que presenti un
Recurs d’Inconstitucionalitat con-
tra l’Estatut, encara que el PSOE
l’hagi retallat tot el que ha pogut.
Pel que al·lucino és que el militant
del PSOE que fa de Defensor ( ???)
del “Pueblo”, que no és un partit
polític, sinó una institució recollida
a la Constitució, també ens tingui
tanta ràbia i confongui defensar
amb atacar. L’explicació és senzilla.
A la Constitució del 78, sempre
que es diu “el pueblo” o “los
españoles” s’ha d’interpretar amb
l’ equació  següent :
“españoles=nacionales+inmigrantes“españoles=nacionales+inmigrantes“españoles=nacionales+inmigrantes“españoles=nacionales+inmigrantes“españoles=nacionales+inmigrantes-----
catalanes”catalanes”catalanes”catalanes”catalanes”, si del que es tracta és
de cobrar o tenir drets i  amb
“pueblo=catalanes”“pueblo=catalanes”“pueblo=catalanes”“pueblo=catalanes”“pueblo=catalanes” si el que
toca és pagar o tenir deures. Per
això, el “Defensor del Pueblo” no

dubta a defensar aplicant la
màxima “la millor defensa es un“la millor defensa es un“la millor defensa es un“la millor defensa es un“la millor defensa es un
bon atac”bon atac”bon atac”bon atac”bon atac”, considerant Catalunya
com enemic. En canvi, quan es
tracta de pagar, sí que som
espanyols, encara que
“insolidarios”“insolidarios”“insolidarios”“insolidarios”“insolidarios”. Que jo sàpiga, el sr.

Múgica no ha fet cap acció contra
la COPE per dir qualsevol de les
seves animalades diàries del cali-
bre 44, contra els catalans.

M’agradaria, com a ciutadà de
Mollet, i per tant “““““quasi-quasi-quasi-quasi-quasi-
deliquentdeliquentdeliquentdeliquentdeliquent””””” per català, segons el
sr. Múgica, que els defensors
“oficials” del país (Síndic de
Greuges) i les autoritats locals
molletanes, diguessin alguna cosa
davant la trepitjada espanyola,
oficialment o dins algun dels
mitjans propagandístics de
l’Ajuntament, com el Quatre Can-
tons. Els recordaria que són
catalans abans que polítics. Ho
faran?

El tram del carrer Granollers, s’ha
convertit en un dels punts de la ciutat
preferits per alguns conductors
irresponsables per a circular a altes
velocitats, especialment en horari
nocturn o de matinada.

A això se suma un altre problema, el
soroll nocturn que provoquen els clients
d’un establiment allà ubicat. IxM hem
reclamat a l’Ajuntament que afronti
d’una vegada aquests dos problemes.

El carrer Granollers no és una autopista
i l’oci nocturn d’uns ciutadans no pot
anar en detriment del descans d’altres.

Independents per MolletIndependents per MolletIndependents per MolletIndependents per MolletIndependents per Mollet (IxM)(IxM)(IxM)(IxM)(IxM)
estem rebent les queixes de veïns
de l’Avgda Jaume I, sobre l’excés
de soroll, sobretot en horari
nocturn.

IxM IxM IxM IxM IxM hem reclamat a l’Ajuntament
que intensifiqui el control sobre
els vehicles, automòbils, camions
i motocicletes que superen els
límits permesos d’emissió de
sorolls, sigui pels seus
escapaments, o sigui per aquesta
moda absurda de fer exhibició
pública de la potència dels seus
equips de música.

El soroll és la nova contaminació
urbana i els que governen no
poden mirar cap a una altra
banda, quan la qualitat de vida i
el descans dels ciutadans estan
en joc.

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


