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Endavant IxM !

Mulla’t ara, o
després no et

queixis !

DIFUSIÓ GRADIFUSIÓ GRADIFUSIÓ GRADIFUSIÓ GRADIFUSIÓ GRATUÏTTUÏTTUÏTTUÏTTUÏTAAAAA

Ara s’acosta ja el moment de
mullar-se. Vols seguir queixant-te
que els polítics als que vas votar
fa quatre anys no foten ni un brot
per complir el que van prometre ?
Ets dels que passa de tot i el dia
27 de maig, preferirà passar el dia
a la platja ? Doncs després no et
queixis. Si les coses no van com
haurien d’anar, no et queixis. Si
cada any pagues més d’impostos
però la ciutat no funciona com
caldria, no et queixis. Si els que
manen a l’Ajuntament no et foten
ni cas, no et queixis...
Si et queda un gram de rebel.lia,
planta’ls-hi cara ! El dia 27 de maig
ves a votar i vota pensant en
Mollet, pensant en qui ha treballat
de valent per Mollet en aquests 4
anys.

Independents per Mollet (IxM) no
et prometem res, només treball i
llibertat, per no dependre de ningú
i decidir pensant en el millor per
Mollet. Estem preparats !

El proper maig hi haurà eleccions municipals i els
molletans decidirem la composició d’un nou consistori,
per primer cop amb vint-i-cinc regidors i regidores. El
meu company, Pere Pujol, diu que els polítics de la
ciutat fan com alguns animals, que dormen tot l’hivern
esperant la primavera, només que aquests ho fan
durant quatre anys, tot esperant la música d’anar a
votar. Té força raó en Pere, vistes les presses d’alguns
per prometre el que no han fet fins ara, o d’altres per
escurar el que queda de calaix: canviant jocs infantils,
incorporant nova maquinària, etc, o bé per omplir-nos
alguns barris d’obres a punt per tallar les cintes, un es
pregunta si no seria millor que hi hagués eleccions
cada any... Com a electors seria esgotador, però com
a ciutadans ben segur que en sortiríem guanyant tots
plegats.

Em trobo cada cop més gent que ens desitja a Inde-
pendents per Mollet (IxM) que tinguem molta sort a
les eleccions. Jo sempre dic que la sort està bé, però
que millor és tenir bona memòria. Memòria del bon
treball que hem fet i seguim fent, malgrat sovint i

sobretot els darrers mesos, alguns mitjans no arribin
mai a explicar-ne ni gota, i memòria sobretot pel dia
de les eleccions, per encertar a posar la papereta
pensant en Mollet.

Ja n’estem farts dels que no peguen un pal a l’aigua
durant quatre anys i es presenten abans de les
eleccions com a salvadors. Dels que fan de la política
una còmoda col·locació i no pensen tornar a la seva
feina. Dels que busquen una poltrona més que treballar
pels solucionar els problemes que tenim els molletans.

La gent d’Independents per Mollet (IxM) sabem que
no vivim en una ciutat perfecta i no tenim cap vareta
màgica, ni prometem coses que no podem complir,
només treball. Tenim experiència i la capacitat de
decidir pensant només en Mollet, en tots els que hi
vivim, estimem i formem la nostra ciutat. Així som,
els de l’estrella, lliures i rebels. Qui vulgui col·locar-se
que truqui a una altra porta. Qui vulgui treballar per
millorar Mollet, ens tindrà sempre al seu costat.
Imagina’t les que podem aconseguir amb tu !

    Annaïs Garcia i Solé    Annaïs Garcia i Solé    Annaïs Garcia i Solé    Annaïs Garcia i Solé    Annaïs Garcia i Solé
 Independents per Mollet ( IxM)
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No t’equivoquis !

“els de
l’estrella”

No t’equivoquis !

Jesús M. Carrasco
Cap de llista

d’Independents per Mollet (IxM)



Calen millores al Pavelló de Riera Seca
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                                                        Conversant amb ...
Volem una ciutat que funcioni,
començant pel nostre dia a dia

Mercè Solé - ”Mensi”. Treballadora de l’Hospital de Mollet.
Exregidora del’Ajuntament. Ha estat coordinadora de l’Àrea de
Serveis Personals,  regidora d’Ensenyament i de Promoció de
la ciutat. Fundadora de l’equip de sofball  de Mollet  i  de les
colles de Morats i Torrats. Membre del Ball de Diables .

I si comencem perquè tothom pugui dutxar-se amb aigua calenta ?

Transport urbà

On és la
marquesina?

Mercè Solé       - Mensi-Mercè Solé       - Mensi-Mercè Solé       - Mensi-Mercè Solé       - Mensi-Mercè Solé       - Mensi-

    Independents per Mollet (IxM)

SAMARRETES

Informació i venda
independentsmollet@yahoo.es

Ja tens la samarreta
d’Independents x Mollet ?

Col.labora amb IxM
      Compte de suport:

2013-0130-79-0201834510

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

Ara és el moment d’IndependentsAra és el moment d’IndependentsAra és el moment d’IndependentsAra és el moment d’IndependentsAra és el moment d’Independents
per Mollet ( IxM).per Mollet ( IxM).per Mollet ( IxM).per Mollet ( IxM).per Mollet ( IxM).

És ben clar. Votant als mateixos de
sempre, seguim tenint els
mateixos problemes de sempre.
Per canviar les coses cal obrir un
nou espai i que entri aire fresc. La
majoria dels partits polítics
molletans estan mancats de
voluntat i d’ imaginació, Estan
malalts de conformisme, els causa
urticària que Independents per
Mollet ( IxM) pugui aconseguir un
bon resultat i tornaran a utilitzar
males arts per intentar evitar-ho.

TTTTTu has estat regidorau has estat regidorau has estat regidorau has estat regidorau has estat regidora
d’Ensenyament, a més de l’únicad’Ensenyament, a més de l’únicad’Ensenyament, a més de l’únicad’Ensenyament, a més de l’únicad’Ensenyament, a més de l’única
regidora de Pregidora de Pregidora de Pregidora de Pregidora de Promoció de la ciutatromoció de la ciutatromoció de la ciutatromoció de la ciutatromoció de la ciutat
que ha tingut Mollet. Com veusque ha tingut Mollet. Com veusque ha tingut Mollet. Com veusque ha tingut Mollet. Com veusque ha tingut Mollet. Com veus
l’àmbit educatiu a l’actualitat ?l’àmbit educatiu a l’actualitat ?l’àmbit educatiu a l’actualitat ?l’àmbit educatiu a l’actualitat ?l’àmbit educatiu a l’actualitat ?

Amb més recursos que mai,
l’Ajuntament ha deixat de ser mo-
tor de la innovació educativa i ara
viu en gran part del treball que vam
fer fa anys i d’iniciatives d’altres
administracions. S’ha acceptat el
que era una demanda ciutadana
com la creació d’escoles bressol,
però amb anys de retard.
Programes innovadors que vam
crear com “ les 5 i 5” s’han deixat
morir a poc a poc, i  s’han perdut
coses importants com la condició
de ciutat universitària, amb el
tancament de l’Escola de Medi
Ambient (EUPMA), i la marxa dels

serveis educatius del Vallès Orien-
tal a Montmeló. D’altra banda, una
de les novetats més destacables,
l’obertura de la nova Escola Oficial
d’Idiomes, s’ha aconseguit
després de tres anys de
reivindicació d’Independents per
Mollet ( IxM), l’única força que
portava al seu programa aquesta
proposta que ja és una realitat
positiva per la ciutat.

I la PI la PI la PI la PI la Promoció de la ciutat ?romoció de la ciutat ?romoció de la ciutat ?romoció de la ciutat ?romoció de la ciutat ?

Els que feien bandera de Mollet,
capital del Baix Vallès, no s’ho han
acabat de creure. La majoria
d’esdeveniments de la ciutat són
iniciatives de les nostres entitats.
La promoció de la ciutat s’ha
desdibuixat i ha passat a dependre
massa d’altres. Mollet no és
encara el centre de serveis que
hauria de ser, només cal veure el
Museu Abelló tancat tot el mes
d’agost, o com les grans àrees
comercials s’estan menjant el
comerç tradicional.

IxM defensa recuperar unIxM defensa recuperar unIxM defensa recuperar unIxM defensa recuperar unIxM defensa recuperar un
molletanisme ben entès.molletanisme ben entès.molletanisme ben entès.molletanisme ben entès.molletanisme ben entès.

Volem una ciutat que estimi les
seves arrels i la seva manera de
ser, sense complexos. Que deixi
d’intentar copiar el que fan els
altres i treballi  per consolidar la
seva identitat, enriquida per tots
els molletans, tolerant i plural. Que

respecti, recuperi i protegeixi la
seva cultura, la seva història, les
seves tradicions i el seu patrimoni
i no ho deixi perdre, com si li fes
vergonya. Volem una ciutat on
tothom se senti orgullós de viure,
independentment dels seus
orígens, amb els mateixos drets,
però també amb els mateixos
deures.

A A A A A les eleccions del proper 27 deles eleccions del proper 27 deles eleccions del proper 27 deles eleccions del proper 27 deles eleccions del proper 27 de
maigmaigmaigmaigmaig, ocuparàs el número quatre, ocuparàs el número quatre, ocuparàs el número quatre, ocuparàs el número quatre, ocuparàs el número quatre
d’Independents per Mollet (IxM).d’Independents per Mollet (IxM).d’Independents per Mollet (IxM).d’Independents per Mollet (IxM).d’Independents per Mollet (IxM).
Què aportarà IxM al properQuè aportarà IxM al properQuè aportarà IxM al properQuè aportarà IxM al properQuè aportarà IxM al proper
Ajuntament ?Ajuntament ?Ajuntament ?Ajuntament ?Ajuntament ?

A Mollet ens cal un espai lliure  que
no mantingui vividors ni depengui
d’interessos de fora. Que planti
cara, mani qui mani aquí o a Bar-
celona. Mollet té reptes al davant
que necessiten nous impulsos i
noves il·lusions i el més important
és retrobar-se a ella mateixa. Li
calen nous protagonistes per sortir
del conformisme  i  fer que la ciutat
funcioni, començant  per les coses
del dia a dia. Independents per
Mollet (IxM) som la llavor d’un
canvi positiu, perquè el nostre
treball a l’Ajuntament, lliure i sense
submissions a ningú, també servirà
per fer que els partits més grans
es deixin de tonteries i treballin per
Mollet.

Independents per MolletIndependents per MolletIndependents per MolletIndependents per MolletIndependents per Mollet (IxM)(IxM)(IxM)(IxM)(IxM) ha
reclamat a l’Equip de Govern munici-
pal que presti més atenció al
manteniment del pavelló esportiu de
Riera Seca i que introdueixi millores
per a facilitar les activitats que allà
s’hi porten a terme.

Aquest pavelló acull tot un ventall
d’equips de diferents categories
d’hoquei sobre patins, de patinadors
i patinadores, de ciutadans que hi

participen en activitats organitzades
pel propi Ajuntament, així com de
diferents esdeveniments esportius
de tota mena.

L’estat i el nivell de manteniment
d’algunes instal·lacions del pavelló
contrasta amb les inversions
milionàries que l’Equip de Govern
municipal ( PSC-CIU) ha esmerçat
aquests darrers anys, en d’altres
equipaments esportius de la ciutat.

Independents per Mollet ( IxM)Independents per Mollet ( IxM)Independents per Mollet ( IxM)Independents per Mollet ( IxM)Independents per Mollet ( IxM)
hem reclamat que s’apliqui un pla
intensiu de manteniment i
renovació de les instal·lacions del
pavelló de Riera Seca, i hem
proposat que per la seva urgència
es comenci per la millora de les
instal·lacions sanitàries, amb la
instal·lació de mesures d’estalvi
d’aigua i de les calderes,
escalfadors o d’altres equips
necessaris per a garantir que els

practicants de les diferents
activitats esportives, puguin
dutxar-se amb aigua calenta sense
les precarietats actuals.

Independents per MolletIndependents per MolletIndependents per MolletIndependents per MolletIndependents per Mollet (IxM)(IxM)(IxM)(IxM)(IxM) .
ha reclamat als responsables
municipals, que reposin amb la
major rapidesa possible la
marquesina d’aquesta parada,
perquè és útil pet tots els usuaris
i perquè, per la seva ubicació, és
sovint utilitzada per persones amb
problemes de salut que surten de
l’ambulatori.
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ACONSEGUIT !
Netegen el
Polígon de

Can Magarola

El nostre treball està sent
útil per millorar Mollet

                                                        Millorant Mollet

Teixit IndustrialFem que la ciutat funcioni !

Acció reivindicativa d’IxM

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

Amb el teu suport farem  que Mollet funcioni

Independents per Mollet ( IxM)Independents per Mollet ( IxM)Independents per Mollet ( IxM)Independents per Mollet ( IxM)Independents per Mollet ( IxM)
ens presentem a les properes
eleccions municipals, però aquest
no és el nostre principal objectiu.

Pça Joan Miró

tives que sovint els mitjans de
comunciació locals t ’expliquen.
Aquí tens dos nous exemples més.
La plaça Joan Miró de Plana Lledó
es trobava en un estat penós per
manca de neteja i manteniment,
Després de les denúncies
d’IndependentsIndependentsIndependentsIndependentsIndependents la plaça va quedar
com pots veure a la foto inferior.
La cruïlla de Berenguer III amb
Àngel Guimerà, a l’Estació de
França, era un punt perillós on
sovintejaven els accidents, IxMIxMIxMIxMIxM
vam aconseguir la instal.lació de
passos elevats per a reduïr la
velocitat dels vehicles, tal i com
també pots veure a la fotografia.

Àngel Guimerà

Pça Joan Miró- Després Àngel Guimerà- Ara

La nostra raó de ser és treballar
per la ciutat i millorar-la, en tot allò
que puguem. El nostre treball diari
va aconseguint moltes coses posi-

Independents per MolletIndependents per MolletIndependents per MolletIndependents per MolletIndependents per Mollet (IxM)(IxM)(IxM)(IxM)(IxM)
va portar a terme una acció
reivindicativa per a reclamar el
repintat dels passos de vianants
de moltes zones de la ciutat.

Els independents molletansindependents molletansindependents molletansindependents molletansindependents molletans, hem
vingut alertant des de fa temps del
mal estat en que es troben molts
dels passos de vianants d’algunes
zones de la ciutat, que s’han
convertit en pràcticament
invisibles perquè no es repinten
amb la periodicitat necessària.

Membres d’IxMIxMIxMIxMIxM van realitzar

accions puntuals a diferents
cruïlles del barri de Can Pantiquet,
per a informar conductors i
vianants sobre aquesta
problemàtica i alertar del perill que
suposen els passos de vianants
invisibles.

Durant l’acció, es van utilitzat
pancartes –com la que podeu
veure a la fotografia- i es van
distribuïr vuit-cents fulls
informatius, exposant la posició
d’Independents per Mollet (IxM)Independents per Mollet (IxM)Independents per Mollet (IxM)Independents per Mollet (IxM)Independents per Mollet (IxM)
sobre aquest tema.

Independents per Mollet ( IxM),Independents per Mollet ( IxM),Independents per Mollet ( IxM),Independents per Mollet ( IxM),Independents per Mollet ( IxM),
ha reclamat a l’Equip de Govern
municipal que solucioni aquesta
qüestió, perquè el programa de
repintat que s’aplica actualment és
del tot insuficient, ja que deixa una
quantitat massa important de
passos de vianant de la ciutat, en
una situació molt precària durant
mesos

Els passos de vianants despintats,
suposen un risc afegit a la
seguretat dels vianants i
especialment de les persones amb
dificultats de mobilitat. Creuar un
pas zebra ben senyalitzat ja és de
per sí una aventura. Si aquest és
invisible, resulta llavors un perill
massa elevat que cal evitar.

Independents per MolletIndependents per MolletIndependents per MolletIndependents per MolletIndependents per Mollet (IxM)(IxM)(IxM)(IxM)(IxM)
ha celebrat l’execució, per part de
l’Ajuntament, d’una actuació per
a netejar les voreres i espais
comuns dels carrers del polígon
industrial de Can MagarolaCan MagarolaCan MagarolaCan MagarolaCan Magarola.

IxMIxMIxMIxMIxM hem vingut denunciat
reiteradament en els darrers
mesos que l’estat dels carrers de
la majoria dels polígons industri-
als “era molt deficient”, i que en
alguns d’ells, com el de CanCanCanCanCan
MagarolaMagarolaMagarolaMagarolaMagarola, es feia quasi impossi-
ble transitar-hi per algunes
voreres, perquè la vegetació havia
envaït tot l’espai disponible per
manca de manteniment, i en
molts punts les males herbes
havien arribat a ocultar la
senyalització dels carrers”.

Independents per Mollet (IxM)Independents per Mollet (IxM)Independents per Mollet (IxM)Independents per Mollet (IxM)Independents per Mollet (IxM),
celebrem la resolució d’aquest
tema, perquè demostra que el
nostre treball va dia a dia
aconseguint coses positives per la
ciutat.

El manteniment d’un teixit indus-
trial dinàmic és fonamental per a
garantir l’equilibri socio-econòmic
de la ciutat, i garantir un
manteniment de qualitat de les
zones industrials, és un bon
incentiu per a la implantació de
noves activitats econòmiques que
generin ocupació.

    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)



Independents per Mollet
presenta la seva llista

        Mobilitat  Eleccions Municipals                               27 de maig

Els contenidors
han de rotar

periòdicament

IxM reclama
la senyalització
de l’Escola de

Policia

   Millorant Mollet

Una candidatura lliure i rebel de Gent x Mollet

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

Independents per MolletIndependents per MolletIndependents per MolletIndependents per MolletIndependents per Mollet (IxM)(IxM)(IxM)(IxM)(IxM)
ha denunciat la manca de
senyalització dels accessos de
l’Escola de Policia  i de Bombers
de Catalunya, ubicada a Mollet
del Vallès.

Les instal·lacions de l’Escola de
Policia de Catalunya, estan
ubicades en un autèntic nus de
comunicacions, on s’entrecreuen
entrades i sortides de l’autopista
A-7, amb la N-152 i les
connexions amb els nuclis urbans
de Mollet i de Parets de Vallès.

La nova senyalització de la C-17,
positiva a nivell general, té un
gran forat negre a Mollet, deixant
un centre tan important com
l’Escola de Policia i de Bombers
sense cap mena de senyalització
per accedir-hi.

La importància d’un centre com
l’Escola de Policia de Catalunya
mereix un tractament adequat
també pel que fa als seus
accessos,  i  no deixa de ser un
contrasentit que el lloc on s’han
de formar els i les agents
encarregats d’ordenar el trànsit a
Catalunya, sigui un exemple de
manca de senyalització, que
provoca que moltes de les
persones que hi volen accedir, es
perdin en un autèntic laberint de
carreteres.

Independents per MolletIndependents per MolletIndependents per MolletIndependents per MolletIndependents per Mollet (IxM)(IxM)(IxM)(IxM)(IxM) ha
reclamat un canvi en la gestió dels punts
de recollida selectiva de paper, vidre i
envasos, especialment pel que fa als
eixos comercials de la ciutat.

La ubicació dels contenidors, davant
d’edificis o d’’establiments comercials,
generen tot un seguit de molèsties pels
establiments que els suporten, que no
es poden mantenir indefinidament.

Independents per Mollet (IxM), Independents per Mollet (IxM), Independents per Mollet (IxM), Independents per Mollet (IxM), Independents per Mollet (IxM), ha
reclamat , que es posi en marxa un pla
de rotació periòdica dels contenidors de
recollida selectiva, amb canvis
trimestrals o semestrals, per a resoldre
el greuge comparatiu que actualment
pateixen alguns establiments.,

Independents per MolletIndependents per MolletIndependents per MolletIndependents per MolletIndependents per Mollet (IxM)(IxM)(IxM)(IxM)(IxM)
va presentar la que serà la seva
candidatura electoral per a les
eleccions municipals del mes de
maig, aquest passat 30 de març.
L’acte va tenir lloc al Centre Cul-
tural “La Marineta”, El president
d’Independents per Mollet ( IxM)d’Independents per Mollet ( IxM)d’Independents per Mollet ( IxM)d’Independents per Mollet ( IxM)d’Independents per Mollet ( IxM)
i candidat a l’Alcaldiacandidat a l’Alcaldiacandidat a l’Alcaldiacandidat a l’Alcaldiacandidat a l’Alcaldia per IxM,IxM,IxM,IxM,IxM,
Jesús M. CarrascoJesús M. CarrascoJesús M. CarrascoJesús M. CarrascoJesús M. Carrasco, va  detallar
la composició de la candidatura
dels independents molletansindependents molletansindependents molletansindependents molletansindependents molletans,
sense números i sense títols,

“perquè aquí tothom és igual
d’important, des del primer fins
l’últim”, La nostra és una
candidatura de “Gent per Mollet”.
No som l’élite ni la intel·lectualitat
de la ciutat, ni ho volem ser, som
gent normal, ciutadans de carrer,
però sobradament preparats, que
s’estimen la seva ciutat i treballen
per millorar-la, amb l’experiència i
la convicció necessàries per fer
canviar les coses a l’Ajuntament,
si ens dones el teu suport.

Jesús Mª Carrasco i Gómez
Annaïs Garcia i Solé
David Puigdomènech i Càmara
Mercè Solé i Cabrera
Àdam López i López
Marta Garcia i Royo
Pere Pujol i Artés
Montserrat Cotanda i Cornellas
Leopoldo Conde Garcia
Mª Luisa Morenilla Rodríguez
Alex Tres Tejado
Ana Mª Gómez Ortega
Joaquín Villanueva Bravo
Josefina Rocher i Boada
Francisco Contreras Barroso
Nora Castillo Morenilla
Julián Vidal Sánchez
Hortènsia Sabater i Fornaguera
Adrià Viñas i Giralt
Matilde Gómez Ortega
Jaume Pascual Estepa
Carme Boada i Borrat
José Antonio Gálvez Martínez
Isabel Farrés i Espinosa
Juan Diego Sastre Martí

Marc Garcia i Solé
Encarna Millán Barrera
Felipe Jiménez Martínez

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

CandidaturaCandidaturaCandidaturaCandidaturaCandidatura


