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Endavant IxM !

Independents,
però mai
indiferents !

per Mollet

Lliures i Rebels ! Lluitant per millorar Mollet

!

Prou mentides !

Jesús M. Carrasco
Candidat a l’Alcaldia i President
d’ Independents per Mollet ( IxM)
Mentre les cigales dormen,
nosaltres seguim fent treball de
formigueta. Pas a pas, i sense
pressa. Intentem aportar el nostre
treball per millorar Mollet i en
aquesta lluita, trobem cada dia
més, la complicitat de més
ciutadans.
Us posaré només dos exemples
recents: el passeig de Cesc Bas, a
Can Borrell, ja no és ocupat pels
cotxes i ara torna a ser pels
vianants, i a la plaça dels Ferrers,
de Riera Seca, després d’una
setmana a les fosques, ja ha tornat
la llum. Són només dos exemples
de temes reclamats per IxM, que
ja són realitats. Així és el nostre
projecte i així volem la nostra
ciutat. Una ciutat que funcioni.
IxM creiem que ser independents
vol dir arremangar-se i mullar-s’hi,
malgrat que a alguns no els hi
agradi el que diem. Perquè ens
mou un únic motiu: ens estimem
Mollet i lluitem per millorar-lo.
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Reobertura del
del Centre
Centre
Reobertura
d’Acollida d’Animals,
d’Animals, ja
ja !!
d’Acollida
Independents per Mollet (IxM) hem portat a terme
una nova acció de protesta per a reclamar l’obertura
del Centre d’Acollida d’Animals Domèstics de
Companyia del VVallès
allès Oriental (CAAC)
(CAAC), que està
tancat des del passat mes de juny, per ordre del
Consell Comarcal. Aquesta setmana hem lliurat a la
seu del Consell, un sac de pinso, acompanyat un escrit
per a denunciar la seva mala gestió d’aquest tema i
recordar-los que mentre el centre continuï tancat,
continuaran els sacrificis d’animals a la comarca i
reclamar la seva reobertura immediata.
El Consell Comarcal va fer tancar aquest centre
d’acollida d’animals amb l’excusa de realitzar unes
presumptes obres urgents de reforma de les
instal·lacions. La veritat és que cinc mesos després,
IxM
la gent d’IxM
IxM, hem pogut comprovar de primera mà
que de les obres no hi ha ni rastre, no s’han fet, ni han
començat, ni hi ha perspectives de que es portin a
terme.
Amb el silenci i la complicitat d’alcaldes, regidors i
partits de la comarca, -als que això dels animals no
els preocupa gaire- els responsables del Consell

Comarcal, han estat enganyant els ciutadans durant
aquests cinc mesos i continuen fent-ho ara. Els fets
demostren que les nostres denúncies, eren del tot
justificades i que la clausura per obres urgents, només
era una cortina de fum per amagar les veritables raons
del tancament, polítiques i de gestió.
La crua realitat és que la irresponsabilitat d’alguns, ha
costat ja la vida de centenars d’animals, perquè sense
un centre d’acollida públic de referència a la comarca,
els ajuntaments estan enviant els animals que recullen
al carrer a gosseres privades, on són sacrificats
indiscriminadament, al cap de quinze o vint dies si no
són reclamats pels seus propietaris.
Independents per Mollet (IxM), endegarem noves
accions de protesta per aconseguir la reobertura del
centre d’acollida. Els sacrificis d’animals s’han d’acabar
al Vallès Oriental. Volem un centre públic, que pugui
acollir durant el temps que fos necessari, sense aplicar
eutanàsies, els animals de companyia abandonats. Noo
cal inventar res. Ja en tenim un i el volem obert i
funcionant !

www.independentsxmollet.cat

Lliures i rebels ! Lluitant per millorar Mollet

Conversant amb ...

Ens dediquem a les coses que
afecten el dia a dia del ciutadà

IxM reclama que
l’ADSL arribi a
tota la ciutat

Conversant amb Annaïs Garcia i Solé. Nº 2 d’IxM.
Nascuda a Mollet fa 25 anys. Arquitecta Tècnic.
Annaïs, tu ets una de les
persones
fundadores
d’Independents per Mollet (IxM).
Què va decidir
-te a donar aquest
decidir-te
pas ?
Principalment el desvincular-nos
dels grans partits, poder treballar
des de la independència que ens
caracteritza, sense haver de
dependre de directrius de Barcelona. Bàsicament,el poder treballar
per i des de Mollet perquè és el
poble on vivim i creiem que podem
millorar-lo.
Com veus la relació actual entre
els joves i la política ?
Bé, per ser directa, aquesta relació
no la veig. Actualment, hi ha un
abisme entre els joves i els polítics,
que no vol dir la política. Penso que
en general, hi ha molta gent que
no en vol saber res perquè el que
senten o veuen als mitjans és
bastant desencisador, però a més
crec que els polítics tampoc fan
res per facilitar un relleu
generacional. Avui en dia la política
està vista com una feina estable i
d’un bon sou i penso que hauria
de ser la primera visió a canviar.
Tothom tenim dret a formar part
d’allò on a la fi es decideix com
hem de viure, sense tenir en
compte l’edat que tinguem.

Responsable de Cultura. Candidata nº 2
d’Independents per Mollet ( IxM)

El servei d’ADSL, de connexió a
Internet, que presta Telefònica,
encara no arriba a alguns punts de
la ciutat. Malgrat les promeses
realitzades, la companyia no ha fet
efectives les inversions que va
prometre per modernitzar les línies
telefòniques d’alguns barris de la
ciutat, com la zona nord de Can
Pantiquet, que són analògiques i
no permeten prestacions com
l’accés al servei d’ADSL.

d’aquelles coses que afecten
directament al ciutadà, en el dia a
dia. No ens obsessionem en les
grans actuacions, que no vol dir
que no les tinguem presents, però
si en aquelles petites coses que a
tots ens fan la vida una mica més
fàcil i agradable.

Independents per Mollet (IxM),
ha reclamat a l’Ajuntament que
insti a l’empresa Telefònica a
transformar en digitals, les línies
de la ciutat que encara no ho són,
per permetre l’accés a la banda
ampla i serveis derivats, a tots els
usuaris que ho desitgin.

Tu participes activament en
vàries entitats de l’àmbit cultural. Com veus el panorama
associatiu a Mollet?
Actualment el veig bastant fluix.
No sé si és per part de la gent que
formem part de les diferents
associacions, si és perquè
l’Ajuntament no fa prou o quin és
exactament el motiu, però el fet
és que no veig massa interès a
millorar-lo. Sembla que les entitats
estan, i que aguanten, però
poques poden mirar el futur amb
il·lusió, més aviat ho fan al dia a
dia, fent les seves actuacions o
activitats pertinents, però les
dificultats limiten els reptes a curt
o llarg termini.
Independents per Mollet (IxM)
s’ha convertit en una de les
forces més actives de la ciutat.
Com veus el treball que està fent
IxM ?
El treball que estem fent des
d’Independents per Mollet és molt
més del que ningú que no formi
part de l’organització es pugui
imaginar. A la premsa no es reflexa
ni una quarta part del que fem, fins
i tot hi ha campanyes nostres que
no hi surten mai en alguns mitjans,
però no aconseguiran callar-nos.
IxM fem un treball de formigueta,
intentant denunciar i queixar-nos

Noves Tecnologies

Annaïs Garcia i Solé

A les properes eleccions,
ocuparàs el número 2 de la
candidatura d’Independents per
Mollet (IxM), amb força
possibilitats de ser regidora. Què
aportarà IxM al proper
Ajuntament ?
Jo crec que el primer que aportarà
serà una mica de frescor en les
maneres de fer, serem la llavor del
canvi que Mollet necessita.
Intentarem acostar la política al
ciutadà, fer possible que la gent
realment participi de la política local, podent dir la seva.
Independentment dels resultats
que tinguem, seguirem treballant
per millorar Mollet. No
defraudarem el suport que rebem.

SAMARRETES
Ja tens la samarreta

Informació i venda
independentsmollet@yahoo.es

Promoció Industrial o mera propaganda ?

IxM reclama un pla de xoc per
millorar els polígons industrials
Independents per Mollet (IxM)
fem una valoració crítica de les
accions de promoció industrial,
recentment presentades per
l’Equip de Govern. (PSC-CiU)
Sembla una “broma de mal gust”
que les principals accions de
promoció
industrial
de
l’Ajuntament, siguin la instal·lació
de plafons informatius o la
presentació d’una guia, quan
l’estat dels carrers dels polígons
industrials és molt deficient, i en
alguns d’ells, com el de Can
Magarola, es fa quasi impossible

transitar-hi per algunes voreres,
perquè la vegetació ha envaït
l’espai disponible, per manca de
manteniment .
No és la manca de plafons, ni de
guies, la que dificulta el bon
funcionament del teixit industrial
, sinó el preu del sòl, la pressió fiscal, les traves burocràtiques i la
manca de qualitat en el
manteniment dels polígons. Gastar
diners públics en plafons i guies,
en la situació que es troben els
polígons és una despesa inútil. IxM

Àdam Lòpez
Independents per Molet (IxM)
hem proposat a l’Equip de Govern
que si vol fer promoció industrial,
comenci, per vetllar perquè els
carrers i els accessos dels polígons
estiguin en bones condicions.
http://adamlopezmollet.blogspot.com

www.independentsxmollet.cat

Som Gent x Mollet !

La ciutat que volem

És urgent garantir espai
per les ambulàncies

Drets Personals
Acció d’IxM per
reclamar els drets
dels invidents

Mercè Solé
Responsable de Sanitat
d’Independents per Mollet (IxM)
per a estacionar abans i després
de les seves sortides.

Independents per Mollet (IxM)
ha denunciat les dificultats per a
poder aparcar, que pateixen les
ambulàncies del parc destinat a la
zona de Mollet, que tenen la seva
base de sortida a l’Hospital de la
ciutat. Aquest parc, format per
tres o quatres vehicles, segons
disponibilitat, ha d’estacionar a la
vorera del davant del centre
hospitalari, perquè no disposa
d’espai suficient a l’interior de les
seves instal·lacions.
L’espai d’aparcament, actualment

reservat en aquest tram -del carrer
Sant Llorenç, just davant de
l’Hospital- que és del tot
insuficient, ha de ser compartit
per les operacions de càrrega i
descàrrega dels proveïdors, per
taxis i per ambulàncies. A més, es
diàriament ocupat per vehicles
privats, que fins i tot retiren les
tanques
provisionalment
col·locades per a reservar
aquestes places. És de vital
importància que les ambulàncies
puguin disposar d’espai suficient

Independents per Mollet (IxM),
hem reclamat per aquest motiu, a
l’Equip de Govern municipal que
senyalitzi aquest tram del carrer
Sant Llorenç, entre els carrers
Tarragona i Comarca del Vallès,
com d’exclusiu estacionament per
a vehicles de servei i ambulàncies,
reservant també les places
necessàries per l’accés de taxis i
persones amb disminucions i que
complementàriament agiliti la
retirada per part de la grua municipal dels vehicles privats que
ocupen aquestes places, per tal
d’acabar amb la situació actual.

Millorant Mollet

El nostre treball està sent
útil per millorar Mollet
Amb el teu suport farem que Mollet funcioni
Independents per Mollet ( IxM) és
un projecte de futur, que avança
sense presses, però sense pauses.
El nostre treball diari està

demostrant que és útil per millorar
la nostra ciutat. Aquí anirem
presentant algunes coses que
estan canviant a Mollet gràcies a

Pg. Cesc Bas

Carretera C-17

Independents per Mollet ( IxM)

Carretera C-17 - Ara

la feina d’IxM. Per començar,
només un parell d’exemples.
El passeig Cesc Bas, del barri de
Can Borrell, estava en molt mal
estat i sempre ocupat pels cotxes.
Després de les denúncies
d’Independents ha tornat a ser un
espai per a les persones i sense
perill pels nois que van a l’insitut.
La carretera C-17 al seu pas per
Mollet, presentava un ferm en molt
mal estat. Després de les
reclamacions d’Independents per
Mollet a la Conselleria d’Obres
Públiques de la Generalitat, es va
reasfaltar tot el tram, guanyant en
adherència i seguretat.

Pg. Cesc Bas - Ara

Pere PPujol
ujol

Independents per Mollet (IxM)
vam portar a terme la passada
jornada de les eleccions
catalanes,, una acció de protesta
per a denunciar que les persones
invidents no poden fer ús del seu
dret a un sufragi individual, lliure i
secret, perquè ni el Govern de
l’Estat, ni els partits majoritaris, no
han fet res per a donar compliment a l’acord del Congrés dels
Diputats, que obliga a la
modificació de la Llei Orgànica de
Règim
Electoral
General
(L
OREG), per permetre l’edició i
(LOREG),
utilització, a les diferents
convocatòries electorals, de
paperetes amb inscripcions en
Braille.
IxM vam escenificar en una de les
meses electorals de Mollet del
Vallès, amb els ulls coberts amb
una bena negra, la impossibilitat
de les persones invidents, de
votar de manera individual, lliure i
secreta, perquè la manca de
senyals Braille a les paperetes, els
impedeix diferenciar-les i els obliga
a dependre d’una tercera persona,
Aquesta acció es va emmarcar en
la campanya que IxM venim
desenvolupant sobre aquesta
qüestió durant els darrers tres
anys,
per
aconseguir
l’homologació de paperetes
electorals amb senyals Braille pels
invidents,

David PPuigdomènech
uigdomènech
Independents per Mollet ( IxM)

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

independentsmollet@yahoo.es

Lo batall de Mollet

Premi anual IxM

El Caganer
de l’any 2006

Cinquè alliberament de
llibres a la ciutat
La campanya de “ bookcrossing” d’IxM ja ha
alliberat a Mollet més d’un centenar de llibres
Independents per Mollet (IxM)
vam portar a terme el passat
diumenge, dia 3 de desembre,
una nova acció d’alliberament
múltiple de llibres, a diferents
punts de la ciutat. Es tracta de la
cinquena acció que es porta a
terme, des que vam iniciar la
nostra campanya de difusió del
“bookcrossing”, per a donar als
llibres que hom ja ha llegit una
segona vida i contribuir a fomentar
el gust per la lectura d’una manera
lúdica i alternativa.
IxM valorem positivament
l’acollida d’aquesta campanya, que
ha permès l’alliberament fins ara,
d’un centenar de llibres a la
nostra ciutat. El treball fet, ha
començat a donar fruits positius,
com demostren les donacions de
diferents persones, que han
aportat els seus llibres, per tal que
siguin alliberats a la ciutat, i que
des d’aquí volem agrair.

IxM a internet

Independents
per Mollet (IxM)
ja tenim web

Independents per Mollet (IxM) ja
tenim domini propi i pàgina web a
Internet. Els ciutadans disposen ara d’un
nou portal d’informació i comunicació
amb la formació molletana ubicat a
www
.independentsxmollet.cat
www.independentsxmollet.cat
.independentsxmollet.cat..

Durant la jornada es van alliberar
quinze noves obres, que van ser
deixades en llibertat a les
estacions de ferrocarril, parades de
bus i de taxi i bancs, de diferents
espais públics de la ciutat.Entre
els títols destaquen : “ La plaça
del diamant
diamant”” de Mercè Rodoreda,
“El Legislador
Legislador”” de Miquel de Palol,
“ En la foscor de la nit ” de

Marta Garcia
Independents per Mollet ( IxM)
Christine Aventin, “ Quin dia tan
bèstia”” de Mary Roidgers, o “ El
bèstia
violí d’Auschwitz
d’Auschwitz” de Mª Àngels
Anglada.
Les persones que aconsegueixen
fer-se amb algun dels llibres,
poden registrar la captura a la web
www.bookcrossing.com, anotar
comentaris i seguir el camí del
llibre un cop l’hagin llegit i tornat a
alliberar. Qualsevol ciutadà que
vulgui donar els seus llibres per
participar en aquesta iniciativa, pot
contactar amb IxM
IxM, a l’adreça:
independentsmollet@yahoo.es,
els passarem a recollir, per a
alliberar-los i donar-los una nova
vida

Independents per Mollet (IxM)
ha tancat el procés de recollida
de propostes per a l’atorgament
del premi anual “Caganer de
l’any
l’any”,
El caganer de l’any
l’any, és el premi
que l’agrupació dels independents molletans
molletans, va instaurar ara
fa tres anys, per a destacar
aquelles personalitats, empreses
o institucions, que s’han distingit
al llarg de l’any, “pels seus
demèrits específics i la seva
contribució
a
mantenir
deficiències que afecten els drets
i la qualitat de vida dels
molletans”.
Enguany Independents per
Mollet (IxM), ha obert el procés
Caganer de
d’atorgament del “Caganer
l’any
l’any”, a tots els ciutadans de
Mollet, En aquest procés ,a la
bústia de correu electrònic:
independentsmollet@yahoo.es
IxM ha recollit una vintena de
propostes. Entre les persones
participants s’han sortejat dues
Independents per
samarretes d’Independents
Mollet ( IxM).
L’atorgament oficial del premi “
Caganer del 2006” tindrà lloc
abans de les festes nadalenques,
després de la valoració de
l’agrupació d’Independents per
And the winner
Mollet (IxM). “And
is
.............................”
Properament ho farem públic.

’IxM, vol ser un nou punt de
La web d’IxM,
trobada de tota aquella gent que estima
Mollet i aspira a millorar-lo, des de la
llibertat d’opinió i més enllà d’interessos
partidistes.
Animeu-vos a fer-la servir per a
conèixer més a fons al col·lectiu dels
independents molletans, i fer arribar
les vostres queixes i propostes per a
fer de Mollet la ciutat que tots desitgem

Ana Mª Gómez
Independents per Mollet ( IxM)

