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Endavant IxM !

535 Gràcies !

DIFUSIÓ GRADIFUSIÓ GRADIFUSIÓ GRADIFUSIÓ GRADIFUSIÓ GRATUÏTTUÏTTUÏTTUÏTTUÏTAAAAA

      Jesús M.Carrasco      Jesús M.Carrasco      Jesús M.Carrasco      Jesús M.Carrasco      Jesús M.Carrasco
 Independents per Mollet ( IxM) So

els polítics de l’Ajuntament ?
Saps quan et costaran

Independents per Mollet (IxM)Independents per Mollet (IxM)Independents per Mollet (IxM)Independents per Mollet (IxM)Independents per Mollet (IxM) vam llençar una
endevinalla, per convidar als molletans a descobrir què
era el “número màgic” que proposàvem : 716 .700.
391.  Molts ciutadans ho van encertar. El número en
qüestió, són els milions, en pessetes, per entendre’ns,
que ens costaran els polítics de l’Ajuntament en
aquest mandat. Més de 716 milions de pessetes, que
sortiran dels nostres impostos, sense comptar els aug-
ments d’aquests propers quatre anys, que ja vindran.

Arrodonint, els partits de l’Ajuntament, -que encara
no han fet públic el que es van gastar a la campanya
electoral-, s’emportaran 278 milions de ptes, els
regidors de l’Equip de Govern, amb l’alcalde inclòs,
394 milions i els seus assessors, 43.624.800 ptes.

Sobren qualificatius, tenint en compte les mancances
que pateix la nostra ciutat. És evident que alguna cosa
han de cobrar, però realment fan falta tants diners ?
En què revertiran aquests diners a Mollet ? Què deuen
pensar els propis treballadors de l’Ajuntament quan a

ells amb prou feines els pugen un 2 %, mentre que els
que manen s’apugen el sou més d’un 37 % ? Perquè
han d’haver-hi sous de més de 10 milions -65.000
euros- a l’any, quan encara hi ha treballadors
municipals que no arriben als mil euros al mes? Perquè
s’augmenta el nombre de càrrecs directius i polítics,
quan el que cal és més personal de base per servir als
ciutadans ? Seguirem veient aquests quatre anys, com
l’Ajuntament s’endeuta o deixa de fer coses perquè
no té prou diners ?

El mes de maig, els ciutadans van anar a les urnes.
Cadascú va votar el que va creure oportú, o es va
quedar a casa. Alguns ja han quedat ben servits. Coses
com aquesta no són el millor estímul per la participació.
O potser sí. Dintre de quatre anys ho sabrem. Mentre
tant, aneu pensant quantes coses positives per Mollet,
podríem fer amb 716.700.391 milions, o amb tan sols
una bona part d’ells... Massa diners de tots, destinats
a les butxaques d’uns pocs. Ja veieu que ells callen.
Nosaltres no callarem.

En nom d’Independents per Mollet
(IxM), vull agrair el suport que hem
rebut de molts ciutadans i
ciutadanes de Mollet. Tenim 535
raons més per seguir treballant per
la nostra ciutat i per fer-ho encara
molt millor.

Per molt poc, no hem aconseguit
tenir veu al nostre Ajuntament.
Ens ha faltat un punt i escaig per
aconseguir-ho.Tot i això, Inde-
pendents per Mollet (IxM) ha
estat, l’única força que ha pujat
tant en vots com en percentatge,
un 45%, respecte a les darreres
eleccions del 2003, mentre que el
PSC-PSOE, ha perdut més de 1500
vots, un 16% , el PP 382  i un 17%,
CiU 840, un 31 %, i ICV-EUiA i ERC
conjuntament, 3037 vots  i un 49%
del seu total.

La nostra feina no ha fet més que
començar, no tenim pressa ni
urgències històriques. Avui som
una mica més forts, gràcies a totes
les persones que ens heu ofert el
vostre suport. No us defraudarem.
Hi ha molta feina a fer. A tots i
totes 535 gràcies !

Això és el que ens costaran... sense comptar augments !

 milions de ptes

716

D’ESCÀNDOL!



El desastre de la rotonda
de Can Pantiquet

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

Pompeu Fabra:
una rambla a mitges

                        Com fer que entrar i sortir de Mollet sigui un suplici... ?

Peatge de Mollet

Aquí seguim
pagant peatge !

marquesina?

Col.labora amb IxM
        Compte de suport:

2013-0130-79-
0201834510

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

Hi havia una vegada una rambla.
Havia de ser un dels eixos de
vianants més importants, però
només van urbanitzar  la meitat i a
més, la van tallar a trossos. Havia
de ser un dels eixos comercials
més importants de la ciutat i van
deixar que s’omplís d’ETT’s i
prestamistes...convertint als pocs
comerços del carrer en uns
autèntics resistents. Aquest podria
ser el principi d’un conte urbà, però
és una història real. La història de
la rambla Pompeu Fabra, del barri
de Riera Seca. Una història de
pedaços i d’oblits, que ja dura més
d’un dècada, que ara obre una
nova pàgina amb l’inici d’unes
obres de remodelació més que
discutibles. Però anem a pams.

Al mig de la rambla hi ha un rètol
enorme que indica que els
“calerons”, provenen dels fons de
la Diputació de Barcelona, per a fer

front als danys del tornado. És
curiós, recordo molt bé, aquell
matí del tornado, però no recordo
cap dany important a la rambla
que hagués de comportar una
remodelació completa.

“Cal refer la rambla perquè les
arrels dels arbres han fet malbé el
paviment del tram central”, diu
l’Ajuntament. Ens sobren els din-
ers ? Hi ha carrers de Mollet, molt
més afectats on no s’ha plantejat
cap actuació. Fem una ullada a
alguna de les voreres de
Teixidores, per exemple.
“L’actuació servirà per a unir tot el
tram central i fer-lo més
transitable”. Perquè no es va fer
quan es  va urbanitzar aquest tram
? Mentrestant, ens treuen la
meitat dels arbres que s’hi van
plantar i la meitat dels fanals que
hi van col·locar,  es fa impossible
l’aparcament i la càrrega i

descàrrega i s’engabia a veïns i
botiguers durant mesos, darrera
d’un tanca metàl·lica.

El tram de la rambla que va des de
la plaça Sant Vicens fins a la
rotonda de Can Pantiquet, fa tretze
anys que està sense acabar, sense
urbanitzar. Per ell circulen cada dia
centenars de ciutadans i de nens
que enfilen el camí cap a les
escoles properes i han de superar
una autèntica carrera d’obstacles,
entre el fang, els contenidors, i els
vehicles mal aparcats. Als veïns i
botiguers d’aquest tram se’ls hi
inunden les porteries i els locals
cada cop que plou fort, perquè la
vorera està mal feta i les
clavegueres no funcionen prou bé.
Si ens sobren els calers, perquè
s’ha oblidat i es continua oblidant,
aquest tram durant tants anys ?
No seria més lògic acabar primer,
o fer una urbanització senzilla al
tram que ens falta i que ens és més
necessari ? Perquè es paga una
mateixa obra dos cops, mentre es
deixa la rambla a mitges durant
tants anys ? Perquè no fem les
coses ben fetes, ni que sigui per
variar ? No anem pas bé.

Independents per Mollet (IxMIndependents per Mollet (IxMIndependents per Mollet (IxMIndependents per Mollet (IxMIndependents per Mollet (IxM)
està alertant del perill existent a
les obres de remodelació de la
rotonda de Can Pantiquet.

S’ha modificat substancialment
l’espai transitable, amb la
col·locació de barreres de formigó
sense respectar les mesures
mínimes de seguretat. Aquestes
modificacions han convertit,  un
dels punts d’entrada i sortida del

trànsit més importants de la
ciutat, en una cursa d’obstacles,
amb un excessiu estretament dels
vials, sense cap mena de
senyalització, ni il·luminació, el
que comporta un gran perill
d’accident pels conductors que hi
circulen, especialment de nit.

Independents per Mollet (IxM)Independents per Mollet (IxM)Independents per Mollet (IxM)Independents per Mollet (IxM)Independents per Mollet (IxM),
hem reclamat a l’Equip de Govern
municipal ( PSC-CiU) que revisi la

seguretat d’aquesta rotonda,
elimini o modifiqui la ubicació de
les barreres, les senyalitzi i les doti

de la il·luminació necessària per
fer-les visibles en hores nocturnes
i evitar accidents.

El peatge de Mollet, és l’últim dels
peatges de la primera corona
metropolitana que encara és de
pagament. Totes les autopistes
metropolitanes tenen un primer
tram gratuït menys la C-33.

L’obligatorietat de disposar del
dispositiu de pagament electrònic
Via-Via-Via-Via-Via-TTTTT i a la limitació només per a
usuaris habituals, per accedir a una
“presumpta gratuïtat” de pas de
la barrera del peatge de Mollet, no
satisfà la reivindicació d’IxM,’IxM,’IxM,’IxM,’IxM, sinó
que crea un nou greuge
comparatiu. Malgrat la propa-
ganda oficial, aquí seguim pagant
peatge, però ara directament a la
caixa o al banc, a través dels
costos de contractació i
manteniment de l’aparell, o si
volem seguir pagant en metàl·lic.
On són les promeses de supressió
d’aquest peatge ? Perquè callen
les seccions locals molletanes dels
partits del Govern català ? I tu
encara te’ls creus ?

Mitja rambla porta 13 anys sense urbanitzar

      Jesús M.Carrasco      Jesús M.Carrasco      Jesús M.Carrasco      Jesús M.Carrasco      Jesús M.Carrasco
                  President
 Independents per Mollet ( IxM)
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ACONSEGUIT !
Ràdio Mollet ja
disposa de RDS

Per uns passos de vianants
segurs i acessibles

                                                        Millorant Mollet

ComunicacióTres anys de paraules i cap fet  !

Volem Gallecs al PEIN ja !

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

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

    Independents per Mollet (IxM)

Àngel Guimerà- Ara

Independents per MolletIndependents per MolletIndependents per MolletIndependents per MolletIndependents per Mollet (IxM)(IxM)(IxM)(IxM)(IxM)
denunciem el poc interés que té
el Govern de la Generalitat  per
complir el seu compromís
d’incloure l’espai rural de Gallecs
al Pla d’Espais d’Interès NaturalPla d’Espais d’Interès NaturalPla d’Espais d’Interès NaturalPla d’Espais d’Interès NaturalPla d’Espais d’Interès Natural
(PEIN).(PEIN).(PEIN).(PEIN).(PEIN).

Després de l’aprovació del Pla Di-Pla Di-Pla Di-Pla Di-Pla Di-
rector de Gallecsrector de Gallecsrector de Gallecsrector de Gallecsrector de Gallecs,     per part del
Govern de la Generalitat, a
l’octubre del 2004l’octubre del 2004l’octubre del 2004l’octubre del 2004l’octubre del 2004, la ConselleriaConselleriaConselleriaConselleriaConselleria
de Medi Ambient i Habitatge,de Medi Ambient i Habitatge,de Medi Ambient i Habitatge,de Medi Ambient i Habitatge,de Medi Ambient i Habitatge,  es
va comprometre a tramitar la
inclusió al PEIN, PEIN, PEIN, PEIN, PEIN, d’aquestes més
de 700 hectàrees, la major part de
Mollet,  per acabar amb prop de
40 anys d’amenaces
urbanístiques.

Ja s’han complert tres anys
d’a ixò i  e l  més calent  és a
l ’ a i güe ra . La  p ro tecc ió  de
Ga l l ecs  con t i nua  en  es ta t
precari, pendent de la solució
definitiva per la que tant s’ha
lluitat des dels col·lectius, so-
c ia ls ,  ve ïna ls ,  ambienta ls  i
pol ít ics del territori: la seva
i nc l us i ó  a l  P l a  d ’ Espa i sP l a  d ’ Espa i sP l a  d ’ Espa i sP l a  d ’ Espa i sP l a  d ’ Espa i s
d’ Interès Natural .d’ Interès Natural .d’ Interès Natural .d’ Interès Natural .d’ Interès Natural .

De cap manera es pot justificar   la
paralització durant més de tres
anys d’aquest tema.  Les
formacions polítiques delformacions polítiques delformacions polítiques delformacions polítiques delformacions polítiques del
tripartittripartittripartittripartittripartit, un cop instal·lades al
poder semblen haver oblidat els
seus compromisos electorals. A

les Conselleries de Medi Ambi- Conselleries de Medi Ambi- Conselleries de Medi Ambi- Conselleries de Medi Ambi- Conselleries de Medi Ambi-
ent i Habitatge ent i Habitatge ent i Habitatge ent i Habitatge ent i Habitatge i de P de P de P de P de Política Tolítica Tolítica Tolítica Tolítica Tererererer-----
ritorialritorialritorialritorialritorial,  els hi sobra mandra i els
hi falta eficàcia i voluntat política,
per tancar aquest contenciós
històric i  alguns ajuntaments dealguns ajuntaments dealguns ajuntaments dealguns ajuntaments dealguns ajuntaments de
zonazonazonazonazona,  van córrer per a fer-se la
foto, però no per fer els deures:
modificació dels seus
planejaments, etc.

Independents per MolletIndependents per MolletIndependents per MolletIndependents per MolletIndependents per Mollet (IxM)(IxM)(IxM)(IxM)(IxM)
ha emplaçat als responsables del
Govern català, a tancar i fer pública
la inclusió dels terrenys de Gallecs
al Pla d’Espais d’Interès Natural i a
garantir el manteniment dels con-
nectors biològics que garanteixin
la viabilitat futura d’aquesta zona,
com un dels darrers espais
naturals, agrícoles i forestals,
exemple del que va ser al seu dia
la major part de la plana vallesana.

Independents per MolletIndependents per MolletIndependents per MolletIndependents per MolletIndependents per Mollet (IxM)(IxM)(IxM)(IxM)(IxM)
hem aconseguit finalment una de
les reivindicacions que hem vingut
fent en els darrers anys, en el marc
de la nostra campanya de suport
a la ràdio municipal: la dotació del
sistema de radiodifusió de dades
RDSRDSRDSRDSRDS.

Els independents molletansindependents molletansindependents molletansindependents molletansindependents molletans,
veníem reclamant la necessitat
d’incorporar a les emissions de
Ràdio Mollet el sistema RDS (Ra-RDS (Ra-RDS (Ra-RDS (Ra-RDS (Ra-
dio Data System)dio Data System)dio Data System)dio Data System)dio Data System) que permet
afegir a una senyal convencional
en modulació de freqüència -FM-
,una informació addicional
mitjançant la inclusió d’un canal
que conté dades.

Després de tres anys de
reivindicació, Ràdio Mollet ja
disposa d’aquest nou sistema, i
això demostra un cop més, que
les propostes d’IxMIxMIxMIxMIxM, són viables i
útils per la ciutat.

Aquest avanç tècnic fa possible
que els oients identifiquin
fàcilment l’emissora que estan
escoltant. Ara cal aprofitar totes
les possibilitats que la introducció
del sistema RDS RDS RDS RDS RDS ofereix, oferir
dades sobre els programes i les
peces musicals en emissió,
recepció automàtica d’informació
en àudio del trànsit o la
transmissió de dades etc.

Independents per Mollet (IxM)Independents per Mollet (IxM)Independents per Mollet (IxM)Independents per Mollet (IxM)Independents per Mollet (IxM)
vam denunciar recentment que la
manca  de manteniment dels passos
de vianants els feia pràcticament
invisibles en alguns llocs de la ciutat.
Les denúncies d’IxM, han servit
perquè es repintin alguns d’aquests
a zones com Can Pantiquet,
especialment en alguns carrers on
resultaven especilament prerillosos.

Encara queden massa punts negres
per arranjar. Les prioritats del Gov-
ern socialista-covergent, són unes
altres. Perquè es gasten una
milionada en altres coses quan
algunes qüestions bàsiques com
aquesta encara estan per
solucionar?

IxMIxMIxMIxMIxM seguirem treballant per
millorar de les petites coses el dia
a dia de la nostra ciutat.

Malgrat això, a Can Pantiquet,
encara existeixen molts d’aquests
passos que no ha estat adaptats per
a les persones amb mobilitat
reduïda. Les voreres altes en
aquests passos dificulta  el pas de
persones amb cadires de rodes o
amb mobilitat reduïda, cotxes de
nens o carros de la compra.

      A      A      A      A      Adrià  Viñasdrià  Viñasdrià  Viñasdrià  Viñasdrià  Viñas
       Independents per Molet (IxM)



Independents per Mollet
denuncia l’estafa “Cronopack”

Premi anual d’IxM  Defensem els nostres drets com a consumidors

Alguns contenidors
comencen a
moure’s com

demanava IxM

A punt pel
premi “Caganer
de l’any 2007 “

   Millorant Mollet

Cal acabar amb els casos de publicitat enganyosa

  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)  ve
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,  a cruïlles
perilloses o davant d’edificis o
d’’establiments comercials, generen tot
un seguit de molèsties  que no es poden
mantenir indefinidament.

Celebrem que alguns dels contenidors
denunciats per IxM , per la seva nefasta
ubicació, com aquests del carrer
Berenguer III, s’estiguin començant a
reubicar. Queda mollta feina per fer, es
tracta tant de ser solidaris, com d’evitar
molèsties i accidents.

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

L’Agència Catalana del ConsumAgència Catalana del ConsumAgència Catalana del ConsumAgència Catalana del ConsumAgència Catalana del Consum,
ha acceptat la denúncia que In-In-In-In-In-
dependents per Mollet (IxM) dependents per Mollet (IxM) dependents per Mollet (IxM) dependents per Mollet (IxM) dependents per Mollet (IxM)  va
endegar arran de l’aparició d’un
nou cas de publicitat fraudulenta
a la ciutat, vinculat a les empreses
“P“P“P“P“Promoteamromoteamromoteamromoteamromoteam” ” ” ” ” i “ Data Integral“ Data Integral“ Data Integral“ Data Integral“ Data Integral
Action SAction SAction SAction SAction S.L.L.L.L.L”.”.”.”.”.

Aquest cas va ser detectat     amb
l’arribada a milers de llars
molletanes, d’avisos de recollida
de premis, entre els que es
prometien: “una pantalla plana“una pantalla plana“una pantalla plana“una pantalla plana“una pantalla plana
LCD i una càmera digital”LCD i una càmera digital”LCD i una càmera digital”LCD i una càmera digital”LCD i una càmera digital”, que
imitaven l’albarà d’una empresa de
missatgeria inexistent,
anomenada  “Cronopack“Cronopack“Cronopack“Cronopack“Cronopack”,”,”,”,”, i  es

presentaven amb el  text, “ Nos
consta llegada de un envío remitido
sin cargo alguno para usted. Para
retirar su paquete / bulto debe
llamar al telèfono abajo reflejado –
902 518 999-.”

Es tracta d’un nou cas d’estafa als
consumidors, promogut per
empreses que ja tenen anteced-
ents per males pràctiques, que
indueix a l’engany als ciutadans,
als quals se’ls ha fet arribar un
document manipulat.

L’Agència Catalana del Consum,Agència Catalana del Consum,Agència Catalana del Consum,Agència Catalana del Consum,Agència Catalana del Consum,
ha designat ja un inspector
d’aquest organisme,  i  se li ha fet

arribar la informació i les proves
disponibles, per a fer el seguiment
d’aquest cas, atenent la denúncia
d’IxM,’IxM,’IxM,’IxM,’IxM, per tal d’identificar, pren-
dre les mesures sancionadores
que s’escaiguin i aturar la
propagació d’aquesta estafa.

Independents per Mollet (IxM)Independents per Mollet (IxM)Independents per Mollet (IxM)Independents per Mollet (IxM)Independents per Mollet (IxM)
ha fet una crida als ciutadans a
denunciar aquest tipus de
publicitat fraudulenta davant de les
oficines municipals d’informació
als consumidors de l‘Ajuntament,
davant de la mateixa AgènciaAgènciaAgènciaAgènciaAgència
Catalana del Consum,Catalana del Consum,Catalana del Consum,Catalana del Consum,Catalana del Consum, o a l’adreça
electrònica d’IxMIxMIxMIxMIxM:
independentsmollet@yahoo.es,
per tal d’acabar amb aquestes
males pràctiques i evitar que es
lesionin impunement els drets que
tots tenim com a consumidors.

Independents per MolletIndependents per MolletIndependents per MolletIndependents per MolletIndependents per Mollet (IxM)(IxM)(IxM)(IxM)(IxM)
atorgarà aquest mes de
desembre, el premi “Caganer de“Caganer de“Caganer de“Caganer de“Caganer de
l’anyl’anyl’anyl’anyl’any”, personalitzat en la figura
més típica dels pessebres
catalans, que es lliurarà per quart
any consecutiu a la nostra ciutat.

El caganer de l’anycaganer de l’anycaganer de l’anycaganer de l’anycaganer de l’any, és el  premi
que l’agrupació dels independ-independ-independ-independ-independ-
ents molletansents molletansents molletansents molletansents molletans, va instaurar per
a destacar aquelles personalitats,
empreses o institucions, que
s’han distingit al llarg de l’any,
“pels seus demèrits específics i
per la seva contribució a mantenir
deficiències que afecten els drets
personals i col·lectius i la qualitat
de vida dels molletans”.

En edicions passades, el caganer
va ser atorgat al manteniment del
greuge del peatge de Mollet-Lapeatge de Mollet-Lapeatge de Mollet-Lapeatge de Mollet-Lapeatge de Mollet-La
LlagostaLlagostaLlagostaLlagostaLlagosta de l’autopista C-33, i
l’incompliment de les promeses
dels partits polítics catalans de la
seva eliminació. A les empreses
RENFE i ADIFRENFE i ADIFRENFE i ADIFRENFE i ADIFRENFE i ADIF per les deficiències
del transport ferroviari que
pateixen els usuaris Mollet i als
responsables del ConsellConsellConsellConsellConsell
ComarcalComarcalComarcalComarcalComarcal, pel tancament del
Centre d’Acollida d’Animals de
Companyia del Vallès Oriental,
durant mes d’un any, amb la falsa
excusa d’unes presumptes obres
de manteniment.
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