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Lluitant per millorar Mollet !
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preparats
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nosaltres
a l’Ajuntament !

Jesús M. Carrasco
Independents per Mollet ( IxM)
Pocs poden ser tan atrevits com
Independents per Mollet (IxM). I
és que abans de celebrar-se les
eleccions, som els únics que
podem afirmar que ja hem
guanyat.
La nostra raó de ser és treballar
per la nostra ciutat, per això
podem dir que ja hem guanyat.
Perquè en aquests quatre anys
hem aconseguit moltes coses per
millorar Mollet. Ens avalen més de
tres-centes propostes, denúncies,
accions i mocions municipals,
sobre tots els àmbits de la vida
molletana.
Sabem que no vivim en una ciutat
perfecta i no tenim cap vareta
màgica, ni prometem coses que
no podem complir. Sabem que no
podem canviar la ciutat d’un dia
per l’altre, i qui et digui el contrari
t ’enganya, però ens estimem
Mollet i estem segurs que amb
treball i amb el teu suport, podem
millorar-lo.
VVota
ota Independents per Mollet !
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Estem
preparats !
El proper diumenge dia 27 de maig hi ha eleccions
municipals i els molletans decidirem la composició
d’un nou consistori, per primer cop amb vint-icinc
vint-i-cinc
regidors i regidores
regidores.
Independents per Mollet (IxM) aportem l’energia
d’un nou espai, pensant només en Mollet. Ja
n’estem farts dels que no peguen un pal a l’aigua i
es presenten a les eleccions com els salvadors de
la ciutat. 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.
Independents per Mollet ( IxM) serem la sorpresa
positiva d’aquestes eleccions, perquè:
- Som lliures.
- No ens mana ningú i no depenem de ningú.
- Ens estimem Mollet i lluitem per millorar
-lo.
millorar-lo.
- VVolem
olem un Mollet que funcioni, des del dia a dia,
més net, més eficient, més amable.
- TTreballem
reballem per un Mollet de les persones, amb els
seus drets i deures personals, divers.

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

- Lluitem contra l’especulació, per la preservació
del nostre patrimoni cultural i natural.
- TTreballem
reballem per una ciutat acollidora, que mantingui
la nostra identitat.
- FFarem
arem un Ajuntament amb altres prioritats, més
polítiques socials, que escolti més, informi millor
i que respongui.
A Mollet ens cal un espai lliure i independent que
no mantingui vividors ni depengui d’interessos de
fora. Que planti cara quan calgui, mani qui mani.
Ja s’ha vist que votant als de sempre, continuem
tenint els mateixos problemes de sempre.
Aquí us presentem un breu recull d’algunes
propostes del nostre programa electoral. Independents per Mollet (IxM) no us prometem res, només
treball. TTenim
enim experiència i la capacitat de decidir
pensant només en Mollet. Així som, els de
l’estrella, lliures i rebels. Qui vulgui col·locar
col·locar-- se que
truqui a una altra porta. Qui vulgui treballar per
millorar Mollet, aquí té a Independents per Mollet
(IxM).
Entra amb nosaltres a l’Ajuntament !

Resum de propostes del nostre programa

www.independentsxmollet.cat
Candidatura

Primer de tot les persones
L’Ajuntament ha de canviar les prioritats,
les persones han d’anar primer que els grans
projectes d’obres, d’asfalt i de ciment.
Les prioritats de la política local
necessiten un canvi radical. Abans
que coses “per inaugurar ”,
l’Ajuntament s’ha de dedicar a
atendre les necessitats més
quotidianes dels ciutadans.
IxM
IxM, lluny del que fan d’altres, no
us prometem res, només treball, i
us assegurem que treballarem:
P er millorar l’atenció a les
persones :
-Augmentar el pressupost
d’atenció a les persones i
universalitzar els serveis socials,
per no deixar d’atendre la població
local.
-Incrementar
el
nombre
d’educadors de carrer.
-Crear l’Observatori Social municipal, per detectar les necessitats
més urgents.
-Invertir en programes de suport
preventiu contra la exclusió social.
-Ampliar la xarxa d’equips de
serveis
socials
per
a
descongestionar-los.
-Potenciar la transparència i fer un
balanç anual del treball fet.
-Crear equips de mediadors
culturals.

Per millorar la nostra sanitat :
-Elaborar un diagnòstic de salut i
de mancances assistencials.
-Potenciar l’atenció primària i la
seva gestió pública.
-Obrir un tercer ambulatori.
-Crear nous serveis d’urgències,
com el d’oftalmologia i millorar la
dotació d’especialistes.
-Obrir dos dispensaris bàsics als
barris més allunyats dels
ambulatoris.
-Incrementar els recursos per
reduir les llistes d’espera a les
visites i intervencions.
Per millorar l’ensenyament :
-Crear l’Escola Municipal de les
Arts.
-Potenciar i ampliar l’Escola Oficial
d’Idiomes de Mollet.
-Augmentar les dotacions de
beques de menjador.
-Desplegar el Projecte Educatiu de
la ciutat.
-Obrir dues noves Escoles
Bressols, un nou centre de
primària i un nou institut.
-Incrementar el suport a l’educació
no formal, d’integració i en el
lleure.

Mercè Solé

- Mensi-

Independents per Mollet (IxM)
Per millorar la Cultura :
-Promoure la cogestió dels Centres
Cívics i equipaments culturals.
-Endegar un Pla Estratègic Cultural
per consensuar un pla municipal
de cultura.
-Recuperar el Tabaran com a nou
Ateneu i centre lúdic i cultural.
-Donar suport als artistes
molletans i posar a la seva
disposició el museu, l’aparador i els
equipaments municipals.
-Crear una nova Biblioteca municipal i el Museu d’Història Local.
-Dotar els centres cívics de servei
de bar com a espai de trobada i
relació.
-Promoure l’ús i l’ensenyament del
català com a llengua d’integració.
-Augmentar el suport a les entitats
i manifestacions de la nostra
cultura.

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
Col.labora amb IxM
Compte de suport:
2013-0130-79-0201834510
Ajudan’s a seguir sent lliures,
a seguir sense dependre de ningú.

Una ciutat que funcioni, des del dia a dia
Volem una ciutat que reconegui la seva
identitat sense complexes i atengui primer
de tot, les qüestions més quotidianes.

veïns, sobretot de nit i caps de
setmana.

Per millorar el manteniment de
la ciutat:
-Promoure un Pla Anual de
manteniment dels carrers, asfaltat,
repintat, senyalització, il.luminació.
-Crear un unitat d’ntervenció urgent per a reparacions que ho
requereixin.
-Renovar i millorar la xarxa de
clavegueram.
Augmentar el control i vigilància
de les obres que es fan a la ciutat.

Per millorar la seguretat
-Ampliar la plantilla de la Policia
Municipal i implantar la policia de
barri.
-Recuperar la presència d’agents
a les entrades i sortides de les
escoles.
-Regularitzar les patrulles mixtes
de policia municipal i mossos.
-Millorar la senyalització de la
ciutat.
-Potenciar i ampliar les funcions de
l’Agrupació de Voluntaris de
Protecció Civil.

Per millorar la neteja i la gestió
dels residus.
-Realitzar una auditoria sobre el
funcionament de servei de neteja.
-Distribuir de manera coherent el
personal i recursos de neteja
disponibles.
-Adaptar horaris de funcionament
del servei per a evitar molèsties.

-Estendre la recollida de matèria
orgànica a tota la ciutat.
-Dotar la ciutat d’un nombre
suficient de papereres, per la ràtio
una paperera cada 50 metres.
-Implantar la rotació dels
contenidors de residus per evitar
que afectin sempre els mateixos.
Per millorar l’aparcament dels
vehicles
-Arranjar el Pla de les Pruneres i
mantenir-ho com a aparcament
gratuït.
-Adquirir sòl per a la construcció
de nous aparcaments públics i de
dissuasió.
-Estudiar la prioritat d’aparcament
nocturn pels residents, als barris
més problemàtics.
-Pactar amb RENFE/ADIF l’obertura
dels pàrkings de les estacions pels

Per millorar i protegir el nostre
comerç local
-Reduir o eliminar la taxa especial
de residus d’embalatges.
-Acordar amb els comerços la
creació vals d’aparcament per a les
zones blaves.
-Potenciar campanyes com la

David PPuigdomènech
uigdomènech - PPutxiutxiIndependents per Mollet (IxM)
IxM
Vius a Mollet, compra a
d’IxM
IxM, “Vius
Mollet”” .
Mollet
-Paralitzar la implantació de noves
grans superfícies comercials.
-Modificar el PGOU per a evitar la
concentració d’activitats d’un
mateix sector.
Per millorar la nostra mobilitat
-Crear dues noves línies de transport urbà.
-Implantar la gratuïtat del bus urbà
fins els dotze anys i des dels 65.

Entra amb nosaltres a l’Ajuntament !

www.independentsxmollet.cat

Una ciutat jove

Una ciutat acollidora i sostenible

El 40% de la població de Mollet
és jove. Independents per Mollet
treballarem perquè això es
tradueixi en fets a la política local.

Volem una ciutat que tingui cura dels detalls.
Que deixi de crèixer, per guanyar en qualitat.
Per millorar l’accés a l’habitatge:
-Elaborar un pla local d’habitatge
públic i crear un parc d’habitatges
municipals de lloguer.
-Reservar un 50% de sòl a les
promocions públiques per a
lloguer.
-Destinar pressupost a la compra
de sòl i d’habitatge de segona mà
per a lloguer.
-Promoure la masoveria urbana i
el lloguer dels habitages
desocupats.
-Crear un Registre municipal
d’habitatges buits i gravar-los
fiscalment.
-Adaptar
plantes
baixes
desocupades per vivenda.
-Crear un Registre únic públic de
sol.licitants de vivenda.
Per millorar el medi ambient
-Desplegar el Pla d’Actuació
Ambiental i de l’Agenda 21 Local.
-Implantar Indicadors d’avaluació
ambiental per a conèixer la qualitat
del medi ambient.
-Recuperar les lleres dels rius
Tenes i Besòs com a espai públic
natural.
-Crear dos dipòsits d’aigües
pluvials per evitar inundacions.

-Reclamar inversions suficients pel
Consorci del Parc Rural de Gallecs.
-Frenar projectes innaceptables
com la conversió de la carretera
B-500 en via ràpida, l’autovia del
Besós, o la construcció de la
carretera interpolar i el Quart
Cinturó.

Annaïs Garcia i Solé
Independents per Mollet ( IxM)

Per millorar el medi urbà
-Prioritzar manteniment i
conservació abans que nova
construcció.
-Impulsar projectes de regeneració
dels espais interns de la ciutat.
- Reclamar la cobertura de tot el
tram soterrat de la C-17 a Estació
de França, per aparcament i
equipaments públics.
-Implantar l’Avaluació Ambiental
prèvia a tots els projectes
urbanísitics.
-Generalitzar l’energia solar
tèrmica a les noves constuccións
i promoure la introducció de la
fotovoltaica.
-Crear l’Agència Local de l’Energia
i l’empresa municipal “Mollet Solar”, per promoure les noves energies.
-Crear una xarxa completa de
carrils i itineraris bici segurs.

-Instal.lar aparcaments bici vigilats
a les dues estacions de tren.
-Recuperar els aqüífers locals per
a rec i neteja i implantar un sistema
per eliminar els nitrats i nitrits de
les aigües de Gallecs.
-Instal.lar pantalles acústiques als
barris propers a la C-33 i a la C-17.
-Crear horts públics als interespais
urbans.
-Instal.lar estacions de control de
contaminació i pudors i desplegar
accions correctores.
Per defensar els drets dels animals
-Crear amb altres institucions un
nou centre d’Acollida d’Animals
Domèstics al polígon de Can
Magarola.
-Proporcionar suport i recursos a
les entitats de defensa dels drets
dels animals i del medi ambient.

Mollet, la ciutat de l’esport
Volem una ciutat que reconegui l’esport com
una eina de salut, de lleure i de cohesió social.
Per implantar el PProjecte
rojecte
l’esport””
“Mollet, ciutat de l’esport
-Elaborar un pla de dinamització
per aconseguir l’autosuficiència
esportiva.
-Programa de suport a l’esport
escolar i extraescolar formatiu.
-Crear l’Escola Esportiva Municipal.
-Realitzar una auditoria esportiva
municipal per a situar els plans
d’acció.
-Crear l’Institut Municipal de
l’Esport.
-Obrir el Casal de l’Esport molletà,
com espai de trobada del món
esportiu de la ciutat.
-Crear el servei municipal de
medicina esportiva.
-Coordinar
un
programa
d’esponsorització dels clubs i
entitats, per aconseguir recursos.
-Promoure la creació d’un grup de
compra comú per al material

esportiu dels clubs i entitats.
-Establir un pla de mitjans per fer
possible el retorn del Mollet H.C a
la divisió d’honor.
-Reclamar la condició del Hoquei
patins com a esport olímpic.
-Promoure la creació del Club de
Natació de Mollet.
Equipaments esportius.
-Obrir els patis de les escoles fora
de l’horari escolar per a ús públic.
-Dotar tots els barris de pistes
esportives obertes, segons
possibilitats.
-Reformar integralment el pavelló
de Riera Seca, per acabar amb les
mancances actuals.
-Dotar el camp municipal de futbol
Germans Gonzalvo d’un espai
d’aparcament en condicions,
millorar els accessos, suprimint
barreres i dotant-lo d’una parada

Marta Garcia
Independents per Mollet ( IxM)
de bus urbà i de taxis.
-Consensuar amb les entitats, el
futur camp de futbol del Calderí.
Esport PPopular
opular
-Crear la targeta d’usuari “Mollet
+ Esport
Esport”” vàlida per a totes les
instal.lacions esportives.
-Promoure una oferta suficient
d’activitats esportives per a
discapacitats, gent gran i
col.lectius.

-Per reconèixer la importància dels
joves als pressupost municipals,
dedicant a polítiques directes, un
mínim del 2 % del pressupost.
-Recuperar l’edifici de la Cambra
Agrària pels joves de la ciutat.
-Estudiar la creació d’una zona
d’oci nocturn al polígon de Can
Prat.
-Implicar els col.lectius de joves
en la cogestió d’equipaments
públics.
-Promoure l’associacionisme
juvenil i la i la liberització d’horaris
d’equipaments.
-Estudiar la creació d’un Alberg de
Joves.
-Elaborar un pla municipal
d’ocupació juvenil i obrir noves
Cases d’Oficis i Escoles Taller, com
espais de formació pel món del
treball.
-Crear nous bugs d’assaig per als
grups de la ciutat.

Drets Personals
Persones discapacitades
-Crear el Servei d’Informació i
Assessorament per a persones
discapacitades.
-Adaptar els passos de vianants
que encara no ho estan.
-Suprimir les barreres al transport
públic, bus, bus urbà i estacions
de trens.
-Dotar la web municipal, Canal
Mollet TV i el Teatre muicipal de
Can Gomà, de sistemes de
descripció audiovisual i subtitulat.
Gais, Lesbianes i TTransexuals.
ransexuals.
-Promoure la igualtat de drets,
llibertats i reconeixement social
del col.lectiu GLTB.
-Celebrar i promoure activitats a
l’entorn del dia internacional de
l’Orgull GLTB.
-Promoure l’associacionisme
GLTB, i donar suport .

Àdam Lòpez
Independents per Molet (IxM)

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

Entra amb nosaltres a l’Ajuntament !

independentsmollet@yahoo.es

www.independentsxmollet.cat

