“ A Mollet cal un espai
independent que no depengui
dels interessos de fora! “

Lliures i rebels !
Mercè Solé
Independents x Mollet

Som el futur perqué som diferents

IxM
Vine amb Independents !
Els de l’estrella

Independents per Mollet (IxM) aportarem a la
propera cita electoral la novetat d’un espai de futur,
pensant només en Mollet.
Ja n’estem farts dels que no peguen un pal a l’aigua
durant quatre any i es presenten abans de 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.
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 aquí o a
Barcelona. Ja s’ha vist que votant als de sempre
continuem tenint els mateixos problemes de sempre.
Independents per Mollet (IxM) no us prometem res,
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.

Vine amb Independents per Mollet (IxM) !!

www.independentsxmollet.cat
independentsmollet@yahoo.es

Treballant per
millorar Mollet

Col.labora amb nosaltres:
Ajuda’ns a seguir sent lliures,
a seguir sense dependre de ningú.
Compte de suport:
2013- 0130-79-0201834510

IxM

“ Ens estimem Mollet
i lluitem per millorar-ho”

“ Som la llavor del canvi
que Mollet necessita “
Annaïs Garcia i Solé
Independents x Mollet

Jesús M. Carrasco
President d’IxM

Independents per Mollet (IxM)
Una força jove i il.lusionant x Mollet

“Treballar per Mollet:
la nostra raó de ser”

Som Gent x Mollet

David Puigdomènech
Independents x Mollet

Quatre anys de treball intens x Mollet

`

Perque :
·
·
·

Ara fa quatre anys que un conjunt de ciutadans i
ciutadanes, ens uníem per formar Independents per
Mollet (IxM). Naixia de la il·lusió i l’experiència de
ciutadans com tu, farts de veure com molts dels
polítics als que sempre hem votat, es preocupen més
de col.locar-se i mantenir-se al càrrec que de
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.
Sabem que no podem canviar la ciutat que tenim 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. En aquests
quatre anys, hem aconseguit moltes coses.
Imagina’t les que podem aconseguir amb tu !

·
·
·

Som lliures. No ens mana ningú i no depenem de
ningú. Primer de tot, és Mollet.
Volem un Mollet que funcioni, des del dia a dia,
més net, més eficient, més amable.
Treballem per un Mollet de les persones,
amb els seus drets i deures personals, divers.
Lluitem contra l’especulació, per la preservació del
nostre patrimoni cultural i natural.
Treballem per una ciutat acollidora, que mantingui
la nostra identitat.
Volem un Ajuntament amb altres prioritats, més
polítiques socials, que escolti més, informi millor
i que respongui.

Independents per Mollet (IxM) és un projecte de
futur, però és sobretot, un present que avança sense
presses. Som Gent x Mollet, amb un projecte nou i
il·lusionant de millora per a la nostra ciutat. No anem
contra ningú, sinó a favor de Mollet.
Som gent independent, mai indiferent, que decidim
pensant només en Mollet, sense els condicionants
dels partits clàssics, que depenen de les seves
cúpules de Barcelona. Som la llavor del canvi que
Mollet necessita.

www.independentsxmollet.cat

Quatre anys després, ens honora poder dir que ens
avalen més de tres-centes propostes, denúncies,
accions, mocions municipals, i proposicions de llei
presentades, sobre els temes més diversos, amb
especial atenció als problemes més quotidians:
sanitat, urbanisme, mobilitat, educació, medi
ambient, cultura, identitat, joventut, drets
personals, etc, que ens afecten a totes i a tots.
No hem deixat ni un dia de treballar per Mollet, i com
ja hem demostrat, podeu estar ben segurs que no
ho deixarem de fer.

independentsmollet@yahoo.es

