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4 anys de
treball fet per
millorar Mollet

DIFUSIÓ GRADIFUSIÓ GRADIFUSIÓ GRADIFUSIÓ GRADIFUSIÓ GRATUÏTTUÏTTUÏTTUÏTTUÏTAAAAA

La futura construcció d’un nou hospital a Mollet, no
ens ha de fer oblidar la realitat actual de les nostres
necessitats d’atenció sanitària. El nou hospital serà
una peça important, però no serà, ni de bon tros, una
vareta màgica que acabi amb tots els nostres mals.

Mollet necessita     un servei que atengui les urgències
d’oftalmologia que es produeixen a la ciutat. El servei
actual, ubicat a l’Hospital de Mollet, està molt saturat
i només cobreix les visites ordinàries prèvia demanda
d’hora, mentre que deixa sense cobertura a la sanitat
pública de la ciutat, els ciutadans que necessiten
l’atenció urgent d’un especialista en oftalmologia.

Actualment les persones que s’adrecen a l’Hospital
de Mollet amb una urgència oftalmològica són
sistemàticament derivats als hospitals de Granollers
o de la Vall d’Hebrón, el que retarda perillosament la
seva atenció i la dificulta, perquè moltes d’elles com
és lògic, si tenen un problema de visió, no estan en
les condicions més idònies per a traslladar-se per sí
soles, a un altre centre hospitalari.

Per aquest motiu, IxMIxMIxMIxMIxM venim reclamant en solitari,
mentre d’altres miren cap a una altra banda, l’obertura
d’un servei d’urgències oftalmològiques a l’Hospital
de Mollet. Volem que les persones que ho necessitin
puguin ser ateses a la ciutat, garantint el seu dret a
una atenció urgent de qualitat, sense haver de
desplaçar-se a d’altres centres sanitaris, pagant-se a
més el trasllat, de la seva butxaca.

Es tracta d’una proposta, realista,  possible i sobretot,
necessària. Per això Independents per Mollet (IxM)Independents per Mollet (IxM)Independents per Mollet (IxM)Independents per Mollet (IxM)Independents per Mollet (IxM)
hem proposat, que s’ampliï el conveni que l’Hospital
de Mollet manté amb el Servei Català de Salut, com a
centre de la Xarxa d’Hospitals d’Utilització Pública
(XHUP), per a dotar el centre d’especialistes en
oftalmologia que cobreixin aquest nou servei de la
sanitat pública de la ciutat, o que es busqui qualsevol
altra fórmula àgil i alternativa.

Fem sentir la nostra veu als qui manen. IxMIxMIxMIxMIxM  ho
seguirem fent i amb el vostre suport tindrem més
força. Ja ho sabeu.

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 !



La hibernació dels polítics molletans

.
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                                                        Conversant amb ...
Aportem noves idees, a peu de
carrer, sense submissions a ningú

David Puidomènech. Nº 3 d’IxM.  32 anys. De Cal Saleta i Cal
Pelat. Treballador de l‘Ajuntament de Mollet, actualment
responsable del C.C. L’Era. Membre fundador dels Castellers
de Mollet i casteller de la Colla Vella dels Xiquets de Valls.
Graller  del  grup“ Toc de Gralla”.

Ara desperten alguns, tres mesos abans de les eleccions ?

Noves Tecnologies

    Pere P    Pere P    Pere P    Pere P    Pere Pujolujolujolujolujol
   Independents per Mollet ( IxM)

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

IxM aconsegueix
que l’ADSL arribi
a tota la ciutat

David, Independents per Mollet,David, Independents per Mollet,David, Independents per Mollet,David, Independents per Mollet,David, Independents per Mollet,
es presenta a les eleccionses presenta a les eleccionses presenta a les eleccionses presenta a les eleccionses presenta a les eleccions
municipals, en solitari i sensemunicipals, en solitari i sensemunicipals, en solitari i sensemunicipals, en solitari i sensemunicipals, en solitari i sense
cap vinculació amb cap altrecap vinculació amb cap altrecap vinculació amb cap altrecap vinculació amb cap altrecap vinculació amb cap altre
partit o coalició. Ppartit o coalició. Ppartit o coalició. Ppartit o coalició. Ppartit o coalició. Perquè ?erquè ?erquè ?erquè ?erquè ?

Vam fundar IxM per treballar pel
poble des de la llibertat de no ha-
ver de dependre de ningú, ni
seguir interessos que venen de
fora de Mollet. Vam emprendre el
camí sols i sols seguirem. Som una
força lliure, nova i diferent, de gent
que té una idea clara de ciutat
perquè la viu cada dia a peu de
carrer i no des de despatxos
ampul·losos.
Sempre defensarem la nostra
independència i no trairem tota la
gent que ens dona suport
precisament per que no depenem
de ningú. Dit això, qui vulgui
sumar-se al projecte d’IxM de
transformació de Mollet des de
baix, a peu de carrer, amb
polítiques progressistes i de clar
component nacional té la porta
ben oberta i hi serà benvingut.

Sovint es diu que Mollet és unaSovint es diu que Mollet és unaSovint es diu que Mollet és unaSovint es diu que Mollet és unaSovint es diu que Mollet és una
ciutat ben comunicada. Quèciutat ben comunicada. Quèciutat ben comunicada. Quèciutat ben comunicada. Quèciutat ben comunicada. Què
nnnnn’opines com a responsable de’opines com a responsable de’opines com a responsable de’opines com a responsable de’opines com a responsable de
mobilitat d’IxM ?mobilitat d’IxM ?mobilitat d’IxM ?mobilitat d’IxM ?mobilitat d’IxM ?

Mollet ho seria si les infrastruc-
tures funcionessin correctament i
estiguessin en bon estat. Amb
RENFE la situació és vergonyosa,
la gent amb mobilitat reduïda ho

Amb això del canvi climàtic,
sembla que algunes espècies
d’animals han canviat las costums
i ara estan actius tot l’hivern.
Aquest canvi, m’agradaria que
també arribés a d’altres àmbits
més humans, i que el costum
d’estar “actiu” tingués una
vigència continua. M’explicaré.
Acostumat a veure Tele Mollet, on
els temes polítics habituals són els
actes socials que fa el Sr. Monràs

i els del seu partit, acompanyats
esporàdicament per notícies
d’algunes coses que fem els IxM,
ara sembla que ha arribat la
primavera. Denúncies de
vandalisme i actes incívics  a Can
Pantiquet (la resposta de
l’Ajuntament, genial, és que els
veïns presentem denúncies al
jutjat. Sense comentaris), d’actes
de favoritisme als pisos nous de la
Vinyota, emprenyades per tot,

“nosaltres ja ho vam denunciar...”
, passió als plens. És com el joc
de les cadires on hi ha menys llocs
que persones per asseure’s. Tots
corren com bojos mentre sona la
música i quan aconsegueixen
seure, buufff !!! A esperar que
tornin a sonar. Espero que la gent
de Mollet valori la feina constant
que fem nosaltres, més que la
bogeria que els agafa a alguns
cada quatre anys, quan desperten

Arran de la denúncia efectuada per
Independents per Mollet (IxMIndependents per Mollet (IxMIndependents per Mollet (IxMIndependents per Mollet (IxMIndependents per Mollet (IxM),,,,,
l’empresa TTTTTelefònica elefònica elefònica elefònica elefònica ha efectuat
millores a les línies d’algunes
zones de la ciutat, per tal de fer
arribar el servei d’ADSLADSLADSLADSLADSL.

A partir d’ara, els usuaris que ho
desitgin d’’’’’algunes zones de
Mollet, com alguns carrers del
nord del barri de Can Pantiquet,
podran  accedir al servei ADSLADSLADSLADSLADSL,
com la resta de molletans. Una
altra prova que el treball
d’Independents per Mollet (IxM)Independents per Mollet (IxM)Independents per Mollet (IxM)Independents per Mollet (IxM)Independents per Mollet (IxM),
és útil als molletans i positiu per
la ciutat.

Els molletans són gent intel·ligent.
Si es paren a pensar un parell de
minuts en la feina feta els darrers
4 anys, veuran ràpidament qui no
ha parat ni un dia, i qui s’ha adormit
a la palla, fent un paper ben galdós.
No crec que els molletans es
deixin influir per cants de sirena o
per un populisme de pa sucat amb
oli. Malgrat això, per damunt de
tot, el missatge més important és
animar la gent que el 27 de maig
s’acosti als col·legis electorals i
exerceixin el seu dret a vot,
lliurement, pensant en Mollet.

David, tu ocuparàs el númeroDavid, tu ocuparàs el númeroDavid, tu ocuparàs el númeroDavid, tu ocuparàs el númeroDavid, tu ocuparàs el número
tres de la candidatura d’IxM.Quètres de la candidatura d’IxM.Quètres de la candidatura d’IxM.Quètres de la candidatura d’IxM.Quètres de la candidatura d’IxM.Què
aportarà Independents peraportarà Independents peraportarà Independents peraportarà Independents peraportarà Independents per
Molllet al proper Ajuntament ?Molllet al proper Ajuntament ?Molllet al proper Ajuntament ?Molllet al proper Ajuntament ?Molllet al proper Ajuntament ?

té molt malament. Per no parlar
de la situació de la nostra llengua,
completament oblidada pels dels
trens. Peatge? Un capítol més
d’enganyifes i mentides dels
governants, ni gratuït, ni res, a
continuar pagant, d’altra forma,
però pagant... i amb les
carreteres... una altra lluita con-
stant, senyalització, il·luminacions,
ferms en mal estat...podríem estar
100 vegades millor amb poc que
tothom treballés i fes la feina amb
diligència.

IxM, és la força que defensaIxM, és la força que defensaIxM, és la força que defensaIxM, és la força que defensaIxM, és la força que defensa
“P“P“P“P“Primer de tot, Molletrimer de tot, Molletrimer de tot, Molletrimer de tot, Molletrimer de tot, Mollet”””””

La raó de ser d’IxM és treballar per
Mollet. Ens l’estimem i el volem
veure millor que mai. Donem
suport a iniciatives de fora la vila,
si s’escau, però el que realment
ens mou és la millora de la ciutat,.
Als altres partits els interessen els
vots molletans per aconseguir
poder al Consell Comarcal, la
Diputació o d’altres llocs. Allà ells.
Qui vulgui col.locar-se o fer carrera
política, que truqui a una altra
porta. Aquí estem per treballar per
la ciutat.

Alguns partits de Mollet,Alguns partits de Mollet,Alguns partits de Mollet,Alguns partits de Mollet,Alguns partits de Mollet,
després de 4 anys dormint,després de 4 anys dormint,després de 4 anys dormint,després de 4 anys dormint,després de 4 anys dormint,
desperten ara, 3 mesos abansdesperten ara, 3 mesos abansdesperten ara, 3 mesos abansdesperten ara, 3 mesos abansdesperten ara, 3 mesos abans
de les eleccions. Quin missatgede les eleccions. Quin missatgede les eleccions. Quin missatgede les eleccions. Quin missatgede les eleccions. Quin missatge
donaries als electors molletans?donaries als electors molletans?donaries als electors molletans?donaries als electors molletans?donaries als electors molletans?

IxM aportarem noves idees, noves
formes d’entendre i practicar la
política en clau local. Propostes de
peu de carrer i del dia a dia. Sense
submissions a ningú. I el dia
després seguirem treballant  com
fins ara. Les eleccions son només
un pas més. Aquests quatre anys
hem demostrat que és possible fer
política fora de l’Ajuntament. Hem
aconseguit moltes coses positives.

ImaginaImaginaImaginaImaginaImagina’t el que podem fer amb’t el que podem fer amb’t el que podem fer amb’t el que podem fer amb’t el que podem fer amb
més mitjans !!més mitjans !!més mitjans !!més mitjans !!més mitjans !!

SAMARRETES

Informació i venda
independentsmollet@yahoo.es

Ja tens la samarreta
d’Independents x Mollet ?

en sentir la típica música electoral
que acompanya el joc de les
cadires.

Col.labora amb IxM
      Compte de suport:

2013-0130-79-0201834510

Ajudan’s a seguir sent lliures,
a seguir sense dependre de ningú.
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Campanya d’IxM
de suport al

comerç molletà

El nostre treball està sent
útil per millorar Mollet

                                                        Millorant Mollet

Comerç localEl Peatge de Mollet
Una “gratuïtat” pagant

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

Mercè SoléMercè SoléMercè SoléMercè SoléMercè Solé

    Independents per Mollet (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)
és un projecte de futur, que avança
sense presses, però sense pauses.
El nostre treball diari està

Vorera CEIP Cal Músic

la feina d’IxM. Aquí en tenim dos
nous exemples més.
L’Escola de Cal Músic, no
disposava d’una vorera en
condicions, el que a més de ser
un perill, perjudicava molt l’accés
al centre i l’espera dels pares a la
sortida. Després de les denúncies
d’Independents l’escola ja disposa
de la vorera que li mancava i finsi
tot s’ha instal.lat l’arbrat.
Les plaques del barri nou de Can
Fàbregas estaven totes plenes
d’errades ortogràfiques i fins i tot
l’escut de Mollet apareixia al revés.
Tal i com IxMIxMIxMIxMIxM vam reclamar han
estat totes corregides.

Plaques Can Fàbregas

Vorera Cal Músic- Ara Plaq Can Fàbregas-Ara

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

Independents per MolletIndependents per MolletIndependents per MolletIndependents per MolletIndependents per Mollet (IxM)(IxM)(IxM)(IxM)(IxM)
rebutgem l’obligatorietat d’haver
de disposar del  dispositiu de
pagament electrònic, anomenat
Via-Via-Via-Via-Via-TTTTT i  la limitació només a usuaris
habituals, per accedir a la
“presumpta gratuïtat” del peatge
de Mollet de l’autopista C-33, que
va entrar en vigor el passat 1 de
febrer.

Es tracta d’una autèntica enganyifa
als ciutadans, que es vengui amb
tanta publicitat una gratuïtat que
és falsa, ja que els usuaris amb
aquest dispositiu, al que li escau

més el nom de TTTTTeleeleeleeleele-Atrac-Atrac-Atrac-Atrac-Atrac,
seguiran pagant peatge, però ara
directament a la caixa o al banc,
ja que fer-se amb l’aparell costa
entre 52 i 7052 i 7052 i 7052 i 7052 i 70 euros anuals,euros anuals,euros anuals,euros anuals,euros anuals, i pot
arribar fins els 180 euros anuals,180 euros anuals,180 euros anuals,180 euros anuals,180 euros anuals,
si afegim el requeriment d’un saldo
mínim fix al compte i resta de
costos bancaris.

No es pot acabar amb un greuge
històric com el d’aquest peatge,
creant-ne un de nou, ni creant
nous problemes als municipis
afectats com Mollet. Perquè els
usuaris que volen acollir-se a

aquesta mesura han d’utilitzar
l’entrada o la sortida de Mollet de
la C-33, el que provoca que molts
optin per efectuar maniobres
d’entrada i sortida al nucli urbà, per
reincorporar-se un altre cop a
l’autopista, afectant el trànsit in-
tern del municipi, sobre tot a les
hores punta del matí i del vespre.

Independents per Mollet (IxM),Independents per Mollet (IxM),Independents per Mollet (IxM),Independents per Mollet (IxM),Independents per Mollet (IxM),
mantindrem activa la nostra
campanya reivindicativa, realitzant
accions informatives i de protesta,
fins que no s’hi arribi a un acord
que concreti la gratuïtat d’aquesta
barrera per a tots els usuaris o la
construcció d’una sortida
diferenciada sense peatge.

Independents per MolletIndependents per MolletIndependents per MolletIndependents per MolletIndependents per Mollet (IxM)(IxM)(IxM)(IxM)(IxM)
hem posat en marxa una
campanya de suport al comerç
local de la ciutat, que porta per
eslògan, “Vius a Mollet, compraVius a Mollet, compraVius a Mollet, compraVius a Mollet, compraVius a Mollet, compra
a Molleta Molleta Molleta Molleta Mollet”. ”. ”. ”. ”. Es tracta de la segona
campanya d’aquest àmbit que
portem a terme a la ciutat, amb la
finalitat de defensar i potenciar el
petit i mitjà comerç local, un
model de comerç que en el nostre
país és el veritable dinamitzador
de la vida urbana i garant, per
proximitat, de les necessitats dels
ciutadans consumidors.

La campanya d’IxMIxMIxMIxMIxM, vol donar a
entendre que si volem disposar
d’un comerç de qualitat de
proximitat, és imprescindible la
complicitat dels ciutadans
consumidors.

El lema de la campanya vol ser
molt clar: “ Vius a Mollet, compra“ Vius a Mollet, compra“ Vius a Mollet, compra“ Vius a Mollet, compra“ Vius a Mollet, compra
a Mollet ! . a Mollet ! . a Mollet ! . a Mollet ! . a Mollet ! . Si els molletans no
defensem el nostre comerç, per a
que pugui consolidar-se i ampliar
i millorar si cal, la seva oferta,
ningú de fora ho farà per nosaltres.

        Jesús M. Carrasco        Jesús M. Carrasco        Jesús M. Carrasco        Jesús M. Carrasco        Jesús M. Carrasco

      Candidat a l’Alcaldia i President
      d’ Independents per Mollet ( IxM)



Cal reobrir la Gossera
Comarcal de manera urgent

   Medi Ambient                                                      Lo batall de Mollet

Problemes amb
el “ pirulo” de

Francesc Macià

    Marta  Garcia    Marta  Garcia    Marta  Garcia    Marta  Garcia    Marta  Garcia
   Independents per Mollet ( IxM)

Talen 30 arbres
a Riera Seca

   Millorant Mollet

Els animals abandonats necessiten un centre
que els aculli i faciliti una segona oportunitat

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

La instal·lació d’un pivot hidràulic, al tram
de vianants del carrer de Francesc
Macià, al barri de  l’Estació de França,
està provocant molt problemes.
Hi ha molts veïns que no poden accedir-
hi amb el seu vehicle en casos de
necessitat, per recollir o portar algun
familiar malalt o amb problemes de
mobilitat, etc,. Alguns comerciants es
veuen obligats a carregar i descarregar
en condicions deficients, i amb manca
d’espai suficient d’aparcament.

El “ pirulo” ja ha provocat problemes
d’accés a algunes ambulàncies. En cas
d’emergència, els serveis mèdics o de
bombers, perden un temps important a
l’espera que arribi la policia municipal
per a facilitar-los el pas.

IIIIIndependents per Molletndependents per Molletndependents per Molletndependents per Molletndependents per Mollet (IxM)(IxM)(IxM)(IxM)(IxM)
hem denunciat la tala d’una
trentena d’arbres de la Plaça dels
Ferrers i de la rambla Pompeu
Fabra, del barri de la Riera Seca
on s’estan duent a terme la
urbanització del nou barri de la
Vinyota. Aquests arbres –
lledoners, moreres i oms,
principalment-, formaven part del
patrimoni natural públic de la
ciutat i havien esdevingut ja un
element característic del paisatge
urbà d’aquesta zona.

IxMIxMIxMIxMIxM qüestionem la necessitat real
d’eliminar indiscriminadament
tots aquests arbres, perquè
malgrat l’excusa que ha donat
l’Ajuntament, llevat dels quatre
oms, la resta no estaven pas
malalts.

L’Ajuntament opta amb excessiva
facilitat per la tala de l’arbrat urbà,
Lamentem que el ciment continuï
sent a la ciutat més important
que els arbres i que no s’hagi
previst com caldria al projecte
d’urbanització, la preservació
d’aquests arbres que hem vist
créixer dia a dia, durant els darrers
dotze anys.

Independents per Mollet (IxM)Independents per Mollet (IxM)Independents per Mollet (IxM)Independents per Mollet (IxM)Independents per Mollet (IxM)
reclamem que l’arbrat públic ex-
istent es consideri un bé a
protegir als nous projectes
d’urbanització, atenent al seu
valor ecològic i la seva contribució
a la biodiversitat urbana.

    Annaïs Garcia i Solé    Annaïs Garcia i Solé    Annaïs Garcia i Solé    Annaïs Garcia i Solé    Annaïs Garcia i Solé
   Independents per Mollet ( IxM)

Independents per MolletIndependents per MolletIndependents per MolletIndependents per MolletIndependents per Mollet (IxM)(IxM)(IxM)(IxM)(IxM)
vam portar a terme amb el suport
de l’Associació VVVVVallès Naturaallès Naturaallès Naturaallès Naturaallès Natura, una
concentració  a Mollet, per a
reclamar la reobertura urgent del
Centre d’Acollida d’Animals deCentre d’Acollida d’Animals deCentre d’Acollida d’Animals deCentre d’Acollida d’Animals deCentre d’Acollida d’Animals de
Domèstics (CAAC)Domèstics (CAAC)Domèstics (CAAC)Domèstics (CAAC)Domèstics (CAAC) de la
comarca.
El CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC, inaugurat fa poc més de
dos anys, va ser clausurat ara fa
set mesos per decisió dels
responsables polítics del Consell
Comarcal del Vallès Oriental, amb

l’excusa fictícia d’unes presumptes
obres urgents, que han demostrat
ser només una cortina de fum.

Ara, ja ningú es creu les excuses
del Consell Comarcal, perquè no
ha complert cap dels seus
compromisos i no té credibilitat.Els
gossos no voten, però els seus
amos sí, i no oblidarem fàcilment,
el que  estan fent, perquè el
tancament d’aquest gossera,
sense motius de pes, ha posat i

segueix posant encara en perill la
vida de molts animals i diu molt
sobre la poca importància que
donen els responsables del Consell
Comarcal i els alcaldes de la
comarca, a la defensa dels drets
dels animals. Com més temps
romangui el centre tancat, més
animals pagaran les
conseqüències amb la seva vida,
sense tenir accés a l’adopció,
morint atropellats, de gana o de
tristor, o sacrificats en centres
privats acollits a la moratòria d’un
any, -que alguns semblen ignorar-
que recull la modificació de la llei
que ha entrat en vigor enguany.


