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Independents
Endavant IxM !

Volem més
places a l’Escola
Oficial d’Idiomes

DIFUSIÓ GRATUÏTA

Independents
x Mollet

   Jesús M.Carrasco
                  President
 Independents per Mollet ( IxM)

Això es produeix perquè la llei permet que els polítics
s’aprovin els sous que ells volen i se’ls apugin a voluntat,
sense més restricció que la seva  pròpia vergonya,  i als
partits que els sustenten ja els hi va bé perquè en treuen
sucosos beneficis pel seu propi finançament.

Fets com aquest no afavoreixen gens la salut democràtica,
sinó que contribueixen a potenciar l’abstencionisme, i
engrandir encara més les diferències entre la classe
política i la població, perquè és incoherent que s’imposi
augment d’impostos, congelacions de pensions i retalls
de sous i de serveis als ciutadans, mentre els polítics
professionals segueixen cobrant aquests sous desorbitats.

Independents per Mollet (IxM)  hem reclamat que per
acabar amb aquest mal i per posar ordre en aquest
desgavell, és regulin per llei les retribucions dels polítics,
perquè és una pressa de pél que un membre d’una
Diputació, que ni tan sols ha estat elegit pel poble, sinó
col.locat pel seu partit, cobri més que el President del
Govern de l’Estat.

Mentre als ciutadans ens imposen retalls econòmics i socials
per contenir la crisi, l’Alcalde de Mollet, Josep Monràs,
cobra un sou  de 98289,80 euros anuals, que supera en
20.105 euros el que cobrarà el President del Govern de
l’Estat, José Luis Rodríguez Zapatero a partir de la nòmina
del mes de juny 78.185,04  euros. -Dades de juny 2010 que
podeu comprovar als enllaços indicats al gràfic superior.-.

Cal recordar que l’Alcalde de la ciutat va renunciar a
percebre el sou aprovat pel ple municipal, de 65.000 euros
anuals, perquè va optar per cobrar els 98289,80 euros
que li corresponen com a responsable amb dedicació
exclusiva de l’Àrea d’Esports de la Diputació de Barcelona,
i la llei impedeix cobrar dues nòmines de dues
administracions públiques, al mateix temps.

Si ja abans de la rebaixa del sou del Presidente Zapatero –
sou anterior 91.982,40 euros-, anunciada ahir, era ”indignant”
que Monràs cobrés més de 6.307,40 euros que el President
del Govern de l’Estat, ara amb la rebaixa aplicada, que
cobri 20.105 anuals més és ja totalment  “escandalós”.

Independents per Mollet (IxM)
hem reclamat  que s’ampliï el nombre
de places disponibles a l’Escola
Oficial d’Idiomes (EOI) de Mollet,
per tal de donar resposta a la gran
demanda d’inscripcions que
augmenta any, rere any.

Enguany, l’Escola Oficial d’Idiomes
(EOI) de Mollet tan sols ha ofert 199
noves places, mentre que la
demanda total ha estat de més de
800, majoritàriament d’anglès.

Independents per Mollet (IxM) ha
reclamat per això, al Departament
d’Educació  del Govern de la
Generalitat, que augmenti els
recursos destinats a la formació
pública en idiomes a Mollet, ampliï
la plantilla de personal docent i
d’administració i serveis, i faci una
oferta de places més ajustada a la
demanda real de la nostra ciutat.

-sou Diputacio-
98.289,80 € 

78.185,04 € 

20.104,76 €
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No cal dir res mes !´
Diferencia :  +`



   El que “Tele Monràs” no t’ensenyarà                               www.independentsxmollet.cat

Festa Major

Milloren la seguretat del
Pont de Can Magarola

Àngel Guimerà- Ara

 IxM  ha aconseguit que es col.loqui una tanca
 per evitar que es produeixi algun accident

              Una altra reivindicació d’IxM que es fa realitat
coses...

Independents per Mollet (IxM) hem
aconseguit que es millori la seguretat
del pont que connecta el nucli urbà
de la ciutat baixvallesana, amb el
polígon industrial de Can Magarola,
travessant per sobre la carretera C-
17.

Els independents molletans veníem
denunciant reiteradament el perill que

suposava per a les persones que
travessaven aquest pont, per a
desplaçar-se a les empreses
ubicades a la zona industrial de Can
Magarola i  pels vianants en general,
la manca de barana de seguretat en
un dels trams, únicament cobert amb
una cinta de plàstic.

Amb aquesta situació l’Ajuntament

estava incomplint la normativa de
seguretat de l’obra pública perquè no
es garantia per res la seguretat dels
vianants. Aquest fet havia portat a
IxM a realitzar diferents accions de
protesta en aquest punt.

Fruit del treball d’IxM s’ha instal·lat
una tanca de seguretat per cobrir el
tram de pont que restava sense
barana, perquè evitarà que qualsevol
persona pugui estimbar-se i anar a
caure al bell mig de la carretera C-
17.

Independents per Mollet (IxM),
celebrem la resolució d’aquesta
reclamació, perquè demostra que el
treball decidit i constant d’IxM, és
positiu i útil per millorar Mollet,
autèntica raó de ser d’aquesta
formació.

La societat no s’hi sent representada i se sent estafada

La responsabilitat de la desafecció política

El partits polítics que es troben amb
responsabilitats al Govern o a
l’oposició sempre es lamenten, un
cop passades les eleccions, del baix
índex de participació de la ciutadania
en aquestes. Malgrat tot, no fan res
per a que la situació sigui gaire
diferent en futurs comicis.

Els cassos de corrupció que
esquitxen a les forces polítiques més
votades del nostre país (PSC i CiU),
i la crisi econòmica que han de pagar
els ciutadans en forma de retallada,
dictada des d’ Europa i executada
pel Govern espanyol, són alguns
exemples de molts més motius que
expliquen aquesta manca d’interès
de la gent envers la vida política.

La societat no s’hi sent representada
i se sent estafada. Malgrat tot, els

partits “tradicionals” continuen donant
mostres de que res no canviarà i
seguiran tenint el poder per a fer i
desfer allò que més els-hi convingui.
Ara que vindran eleccions tots ja
preparen la maquinària per a poder
ocupar quatre anys més la poltrona
però sense la consciència del que
realment li demana el poble.
Responsabilitat, dignitat, honradesa,
treball i humilitat.

A Mollet malauradament també en
tenim d’exemples ben clars del que
no s’ha fer en política. L’alcalde de la
ciutat, Josep Monràs, té una nòmina
superior a la del President del Govern
Espanyol, el sr. Jose Luis Rodríguez
Zapatero. (Diferència de 20.000
Euros). Si aquest fet ja és prou
escandalós, o és més, quan
Independents x Mollet denuncia

aquesta barbaritat i ell aprofita per sortir
a la televisió que paguem tots els
ciutadans per a explicar-nos que li
sembla horrorós que els jugadors de
“la Roja” (Selecció Espanyola de
Futbol), guanyin un plus de 600.00
Euros si aconsegueixen el títol del
mundial que se celebra aquests dies
a Sud-Àfrica. Realment una maniobra
digna d’emmarcar.

Per tant, la conclusió a la que arriba la
gent és que tots es mouen pels interessos
i si un la fa gran, l’altre la farà encara
més gran. Senyors polítics un servidor
des d’aquestes humils línies us demana,
que sigueu honestos, deixeu d’enriquir-
vos amb sous d’escàndol que són
pagats per tots els ciutadans, que actueu
amb responsabilitat i exerciu la vostra
feina que és únicament la de representar
al poble que us ha escollit i mirar pels

seus interessos amb responsabilitat . I
si ho feu, potser en un futur no haureu de
lamentar la desafecció política i de pas,
la manca de credibilitat que patiu.

  Apunta’t al nostre facebook.
http://www.facebook.com/

independents.mollet

                                               IxM per la regeneració  democràtica !

    Jose Antonio Gálvez
   Independents per Mollet ( IxM)

      Àdam López
       Independents per Molet (IxM)

Can Mulà
tornarà a estar

de Festa !
La campanya endegada per
Independents per Mollet (IxM) per
reclamar a l’Ajuntament que la Festa
Major d’Estiu d’enguany torni al parc
de Can Mulà, com a espai central,
ha aconseguit aquesta setmana el
seu primer miler de signatures de
suport.

Agraïm la implicació de tots els
molletans que col.laboren en aquesta
campanya i la contribució de totes
les persones que estan donant el seu
suport en forma de signatura. Ben
segur que  aquest treball de
sensibilització, contribuirà a que
l’Ajuntament es mostri més receptiu
i abandoni la seva negativa inicial a
retornar la Festa al Parc de Can
Mulà.

Per aquest motiu, tant la data
d ’ un  p r i me r  l l i u ramen t  de
signatures a l’Ajuntament, com
l ’ ex tens i ó  de  l a  ma te i xa
campanya, es consideraran en
funció del que l’Equip de Govern
faci  públ ic de manera oficial
sobre si manté la seva opció
i n i c i a l  de  Ca  l ’ Es t rada  o
reconeix el paper central a la
Festa del Parc de Can Mulà.



.

  Lliures i rebels !  Lluitant per millorar Mollet                      www.independentsxmollet.cat

   IxM una força de lluita i de proposta

Volem un Centre d’Acollida
d’Animals a Mollet

És la millor solució i és perfectament viable
 si es mancomuna amb altres municipis.

Independents per Mollet (IxM)
venim reclamant des de fa temps, la
creació d’un Centre d’Acollida
d’Animals a Mollet. El col·lapse del
centre comarcal, sobretot a l’estiu,
demostra que no n’hi ha prou amb
un sol centre per garantir el servei
que necessitem. La decisió de
l’Ajuntament de portar els animals a
Mataró atén a raons econòmiques,
però contrasta amb la pila de milions
que s’han gastat en obres no
programades i gens prioritàries durant
els darrers mesos. Amb el que ha
costat la  tanca de disseny del Parc
de Can Mulà, es podria haver refet
la tanca i construït un centre com de
Granollers. La cinquantena de
municipis de la comarca necessiten

com a mínim un segon centre
d’acollida per a cobrir la demanda
existent.

IxM volem un centre d’acollida
d’animals a Mollet. És la millor
solució i és perfectament viable si
es mancomuna el servei amb els
municipis veïns i s’adopta un nou
model de gestió que redueixi costos
i l’obri més a la societat. Una gestió
participada per entitats de voluntaris,
que es formarien adequadament,
amb el suport i els recursos adients.
A Mollet ja hi ha experiència. Si
Vallès Natura, amb els escassos
recursos que tenien van fer una feina
tan lloable, que podrien fer amb
bones instal·lacions i més mitjans?

Volem un centre amb un model de
proximitat i compromís amb Mollet,
amb un fort paper pedagògic, de
sensibilització i educació de la
ciutadania, de promoció de la tinència
responsable d’animals i de l’adopció,
d’aprofitament social del caràcter
terapèutic que poden tenir els nostres
animals per les persones
necessitades. Un model que compti
amb la complicitat de molts ciutadans
sota la figura de socis-protectors, que
reconegui el dret dels nostres animals
a salvar la vida i a tenir una segona
oportunitat.

Alguns deuen pensar que la solució
per aquest problema, és allunyar-lo.
IxM defensem que cal fer-li front i
posar solucions de futur, aquí i ara.
Aquest centre, s’haurà de fer tard o
d’hora. Obviar-ho i pagar gent de fora
és llençar els diners. Els qui manen
estan tranquils perquè els animals
no voten. Hi ha moltes maneres de
recordar-los que els qui ens els
estimem, sí.

Vaga
General !

Independents per Mollet (IxM)
hem presentat a l’Ajuntament una
moció per tal que el consistori es
posicioni contra els retalls socials i
econòmics fets públics pels
Governs de l’Estat  i de la Generalitat
de Catalunya, per afrontar l’actual
crisi econòmica.

Aquestes mesures suposen un
canvi de rumb en la política
econòmica i social que sacrifica drets
importants dels treballadors i
treballadores, un retall sense
precedents i un retrocés històric en
els drets laborals aconseguits
després de dècades de lluita.

La moció d’IxM, reclama la retirada
d’aquestes mesures, insta a donar
suport a les mobilitzacions
convocades pels sindicats contra
aquestes i proposa alternatives a
prendre per a lluitar contra la crisi,
que no atemptin contra els sectors
més febles de la població, els
treballadors i els pensionistes.

   Jesús M.Carrasco
                  President
 Independents per Mollet ( IxM)

      Annaïs Garcia i Solé
       Independents per Molet (IxM)

      Adrià Viñas
       Independents per Mollet (IxM)

Moció d’IxM

                                                             Exigim unes obres públiques de qualitat !
Quatre mesos reclamant que l’Ajuntament repari els
desperfectes de Pça Andalusia i barri de la Vinyota...

Independents per Mollet (IxM)
venim reclamant, des del pasat mes
de març a l’Ajuntament que repari
els desperfectes que han aparegut a
l’espai de la Plaça d’Andalusia i als
vials dels entorns del barri de la
Vinyota, degut a la mala qualitat de

l’execució de les obres i dels
materials emprats a la seva
urbanització.

És una autèntica vergonya que
l’Ajuntament continui fent-se el sord,
perquè es gasta milions en doblar el

cost de projectes faraònics com el
de les Pruneres, en aquesta zona
les deficiències es van agreujant,
només cal veure, el mal estat dels
passos recoberts de fusta, que es
trenquen amb excessiva facilitat, i la
mala qualitat dels terres de resina
dels gronxadors infantils, que es
desfan pel seu ús habitual amb
l’aparició dels quitrans de la base,
que són materials que no haurien
d’estar en contacte amb els infants .

A banda de la mala qualitat dels
materials, està clar que l’Ajuntament
no existeix un manteniment adequat

per part dels serveis municipal, que
quatre mesos després de la
denúncia d’IxM, segueixen ignorant
aquestes deficiències i es conformen
amb posar tanques provisionals
d’obres.



Lluita amb nosaltres !
 Festa Major 2010                                                  Identitat molletana
A la Festa Major
volem  pregoners

molletans
IxM som gent independent, mai indifeferent,
ciutadans lliures i rebels per un Mollet millor

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

       Lorena V. Gil
   Independents per Mollet ( IxM)

Oficina Rebel
d´Atenció al Ciutadà

Avinguda Llibertat 3.
Petit Bulevard.
Edifici Tabaran.

www.independentsxmollet.cat

  Mercè Solé -Mensi-

    Independents per Mollet (IxM)

Independents per Mollet (IxM)
venim reclamant la necessitat
d’avançar cap a un nou model de
la  Festa Major d’estiu de la ciutat,
perquè el model actual, es manté
gairebé igual que fa dues dècades,
i actualment ja està esgotat.

Una de les primeres coses cal
modificar amb urgència, és el
primer acte, el pregó inicial de la
Festa Major d’estiu que s’ha
convertit en els darrers anys en una
mena d’espectacle de varietats,
totalment mancat de “molletanitat”,
amb pregoners forans que cobren
una pasta per sortir a l’Ajuntament,
llegir una xuleta amanida amb un o
dos acudits de poca gràcia i marxar.

Ja ha arribat el moment que el pregó
de la Festa,  el faci una persona de
Mollet, que donaria testimoni de la
vida i la història d’una ciutat o de la
seva integració i estima a la mateixa
i a més ho faria gratis.

L’espectacle d’humor, si es vol
muntar, es pot fer després, a peu de
plaça, o instal·lant un escenari a
l’efecte, però separant ambdues
coses.

Independents  per Mollet  (IxM)  neix de la il·lusió, el compromís i el
bagatge polític i cultural dels homes i les dones que hem confluït en la
creació d’aquest nou espai de renovació per Mollet, per fer possible
un autèntic canal de participació dels ciutadans en la vida política i
social de la nostra ciutat.

IxM és un projecte per Mollet que agrupa persones independents que
provenen de diferents àmbits, que té com a objectiu aconseguir
incorporar aquest treball, experiència, els valors i les polítiques
d’esquerres en l’àmbit local i municipal que vol fer una aportació de
síntesi per superar les limitacions de la situació actual de la ciutat  i
esdevenir l’expressió d’una nova manera de fer política local.
Som Gent de Mollet, per Mollet. Volem transformar la nostra ciutat a
partir dels valors de la justícia social, la solidaritat, la igualtat d’oportunitats,
les llibertats, la pau, els drets nacionals, l’emancipació i la sostenibilitat
ambiental.

Som gent independent, amb un projecte de transformació i de progrés
per a Mollet, que es compromet a treballar per: la defensa dels drets
de tots els ciutadans i del seu benestar, a promoure actuacions
encaminades a afavorir l’accés al treball, a la salut, a l’habitatge, a la
formació, a la cultura, al lleure i a d’altres necessitats bàsiques, el
respecte amb l’entorn i l’equilibri amb el medi ambient, a defensar la
igualtat dels drets entre les persones i s’oposa a les discriminacions
per raó de naixement, raça, sexe, creença, opinió o qualsevol altra
condició personal o social.

Som el futur perquè som singulars, perquè no depenem de ningú i
tenim la capacitat de decidir a Mollet per a tots els molletans, tots els que
hi vivim, estimem i formem la nostra ciutat.

IxM som gent independent, mai indiferent. Volem ser un espai de
trobada que pugui acollir al marge d’afinitats partidistes, totes aquelles
persones interessades a participar en la millora de Mollet.
Som i serem Lliures i Rebels, per Mollet, i et convidem a formar part
d’aquest projecte alternatiu i treballar amb nosaltres.
                     Lluita amb nosaltres !
                      Fes-te d’Independents per Mollet (IxM) !

Perquè som tossudament lliures.
Perquè no callem davant les
injustícies que veiem, mani qui
mani. Perquè treballem per millorar
Mollet i no per viure a costa seva.
Perquè molestem als qui manen i
als qui els hi fan la pilota,

        SOM DIFERENTS !

Perquè cal fer neteja i reclamem
més transparència i menys
enxufisme, més participació del
poble en les decisions importants
de la cituat, amb efectes vinculants,
i menys actituds dictatorials,

        SOM DIFERENTS !

Perquè IxM és l’únic partit
estrictament molletà. Perquè som
l’únic partit que fa públiques les
seves despeses electorals. Perquè
som l’únic partit que denuncia els
sous milionaris que cobren els
partits i polítics de l’Ajuntament.
Perquè IxM és l’únic partit que no
rep un euro de l’Ajuntament i
funciona només amb les quotes
dels seus membres. Perquè som i
ens mantindrem lliures i rebels...

         SOM DIFERENTS !

Som
diferents !

Si vols rebre informació del que fa Independents per Mollet (IxM), afiliar-te o 
fer-te simpatitzant, emplena aquesta butlleta i fes-la arribar a la nostra seu:
Avgda Llibertat 3. Petit Bulevard. 08100-Mollet del Vallès, o bé per e-mail 
a: independentsmollet@yahoo.es i ens posarem en contacte amb tu.

Nom i cognoms

Adreça

Telèfon Mòbil

e-mail Vull rebre
informació

Vull ser
simpatitzant

Vull ser 
membre d ÍxM


