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L’equip de govern (PSC+CiU+PP) vol aprovar un POUM que amenaça el futur de Lliçà d’Amunt,
marcant un sostre de fins a 40.000 habitants, amb 2.700 pisos nous i 5.000 cotxes més. I tot, amb
els mateixos serveis, equipaments i carrers que ara!

Si no reaccionem a temps, el nostre poble “dispers i complicat” però amb molts valors paisatgístics i
socials, es convertirà en una petita ciutat més desagradable, més col·lapsada i sense identitat pròpia.

Aquest POUM no soluciona els problemes que ara patim, sinó que empitjora les coses.

El POUM: el moment més
perillós d’un poble
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal o POUM és
una de les coses més importants i més arriscades que
pot fer un Ajuntament. L’urbanisme és l’eina més potent
que té un municipi a l’hora de definir el model de poble
que vol tenir... i que tindrà.

Lliçà d’Amunt viu ara aquest moment transcendent, de
perill i d’oportunitat. Ens hi juguem molt. Podem corregir
errors del passat i dissenyar un municipi eficient i
agradable, però també podem desaprofitar l’oportunitat
i complicar-nos encara més la vida. Les conseqüències
d’un POUM equivocat les pagarem els veïns de
Lliçà durant moltíssims anys.

Què s’espera d’un POUM?

Un POUM ha de tenir, per damunt de tot, un interès
social clar. No es tracta de fer milionàries unes poques
persones, sinó d’aprofitar la riquesa que genera l’urbanisme
per fer i per pagar allò que el poble realment necessita.

Un POUM ha de corregir els errors del passat i ha de
deixar un poble preparat per al futur, és a dir, més
confortable i eficient.

Alguns POUM, a vegades, aconsegueixen crear una cosa
nova, dibuixar una idea nítida i atractiva de futur, generar
una il·lusió col·lectiva... Altres, tenen molt poca imaginació
i encara empitjoren més les coses.

Aturem-ho!

Especial POUM

Què decideix un POUM?

El POUM decideix per on creixerà el poble, on es
podrà edificar, en quins terrenys (i de quins
propietaris), i també quins espais del municipi han
de quedar protegits com a espais no urbanitzables.

El POUM diu on es faran les cases, quantes se’n
faran i com es faran; si seran cases amb jardí o
seran pisos; si hi haurà habitatge a preus assequibles;
on es posaran les naus industrials; per on passaran
els cotxes; si hi haurà suficients equipaments i on
estaran situats; què tindràs al costat de casa teva
per sempre més...



Què proposa (i què no fa) el POUM que vol aprovar l’Equip de
Govern de Lliçà d’Amunt?

El POUM que ens proposa el govern municipal (PSC+CiU+PP) pràcticament no modifica ni corregeix l’estructura tan problemàtica
del nostre municipi ni tampoc ens ofereix un model nou capaç d’il·lusionar els lliçanencs. Se segueixen dispersant els creixements,

com fins ara. S’insisteix en el gran error històric que patim de fa dècades, sense cap estratègia per generar cohesió. Pitjor
encara: en lloc de corregir el desgavell i els dèficits que patim, ens complica més les coses.

El POUM crea guetos d’habitatge dotacional.

En lloc de repartir i integrar correctament l’habitatge protegit dotacional
–aquell que l’ajuntament utilitzarà per a les seves polítiques socials,
per tal de solucionar problemes temporals de determinats col·lectius–
en el teixit urbà de Lliçà, el POUM crea guetos. Requalifica, per
exemple, uns terrenys davant de la masia de Can Feu, del tot aïllats,
en un cul de sac, afectats pel Quart Cinturó i a tocar d’una depuradora
d’aigües residuals i una granja, i hi entafora, alegrement, un
equipament i 122 pisos dotacionals! I a Mas Bo, a la punta sud del
barri, també en un cul de sac i abocats al torrent, hi entafora en una
sola parcel·la 16 pisos dotacionals més! En lloc de promoure la
cohesió social, aquest POUM sembra la llavor de punts problemàtics
en els nostres barris.

El POUM fa riques algunes persones sense
contraprestacions d’interès públic clares.

Si el POUM genera diners –diners públics, per al poble– ha de ser
per a fer coses útils i importants. S’ha d’aprofitar l’oportunitat. Però
aquest POUM enriqueix alguns privats sense que el poble hi guanyi
res. Per exemple, al propietari de la sorrera que hi ha al costat del
barri del Pinar se li donen naus industrials a Can Pedrals a canvi
d’obtenir els terrenys per a futurs equipaments, però són uns terrenys
afectats per una línia d’alta tensió, inútils per a posar-hi equipaments,
i només aptes per a fer el gran aparcament de camions que van
prometre als veïns que no farien mai! Els mateixos tècnics redactors
del POUM han admès que és una proposta discutible i que es tracta
d’una decisió dels polítics. També, al costat de la Indústria Figueras
s’augmenta l’aprofitament –se’ls deixa fer pisos on ara només es
podien fer unes poques cases– a canvi de res. I molts altres sectors
que es densifiquen, només assumeixen com a càrregues allò que
estrictament preveu la legislació urbanística, quan l’enriquiment dels
propietaris es dispara molt per sobre del que ara els pertocava.
Esquerra tenim una idea molt diferent de l’urbanisme i l’interès
públic!

El POUM incompleix el planejament territorial.

La proposta del govern municipal no protegeix diversos espais
propers a l’autovia C-17 que el Pla Territorial Metropolità de
Barcelona considera de protecció especial i proposa reconèixer
com a sòl urbà -en aquest sòl protegit especialment- diversos

terrenys industrials, residencials o d’equipaments. Es proposa
vulnerar la protecció especial en els terrenys de la fàbrica Bosch

i el seu entorn, a Can Pedrals, a Can Majoralet, a la sorrera del
costat del Pinar i a Can Ballestà. A Can Pedrals, on la carretera
nova s’ajunta amb l’autovia, proposa un polígon industrial en terrenys
de fort pendent i gran impacte visual. A Can Majoralet beneeix i
premia una situació il·legal. I preocupa que la protecció de les basses
del Pardalero i alguns equipaments s’hagin vinculat a aquestes
propostes dubtoses.

El POUM posa molts més pisos, molta més gent i molts
més cotxes amb pràcticament els mateixos equipaments
ara previstos i amb els mateixos accessos viaris.

Ara s’argumenta que quants més siguem a pagar impostos, a repartir
les despeses, millor ens aniran les coses. Però l’únic que es pot
assegurar és que “quants més serem, més riurem”. El POUM s’oblida
que si hi ha el doble o el triple d’habitants, també caldrà prestar (i
pagar) els serveis a tota aquesta gent i que aquest POUM
pràcticament no incrementa els equipaments avui ja previstos. També
seguirem tenint la mateixa xarxa viària d’avui, que és com una
ratonera. Aquest POUM, més que una solució, és com el conte de

la lletera, i pot augmentar encara més els nostres problemes.

El POUM fa créixer el nucli urbà cap a on no toca i sense
crear un “centre” clarament perceptible, un espai identitari
i cohesionador.

Aquest POUM segueix reforçant el creixement lineal i allargassat del
poble al llarg de la carretera i en direcció a la Cruïlla, quan els urbanistes
d’avui dia aposten per creixements nodals, més agrupats i amables,
que no creïn barreres territorials i on tot sigui més proper. No s’entén
que no s’aposti per créixer cap a l’entorn de Can Malé (actual Biokit),
sector ric en equipaments que seran municipals ben aviat, i relligar
d’una vegada per tota el poble amb els seus barris. No s’entén que
el POUM no creï una veritable Plaça Major, un veritable espai central
i ben definit en un poble orfe de “centre”. No s’entén que, davant de
la Torre del Pla se situï un gran aparcament park & ride que, per més
que diguin que es vol permeable, escanya el connector ecològic de
Can Pujal que sí que es defensa a l’altre costat de la carretera en
forma de zona verda.

El POUM reparteix 1.000 pisos pels barris de forma
indiscriminada, sense cap mena d’estratègia, a tocar de les
cases unifamiliars i a canvi de res.

Els que feien manifestacions quan l’anterior govern d’Esquerra
proposàvem 94 habitatges protegits a Ca l’Artigues, ara volen posar
526 pisos als barris de Palaudàries, 225 pisos als barris de la Serra,
314 pisos als barris del Nord de la Cruïlla i 1.700 pisos al nucli urbà.
Esquerra plantejàvem operacions petites i puntuals, creàvem
centralitats separades de les cases i, sobretot, oferíem equipaments
i serveis.  Ara són milers de pisos escampats a tort i a dret que només
aporten més gent, més problemes i més trànsit. A banda d’aquest
“regal”, ben poca cosa més ofereix aquest POUM als barris. S’acaba
la pau, a canvi de res.

El POUM posa pisos a totes les peces
de terreny pendents de construir i també
en terrenys rústics: 2.700 nous pisos per a
un Lliçà de fins a 40.000 habitants!

La idea bàsica d’aquest POUM és la de densificar, densificar i densificar.
En conseqüència, requalifica tots els terrenys urbans i urbanitzables
que durant aquests anys no s’han edificat per tal que s’hi facin pisos
en lloc de cases unifamiliars i així hi càpiguen moltíssims més habitatges
i habitants que els fins ara previstos. També posa pisos en sòl que
avui és agrícola o forestal.



Nucli urbà
El POUM segueix sense resoldre algunes velles qüestions, com el
pas del carrer Major sobre el torrent o la inexistència d’una Plaça
Major, d’un “centre” nítid i perceptible en un poble que no en té.
Recordem que aquesta era una de les principals conclusions del
procés de participació del Centre que es va fer ara fa cinc anys,
amb l’anterior govern d’Esquerra, i que aquest govern ha enterrat.

Ressuscita les batalles perdudes d’antics alcaldes, com la d’obtenir
els terrenys de sobre el pavelló esportiu per a equipaments, uns
terrenys sense accés, amb fort pendent i a pocs metres d’una
immensa zona d’equipaments (Can Malé), que en poc temps seran
de titularitat municipal.

Premia el tancament de la fàbrica Figueras amb 76 pisos i no dóna
cap explicació. Aquesta sí que és una política de destrucció de
l’activitat econòmica!

Obtura el corredor ecològic de Can Pujal amb un gran aparcament
de park & ride. Juntament amb el Quart Cinturó, generarà una
barrera contínua des de la Cruïlla fins al barri de Sant Joan. Acabarà,
així, amb les úniques zones que permetien la connexió entre el pla
del Tenes i els secans de la vall de Can Bosc.

Fa créixer el poble en la direcció incorrecta, de forma allargassada
i poc amable, creant un eixample en direcció a la Cruïlla amb 800
pisos, quan resulta que no tenim un “centre”. Més greu encara: el
POUM no crea el “centre” que tanta gent esperàvem, només genera
un eixample sense cap vocació de centre comercial i social.

A Can Grau hi posa 110 pisos on ara es podien fer 24 cases. Això
sense cap càrrega externa, al límit del Tenes i en una zona amb
perill d’inundabilitat.

A Ca l’Artigues del Pla hi posa 139 pisos. Aquesta actuació permet
obtenir com a equipament la masia de Ca l’Artigues de la Serra,
però elimina els equipaments previstos a l’àmbit, al barri de Ca
l’Oliveres.

Atenció: mira què volen fer
al costat de casa teva!

Barris de Palaudàries
El POUM que ens vol encolomar l’Equip de Govern elimina terrenys actualment previstos per a
equipaments a Can Rovira Nou i Vell, a Palaudalba, a Can Roure i a Can Salgot. D’entrada, sembla
correcte descartar terrenys accidentats i inadequats, però el problema és que no es preveu substituir
aquesta pèrdua patrimonial per d’altres terrenys en llocs més adients. Pensa que els nous equipaments
són els que van lligats als nous creixements, i no arriben a compensar els perduts.

Es preveu una connexió entre Can Rovira i Can Salgot, a través de Can Roure. Aquesta obertura
de Can Roure podria ser bona, però farà passar bona part del trànsit del passeig de Sant Valerià
i el carrer Ramon Llull pels carrers interiors de Can Roure.

No es resol el problema viari al nus del passeig de Can Salgot i la carretera de Palaudàries. En
canvi, es fa un nus a la connexió amb el carrer de Can Roure. Així, es complica la solució sense
resoldre el problema principal.

A Can Salgot, fent façana davant l’ermita de Sant Valerià, hi posen 267 pisos. Aquesta operació
es vol fer per pagar un vial que dobli el carrer Ramon Llull. El problema és que es fa a costa de
posar 800 persones més al barri en pisos. Solució o problema?

A Can Salgot, a l’entorn de la masia, posen 89 pisos sobre l’antiga piscina i pistes de tennis. A
canvi s’obtenen uns solars per a equipaments, ben situats però del tot insuficients per a un barri
com Can Salgot, amb més de 1.100 parcel·les i 380 pisos previstos.

A Can Roure, on hi ha les pistes de petanca, hi posen 83 pisos. Eliminen així tot el terreny
d’equipament del barri.

A Mas Bo, al mig del barri, hi posen 39 pisos, per obtenir una torrentera com a zona verda.

A Mas Bo, a l’extrem sud del barri, hi situen un gueto d’habitatge dotacional, per a polítiques socials,
d’elevada densitat. 16 habitatges que queden a l’extrem sud del barri, entre el carrer Arenys de
Mar i el torrent de Can Quaresma.

Barris de la Serra
El POUM del govern municipal
elimina i no compensa en altres llocs
terrenys actualment qualificats per
a equipaments a Ca l’Artigues, a
banda dels que ja es van perdre
quan l’Ajuntament va anular el
projecte de centralitat de la Serra
que proposàvem Esquerra.

Entre els barris de Can Costa i
Pinedes de Vallès hi fiquen 167
pisos, gairebé un nou barri per a
més de 400 persones. A més, si hi
sumem les persones que viuran als
64 pisos socials que s’estan fent a
Ca l’Artigues, se superaran les 600
persones  només  en  dues
actuacions. Tot i que volen ficar
tanta gent al cor del barri, eliminen
la connexió prevista del carrer Ribera
d’Ebre amb Ca l’Esteper, complicant
encara més el laberint per on hauran
de circular tots aquests nous veïns.

Barris del nord de la Cruïlla (El Pinar, Pineda Feu i Can Farell)
Entre el barri del Pinar i el riu Tenes, malgrat que van prometre als veïns que no ho farien, posen una gran peça d’equipaments.
Com que està afectada per la línia d’alta tensió, sembla que es tracta d’aquell aparcament de camions que va posar en peu de
guerra tot el barri. Aquest aparcament de camions, lligat al Quart Cinturó que es preveu que passi a pocs metres, només farà
degradar l’espai lliure del nostre municipi per a beneficiar algun empresari privat. L’equip redactor del POUM admet que és una
decisió només política, no tècnica.

Al Pinar, hi posen 159 pisos on ara es podien fer 37 cases.

Al davant de la masia de Can Feu, hi situen un gueto d’habitatge dotacional, per a polítiques socials, amb 122 pisos posats en
un lloc que mereix una protecció total, ja que és davant d’una masia catalogada i a sobre mateix d’uns arbres monumentals.

El barri de la Cruïlla, amb Pineda Feu i el Pinar, actualment té uns 500 habitants. Les actuacions que preveu el POUM hi volen
entaforar més de 900 habitants nous!

A banda de l’impacte del POUM, aquest sector del municipi és el més afectat pel Quart Cinturó. Al costat de Santa Justa es preveu
una gran trinxera. A la plana del Tenes, a la zona de la Cruïlla, l’autovia passarà fent una gran muralla de 6 metres d’altura. Al
camí antic de Caldes, entre Can Farell i Ca l’Artigues, s’excavarà una trinxera de més de 25 metres de fondària i més de 100
metres d’amplada. Amb tot això, aquests barris del nord quedaran separats de la resta del municipi.

També hi haurà la connexió del Quart Cinturó amb la carretera de Santa Eulàlia, uns accessos i una rotonda de més de 100 metres
de diàmetre, ocupant des de la cruïlla fins a Can Sabater. El trànsit que portarà tot aquest nus destruirà del tot l’entorn del barri.



Encara podem canviar les coses i evitar algunes
barbaritats si som molts els que protestem i fem
arribar una pluja d’al·legacions a l’ajuntament.

No és això, companys, no és això!
I no és el que haguéssim fet la gent
d’Esquerra
En el seu dia, Esquerra vam proposar un model de poble il·lusionant per a Lliçà
d’Amunt, amb un centre potent, ric en equipaments, i unes “centralitats” que, sense
afectar l’actual qualitat de vida residencial, acostaven els serveis als barris i enfortien
la cohesió d’un poble avui terriblement dispers i desestructurat. Els ciutadans i ciutadanes
de Lliçà van donar un suport majoritari a aquest projecte i van fer que Esquerra
guanyéssim les darreres eleccions municipals a Lliçà.

Quan PSC, CiU i PP es van posar d’acord per a governar contra el grup guanyador,
també van matar aquest projecte de poble i aquesta il·lusió col·lectiva. El POUM que
han fet ara, ho certifica i ho il·lustra perfectament.

Aquells que, mentre governava Esquerra, feien manifestacions en contra dels 94
habitatges protegits de Ca l’Artigues i repartien pamflets dient que això ompliria el barri
de delinqüència, que congestionaria els carrers de cotxes i que devaluaria el preu de
les cases unifamiliars existents, avui defensen, sense cap rubor, posar 1.000 pisos
als barris. Com poden ara justificar aquesta barbaritat?

Algú potser pensarà que finalment han acceptat part dels discursos que fèiem Esquerra
quan vam dissenyar les centralitats, però no és així. Parlen d’operacions de densificació,
però copien malament les receptes d’Esquerra: no han entès res de res! D’aquell
projecte només se n’ha salvat la Biblioteca de Ca l’Oliveres, que tant van criticar i que
ara inauguren “a bombo i plateret”.

Esquerra creàvem unes poques centralitats de dimensió molt mesurada i en les cruïlles
adequades; situàvem els habitatges plurifamiliars separats dels xalets unifamiliars, en
illes verdes de gran dimensió; i, sobretot, posàvem un grapat d’equipaments, comerços
i espais públics associats als nous habitatges. Ara, en canvi, posen centenars de pisos,
els escampen a tort i a dret sense cap estratègia ni criteri; posen pisos en culs de
sac, en zones sense sentit; els enganxen als habitatges unifamiliars sense mania ni
rubor; i no els utilitzen per a millorar les necessitats de serveis i de cohesió dels barris.

Nosaltres no dispersàvem sinó que creàvem cohesió mitjançant centralitats ben
estudiades. Nosaltres no dinamitàvem la mobilitat ni els serveis, ni inundàvem els
carrers de cotxes i soroll. Esquerra tampoc haguéssim fet el que ells fan al centre. I
podeu estar segurs que l’interès públic hagués tingut un paper essencial.

El projecte d’Esquerra tenia per objectiu abordar la dispersió, la manca de serveis,
la manca de cohesió, els problemes de mobilitat i la protecció d’un entorn de qualitat.
Una idea molt clara que no té res a veure amb el nyap de POUM que ara ens volen
fer empassar. No era això el que hagués fet un govern amb Esquerra!

Tanmateix, nosaltres sempre ens hem posat a disposició de l’Equip de Govern actual
per intentar consensuar temes tan importants com aquest, tenint en compte que som
el grup polític més votat i que tenim experiència de govern i criteri propi. Però l’actitud
del govern municipal sempre ha estat negativa i ara tenen pressa per aprovar el “seu”
POUM abans de les properes eleccions municipals...

Els socis de govern de Lliçà d’Amunt
(PSC+CiU+PP) ens preparen un regal
ben perillós

Si no t’agrada
aquest POUM,
fes al·legació!

Fins al dia 30 de setembre encara pots fer alguna cosa.
A partir d’aquest dia, no et podràs queixar mai més!

Si has llegit aquest butlletí i ja et sembla bé el que et
proposa l’Equip de Govern, no cal que facis res.

Si dónes suport a les nostres tesis, si estàs d’acord amb els
nostres arguments, si aquest POUM no t’agrada... signa

l’al·legació que acompanya aquest butlletí i porta-la a l’ajuntament
abans del dia 30 de setembre. O pren-ne només el que t’interessi
i redacta la teva pròpia al·legació. Però, sobretot, demana que
te’n segellin una còpia com a comprovant que l’has lliurada.
També ens pots portar l’al·legació al local d’Esquerra (cada
dia feiner, de 6 a 8 de la tarda) o deixar-la a la nostra bústia.

Perill: El 4t Cinturó ens cau al damunt!
 

El traçat que proposa el Ministerio de Fomento ens parteix el poble i destrossa espais naturals de qualitat. 
Nosaltres, la gent d'Esquerra, sempre hem dit que NO volem el 4t Cinturó i fa més de 20 anys que ens hi oposem.

 Però ara, més que mai, hem de lluitar per esborrar-lo del mapa.
 

Junts ho aconseguirem!


