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Portaveu del grup municipal 
d’ERC de Lliçà d’Amuntel butlletí

Nosaltres tenim un model de poble. Et pot 
agradar o no. Pots estar-hi d’acord o no. Però el 
nostre model està escrit en els nostres programes 
electorals, l’hem explicat en els actes públics com 
ara el Cara al Poble, i l’hem argumentat on ha fet 
falta i amb qui ho ha demanat. És autèntic, és 
modern, és sostenible, no enganya a ningú.

Nosaltres som diferents.

Els que ara governen no han dit mai quin és el seu 
model de poble. S’han negat a participar en debats 
i no han fet res per explicar com volen ells que 
sigui Lliçà d’Amunt en els propers 10-15 anys. No 
tenen programa.

No tots els polítics som iguals.

Nosaltres tenim un pla de treball definit que 
evita la improvisació. Et pot agradar o no. Però 
sabem quines escoles cal fer i quan, per evitar 
que els nens es quedin sense escolarització en el 
seu mateix poble; sabem si cal o no fer pisos de 
protecció oficial, o quins tipus d’equipaments públics 
s’han de fer i a on.

Nosaltres som diferents.

Els que ara governen no tenen cap full de ruta. 
Estan perduts. Hi haurà una 5ª escola abans de 
què hi hagi nens sense plaça? Per què volen eliminar 
els espais d’equipaments públics? T’ho han explicat? 
Saben el que volen o simplement gestionen el 
present?

No tots els polítics som iguals.

Nosaltres defensem el territori. No volem el 
Quart Cinturó, ni l’especulació industrial, ni uns 
creixements desmesurats. Defensem la qualitat 
de vida. Defensem el nostre paisatge, i fomentem 
la sostenibilitat. Perquè pensem que es pot créixer 
dins uns límits realistes, sense destruir l’entorn.

Nosaltres som diferents.

Els que ara governen són esclaus dels seus partits. 
Volen el Quart Cinturó i s’agenollen davant les 
instruccions que els vénen de dalt. Més carreteres 
i pel mig del poble, més fum, més soroll, menys 
qualitat de vida. I també tenen un gran interès per 
fer moltes cases i pisos... A qui beneficiarà tot 
plegat?

No tots els polítics som iguals.

Nosaltres tenim el màxim respecte pels diners 
públics. Gestió econòmica eficaç. Despesa 
controlada i justificada, inversions necessàries, 
presentació dels comptes sempre dins els terminis 
legals, auditories externes, màxima informació. No 
tenim res a amagar i ens agrada complir la llei.

Nosaltres som diferents.

Els que ara governen no saben ni què ingressen 
ni què gasten, es permeten el luxe d’invertir milions 
d’euros en obres sense sentit ni utilitat, es gasten 
els diners de tots en posar querelles criminals 
contra regidors sense fonaments, no presenten 
mai els comptes dins els terminis legals, no fan 
auditories i no donen informació de res.

No tots els polítics som iguals.

Nosaltres fem i creiem en la participació 
ciutadana. Ja ho vam fer i ho continuarem fent. 
Després, participarà qui vulgui, molts o pocs, però 
les oportunitats hi són. Els Consells de participació, 
els debats oberts, el contacte directe amb les 
entitats i les associacions, l’atenció a les persones...

Nosaltres som diferents.

Els que ara governen, a part d’amagar-se i no voler 
fer debats públics, no han fet res per millorar la 
participació, ans al contrari. Només fan allò que 
ja ve obligat per la llei, i de la forma més breu, 
amagada i dissimulada possible. Txisssst. Silenci, 
que no se n’adoni ningú.

No tots els polítics som iguals.

Nosaltres som com som, i no podem ni volem 
canviar. També és possible que nosaltres no 
t’agradem prou o que no comparteixis la nostra 
forma de defensar Lliçà d’Amunt, però intentem 
tenir un estil diferent, fresc, autèntic, sense 
comparació. És possible..., però que quedi clar 
que nosaltres no som com els que ara manen.

Nosaltres som diferents.

Però, això, tu ja ho 
saps...

T’agradaran més els 
uns o els altres, 
preferiràs un color o un 
altre, votaràs una opció 
o potser cap... Però les 
decisions sempre 
tenen conseqüències. 
T’afecten a tu encara 
que no t’ho creguis.

La propera vegada, 
pensa-hi!

NO tots els polítics som iguals

Nosaltres som diferents



Com tots recordareu, el tema escolar sempre ha estat un mal de cap a Lliçà 
d’Amunt. Tradicionalment les aules han estat massificades, els centres escolars 
sempre s’han construït tard i tots hem hagut de fer molts quilòmetres per arribar 
a les escoles, ja que estaven lluny dels barris.

Històricament això sempre havia estat així, menys en un petit parèntesi de temps 
en què el govern d’Esquerra a l’ajuntament de Lliçà va ser decidit a l’hora d’actuar, 
va treballar intensament  i va apretar al Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat perquè, d’una vegada per totes, es normalitzés aquella situació de 
manca de places escolars.

I vàrem aconseguir allò que els nostres adversaris polítics deien que era impossible: 
la construcció de 2 centres escolars nous en 4 anys i, a més a més, ubicats en

Possible impacte del 4t cinturó al seu pas per Lliçà.

El passat 2 de juny va sortir a exposició pública el Pla Territorial Parcial de la 
Regió Metropolitana de Barcelona. Aquest pla és a priori el que ha de definir en 
aquest àmbit el traçat de les infraestructures viàries, i entre elles la que tant ens 
afecta: el 4t Cinturó o Ronda del Vallès. Efectivament, aquesta via que hi surt 
dibuixada, i amb no pas gaire fortuna per al nostre municipi… La diferència entre 
com estava en l’avantprojecte anterior és essencialment que, en el tram comprès 
entre el barri de Ca l’Artigues i Santa Justa, aquesta via està situada uns 50 mts 
més al nord, cap a Santa Eulàlia. Per tant, continua passant entre els barris de 
Can Rovira i Can Valls, travessa tota la zona boscosa de Palaudàries, passa 
tocant el barri de Ca l’Artigues per la seva part nord-est, continua per la serra 
de Can Senalla, pel costat del barri de Can Farell, travessa la carretera de Caldes 
pel barri de Pineda Feu i continua en direcció nord per la zona de Can Feu i Ca 
l’Amell... Tot plegat una modificació de pur maquillatge!

I aquí hi hem d’afegir uns altres aspectes importants: les declaracions del Conseller 
Nadal, dient que cedien la planificació d’aquesta via al Ministerio de Fomento 
(que és qui l’ha d’executar), i les posteriors declaracions de Víctor Morlán 
(responsable del Ministerio) en les quals afirmava que el 4tC seria una autopista 
de 8 carrils, 2+2 de centrals per a llarg recorregut i 2+2 de laterals, com a via 
de servei per al tràfic comarcal.

Però la lluita continua! No podem acceptar ni aquesta infraestructura, que 
destrossa les zones encara naturals de la plana del Vallès, ni aquesta inversió 
en mobilitat insostenible, ni que les competències d’infraestructures del territori 
siguin a Madrid. Hi han alternatives clares i precises que donen sortida als 
problemes de l’A7 sense afectar aquests àmbits, millorant la mobilitat a les zones 
on es genera el problema i donant prioritat al transport públic.

Les nostres alternatives són sobre la taula i ara cal empènyer perquè siguin 
assumides en aquest Pla Territorial. Necessitem la força de la ciutadania per 
aconseguir girar la truita, perquè el nostre govern municipal no farà res per treure 
el 4tC de Lliçà, un 4tC que sempre han defensat en nom d’uns suposats interessos 
generals que no es creuen ni ells. I, com a gran remei, demanen que es faci 
soterrat en tot el tram de Lliçà... A Madrid, i a Barcelona, encara deuen estar 
rient!

els barris, prop de la majoria de les famílies usuàries. I vàrem construir una escola 
bressol i vam deixar-ne una altra a punt d’aixecar-se. I alhora vàrem “recuperar” 
l’edifici municipal del carrer Folch i Torres, malgrat que ara no saben què fer-ne...

Gràcies a això, en els darrers anys, a Lliçà d’Amunt, hem pogut gaudir d’una certa 
tranquil·litat en el tema de les places escolars. I diem “certa tranquil·litat” perquè 
el problema de les places de secundària a l’IES segueix encallat i amenaça 
d’explotar.

La Generalitat està esperant des de fa 3 anys (en què el govern d’Esquerra a Lliçà 
va cedir els terrenys per a construir el segon IES) a què es faci l’obra d’obertura 
del Passeig de Sant Valerià fins a Pinedes del Vallès. Això és responsabilitat 
municipal i fins que aquesta obra no estigui feta, la Generalitat no construirà l’IES 
que tanta falta ens fa.

Hem perdut ja més de 2 anys, i els nostres adolescents continuen ben apretadets 
dins de l’IES Lliçà. I també per aquest motiu –i per la desorientació de la regidoria 
d’Educació actual- en el nostre poble encara no tenim els Cicles Formatius que 
la Generalitat ja s’havia compromès de dur a Lliçà amb l’anterior govern d’ERC-
ICV. A Santa Eulàlia ja els tenen, malgrat que anaven en  el mateix “paquet” .

La frenada que ara patim en temes d’infraestructures educatives són evidents 
perquè, si no n’hi hagués prou amb el tema de l’IES, la Generalitat porta des de 
l’any 2007 sol·licitant a l’Ajuntament un terreny per fer la 5a escola de primària. 
I com que la feina no s’ha fet, estem a punt d’entrar una altra vegada en una nova 
etapa de massificació a les aules de primària. La mostra d’això és que aquest 
mateix curs ja s’ha hagut de triplicar una classe de P-3 al CEIP Miquel Martí i Pol.

La tendència natural del nostre municipi és el creixement de població en edat 
escolar, per molt que el Sr. Nacho Simon digui que aquest és un problema puntual. 
O sigui que, si no es posen en marxa les obres que calen i les cessions de terrenys 
que fa temps que esperem –i que hem demanat repetidament-, en pocs anys 
tornarem a estar en una situació semblant a la de fa 5 o 6 anys, i això Lliçà 
d’Amunt no s’ho pot permetre.

La problemàtica escolar torna 
a amenaçar Lliçà d’Amunt

El 4t Cinturó trinxa Lliçà



Els comptes de l’Ajuntament de l’any 
2008, mal presentats i sense auditoria

En la presentació en el Ple de setembre del tancament 
de Comptes de l’any 2008, el regidor d’Hisenda de CiU 
va ser incapaç, com sempre, de donar cap argument sòlid 
per defensar uns comptes que no s’aguanten per enlloc 
i que presagien problemes en un futur immediat.

Davant les qüestions plantejades pel Grup d’ERC, el regidor 
d’Hisenda va defugir el debat seriós i, amb la supèrbia i 
el mal gust que el caracteritza, va dedicar-se a llençar 
comentaris grollers contra els regidors de l’oposició ( 
“Això t’ho explico en la intimitat”, va arribar a dir, per 
amagar el seu desconeixement total de l’economia 
municipal).

Així, per exemple, tal i com s’estableix en el Conveni amb 
Mango, l’empresa va pagar a l’Ajuntament 1 milió d’euros, 
que no es va dedicar a inversió, sinó que es va gastar en 
despeses corrents, com les nòmines o la recollida 
d’escombraries. Això no és el que necessita Lliçà i posa 
de manifest la penosa gestió econòmica d’aquest govern 
municipal.

D’altra banda, el deute municipal ja ha tornat a pujar fins 
al 97 %, i enguany pujarà a més del 100 %! A aquest pas, 
a final de mandat (2011), l’endeutament tornarà a estar 
per sobre del 110 %, que és el màxim legal. 

Un altre dels paràmetres que defineixen els números 
municipals és la capacitat de retorn del deute. Doncs bé, 
si l’any 2006 l’Ajuntament podia retornar el deute 
en 4 anys i mig, actualment en tardaria més de 14, 
i a final de 2009 aquest període s’allargarà fins als 
28 anys. O sigui, que tindrem l’Ajuntament hipotecat i 
amb poca capacitat d’inversió. Com abans...

Per cert, després de molts anys i de molts governs 
diferents, aquesta és la primera vegada que no s’ha fet 
una Auditoria externa dels comptes municipals. Ja sabem 
que no és obligatori fer-la, però amb els temps que corren 
i amb el desprestigi de la política, hagués estat bé disposar 
d’un instrument com aquest per descobrir possibles errors 
i, sobretot, per valorar la gestió econòmica de l’Ajuntament 
sense prejudicis polítics.

L’Ateneu l’Aliança amenaçat

L’Ateneu l’Aliança és l’entitat més emblemàtica, activa i 
potent del nostre municipi. Hi treballen un munt de gent 
de forma voluntària, que no paren d’organitzar activitats 
i d’impulsar iniciatives enginyoses. Però ara no farem un 
panegíric de l’Ateneu, perquè no són les paraules les que 
compten en moments de crisi, sinó els fets (us sona?). I 
des de fa uns mesos, l’Aliança s’està veient amenaçada 
per la mala voluntat política de l’Ajuntament.

Tothom recorda que al 2006, gràcies a l’esforç del govern 
d’ERC-ICV, es va aconseguir reformar la sala de l’Ateneu, 
aprofitant una subvenció extraordinària de la Generalitat, 
amb el compromís que l’Ajuntament es faria càrrec de 
pagar-ne una part  mitjançant un crèdit que s’havia de 
sol·licitar a nom de l’entitat. Però un bon dia, sense avisar, 
el tripartit local va deixar de pagar el crèdit i l’Ateneu va 
haver de fer mans i mànigues per anar tapant el forat 
sense renunciar a la programació. Aquesta situació no 
podia eternitzar-se i, des de l’entitat, es va intentar negociar 
amb l’Ajuntament.

La resposta governamental va ser clara: posar sobre la 
taula un nou conveni de col·laboració que llençava pels 
aires la independència de l’entitat i que la condemnava a 
“regalar” el seu patrimoni a l’Ajuntament. Inacceptable.

La reacció dels socis i la fermesa de la Junta van aconseguir 
que l’Ajuntament reconegués el deute pendent i que es 
creés una comissió per a redactar un nou conveni. La 
Juguesca va córrer perill fins al darrer moment. La confiança 
necessària entre institucions va quedar molt malmesa. 
Els interessos urbanístics especulatius van fer trontollar 
les parets. Però la vida segueix...

Ara no n’hi ha prou amb escriure cartes d’amor des dels 
butlletins municipals. Cal creure en les entitats i deixar-
les fer amb llibertat. L’Aliança és insubstituïble! Que no 
ens la magregin!

Un Pla Local d’Habitatge fet a mida... 
de qui?

Aquests dies s’està tramitant el Pla Local d’Habitatge. 
Aquest pla ha de preveure les necessitats d’habitatge 
protegit del municipi. L’habitatge protegit el fan els mateixos 
promotors que fan l’habitatge lliure. És a dir, que si vull 
fer 40 cases a preu lliure n’he de fer 8 de protegit. 
Aproximadament un 21%.

Dit això, hi ha diferents qüestions que ens preocupen:

1 -	Tot el nou habitatge protegit es preveu de construir	
al centre urbà.

2 -	Les zones on es col·loquen la majoria d’aquests 		
habitatges són les pitjors: uns, al costat  del riu, i els 	
altres, al fondal del torrent de Can Bosc.

3 -	Ocupen els equipaments públics del centre 	
–com l’edifici del carrer Folch i Torres–.

4 - 	Si la diagnosi del mateix Pla diu que a Lliçà d’Amunt 		
“necessitem” 218 habitatges protegits, per què se’n 	
volen fer més de 400, com es proposen? És que hi ha 	
algú molt interessat en fer més pisos del compte?

Evidentment, els habitatges protegits són gairebé sempre 
la torna de grans promocions, com en el cas de Lliçà. 
Així, quan a Can Grau –propietat de la família del regidor 
d’urbanisme-es preveuen 27 habitatges protegits, estan 
dient que en aquesta zona, on fins ara s’hi podien fer 24 
casetes, ara un particular hi podrà fer fins a 124 pisos, 
per enriquir-se ell, i potser algú més.

Penseu també que en el que es coneix com a Lliçà Centre 
es preveuen fer 722 habitatges nous!

La nostra proposta passaria per, un cop definides les 
necessitats reals de l’habitatge protegit, traslladar aquests 
mínims al debat sobre el nou planejament municipal 
(POUM). Només en aquest debat, on es disposi de tota 
la informació, es podria acordar quin és l’objectiu del 
model de poble que genera un major acord entre la 
ciutadania. Nosaltres ja avancem que el nostre model 
és el de la millora dels barris i el centre abans que 
plantejar noves promocions immobiliàries de resultat 
incert. Estem segurs que envair de nous habitatges el 
centre urbà no solucionarà cap problema, sinó al contrari, 
dificultarà molt de resoldre els actuals i en plantejarà de 
més greus.

Les trampes de la piscina coberta

Esquerra el que vol és que les coses es facin, que es 
facin bé, que costin el menys possible per a la gent de 
Lliçà d’Amunt i que en puguin gaudir el més aviat possible.

Però, perquè sapigueu qui està governant, ara us expliquem 
que el projecte de la piscina coberta l’han aprovat a 
mitges, per poder dir que val menys que el que els vàrem 
deixar a punt el govern d’ERC i ICV.

Han fet trampa, ens han volgut enganyar, com tantes 
vegades. A l’hora d’aprovar el nou projecte, ningú sabia 
què valia, ni l’alcalde, ni el regidor d’urbanisme, ni el 
regidor d’infraestructures. Quan el varen portar al Ple, 
varen canviar la meitat del pressupost i, quan el varen 
exposar al públic, el varen canviar sencer. Davant de 
tantes irregularitats, vàrem protestar davant del Ple, vàrem 
al·legar per a què es garantís la legalitat de la tramitació. 
No ens varen fer ni cas, com sempre. A més, ara sembla 
que no saben si la podran fer, perquè encara no tenen el 
finançament...

Amb un govern d’ERC podeu estar segurs que ara ja ens 
hi estaríem banyant tots!

L’institut, el camp de futbol i tot el 
polígon industrial del Molí d’en Fonolleda 
són inundables

Els partits al govern PSC+CiU+PP no se n’han adonat 
fins ara que han de protegir el polígon industrial del 
Molí d’en Fonolleda. I plantegen fer una mota (barrera 
de terra) al polígon industrial. Fan passar el projecte sense 
més explicació, d’amagat, com tot el que fan.
La mota tindrà entre 4 i 5 metres d’altura. Però, totes 
aquestes obres faran que s’inundin els conreus de l’altre 
costat del riu, que la zona d’equipaments del polígon sigui 
ara una “zona verda inundable” i que el camp de futbol 
continuï en perill quan hi hagi rierada.

Recordareu com la gent de CiU va criticar durament la 
urbanització del polígon industrial del Pinar de la Riera, 
quan el govern d’ERC i ICV-EUiA va executar el projecte. 
En aquell moment, per evitar la inundació del polígon, es 
va haver de fer una mota de protecció d’uns tres metres 
d’altura. També es va haver d’alterar l’altura del carrer i 
eixamplar la llera del riu, tallant alguns arbres. Els 
convergents varen aprofitar l’ocasió per penjar pancartes 
contra aquella intervenció.

Gràcies a aquella intervenció, els aiguats que hi ha hagut 
des d’aquell moment no han inundat les cases del carrer 
Països Catalans, la majoria dels nous arbres han arrelat 
amb força i l’entorn fluvial s’ha recuperat enormement. El 
temps ens ha donat la raó i el ridícul missatge de les 
pancartes (On són els arbres?) ens provoca ara un somriure 
benvolent.

Els pisos de Ca l’Artigues, mentides per 
poder governar. I, a més, per governar 
malament!

Després de les promeses de no fer els 84 pisos a La 
Serra, ara en faran 96, repartits amb Can Salgot.

El concurs de l’obra és per 12 milions d’euros, uns 2.000 
milions de pessetes. I les obres dels dos emplaçaments 
es donaran a la mateixa empresa.

En un moment de severa crisi al sector de la 
construcció, haurien pogut afavorir les petites 
empreses locals, que en són moltes, però a ningú 
d’aquest govern se li ha acudit. Per fer-ho, haurien 
pogut dividir l’obra en 18 obres diferents, que haurien 
donat feina a 18 empreses del municipi. L’estructura del 
projecte ho permet, ja que està partit en 18 edificis 
diferents, 10 a Ca l’Artigues i 8 a Can Salgot. Nosaltres 
ho haguéssim fet així!

Can Franquesa tindrà per fi 
clavegueram

Això sí, només clavegueram... En el Ple de juliol es varen 
aprovar els pagaments que faran els veïns per fer només 
el clavegueram, i destinar-hi la subvenció que tenia 
l’ajuntament per fer l’accés del mateix barri. 

Can Franquesa té un accés molt perillós, des de l’autovia 
C17, sense carrils d’acceleració ni visibilitat. El projecte 
per fer l’accés estava ja aprovat l’any 2007! Però el govern 
actual s’ha replantejat l’accés, s’ho està pensant, diuen. 
Volen estudiar fer l’accés junt amb el del macropolígon de 
Mango a Can Montcau. I mentrestant els veïns entren i 
surten del barri amb risc de patir un accident.

Tampoc no havien previst que Can Franquesa és dels únics 
barris que poden optar als ajuts de la Llei d’urbanitzacions. 
Vàrem haver de ser nosaltres qui els ho recordéssim en 
el Ple. Ja veurem què són capaços de fer...



Resum dels Plens Municipals
de febrer a setembre de 2009.

L’equip de govern PSC+CiU+PP ha tingut mooolta feina! 

Primerament es va portar a aprovació la convocatòria per a la 
contractació de les obres de la variant del camí de la Serra. 
Aquesta obra s’emmarca dins les ajudes de 2.000.000 e del Pla 
Zapatero per a Lliçà d’Amunt, dels quals 1.875.588 e es destinen 
a aquest camí, que segons manifestacions del regidor competent 
(?) “no es feia tant per millorar la circulació, sinó per evitar que 
el trànsit passés pel carrer Francesc Macià”.

Creiem que podeu estar d’acord amb nosaltres a pensar que Lliçà 
d’Amunt té moltes necessitats més urgents que destinar quasi 
2.000.000 e ara, a fer aquest camí.

Després d’aquest esforç, l’equip de govern PSC+CiU+PP es va 
adherir a un conveni entre l’Agència de Residus i Ecovidrio. 
No, no el va explicar en Mortadelo –com hauríem preferit tots- 
sinó en Pere Grau.

També es va modificar l’ordenança reguladora de la tinença 
d’animals de companyia. Segons paraules del sr. Pere Grau, 
s’ha adaptat l’ordenança adoptada per la Diputació. Aquí els 
d’Esquerra no vàrem entendre si adoptàvem un animal o una 
ordenança, o si adaptaven l’ordenança a l’animal o l’animal a 
l’ordenança.

Però tot es va complicar una mica més quan l’equip de govern 
ens va demanar que aprovéssim l’ordenança per a la prevenció 
i el control del mosquit, en general, i del mosquit tigre, en 
particular. Aquí es pretén regular una sèrie de normes  per evitar 
la proliferació dels mosquits. A partir d’ara, si cal, la policia entrarà 
a casa nostra per arrestar els mosquits il·legals.

I, per si no n’hi havia prou, ara apareixia l’ordenança reguladora 
dels preus (taxes) per demanar documents administratius a 
l’Ajuntament. Es modificava el preu... d’un document!

Per fi un tema que semblava de més importància. La modificació 
de la plantilla del personal de l’Ajuntament. S’amortitzaven 
places? Se’n creaven de noves? Es modificava la valoració dels 
llocs de treball feta per nosaltres i que era veritablement horrorosa, 
ineficaç i esquerrosa (d’Esquerra)? Noooooo! El canvi era que allà 
on deia auxiliar tècnic ha de dir tècnic auxiliar. Aaaah! I com que 
això ja havia estat molt laboriós, l’altre error detectat (arxivador 
per “arxiver”) segons la Regidora Neus Rius, l’esmenarien l’any 
que ve. 

Després, per enèsima vegada, es va portar a aprovació 
provisional el tema de MANGO. La trampa d’aquesta vegada 
era adjuntar el document que estableix les relacions econòmiques 
entre les empreses i l’Ajuntament d’amagat, sense que el Ple 
pugui efectuar el seu control. Això és practica habitual d’aquest 
govern. I al setembre encara es torna a aprovar una nova 
modificació de la darrera modificació ja modificada. Total, dos 
anys perdent el temps, aprovant projectes mal fets, afavorint els 
interessos de l’empresa per damunt dels interessos públics. I això 
que era una de les prioritats d’aquest govern!

Com ja sabeu, el nostre surrealista tripartit municipal PSC+CiU+PP, 
que no volia fer pisos de protecció oficial a Ca l’Artigues, ara sí 
que vol. Però per construir s’ha de demanar un crèdit al banc. I 
així es va demanar al mes de març l’aprovació per a la sol·licitud 
d’uns 12.563.000 E, amb tipus d’interès igual a l’euribor 
+ 0,65.
La veritat és que tenen tanta feina que van tardar mesos en 
demanar-lo. I és clar, quan ho van fer,  el banc els ha canviat 
les condicions: ara és l’euribor + 1,25. Quin gran negoci... 
per al banc.

Ja se sap, entre els animals adoptats (o adaptats), el mosquit 
tigre, i l’auxiliar tècnic o tècnic auxiliar, no han tingut temps d’evitar 
que a Lliçà d’Amunt li surti molt més cara aquesta operació 
immobiliària o que els futurs compradors paguin molt més. 

No volem fer-nos pesats i enumerem ràpidament altres temes 
vitals: l’actualització del nom del coordinador dels Plans 
d’Actuació Municipal d’Emergències, el nom d’una sèrie de 
parcs municipals, una sanció per infracció de l’ordenança 
de la tinença d’animals de companyia i l’aprovació del projecte 
bàsic i executiu de la piscina coberta per un import de 
6.760.546 e, això sí, sense incloure l’aparcament, els carrers 
del voltant, l’enllumenat, les voreres, el clavegueram, etc.

Com a punt i a part, tot i que en aquest butlletí ja se’n parla en 
un altre article, val a dir que van presentar a aprovació inicial el 
Pla Local d’Habitatge. Un document magnífic per a millorar les 
rendes d’uns quants i per acabar-se de carregar el  model de 
poble que nosaltres havíem impulsat. Quina pena tot plegat!
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