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El nostre municipi està governat per una èlit que fa molts anys 
que mana. A través de pactes entre aquestes forces s’han ti-
rat endavant projectes polítics concrets, com els pressupostos 
anuals, però també opcions estratègiques importants, com la 
planificació urbanística, el POUM. 

Aquest consens polític moltes vegades, com ara mateix, distor-
siona fortament els resultats electorals i per tant la seva repre-
sentativitat de la ciutadania. Ja d’inici, el govern actual tenia el 
suport de menys vots que l’oposició. I pel camí han perdut un 
regidor i mig.

El país canvia i el nostre poble ha de preparar-se pel futur. Els 
governs passius, que actuen a remolc són un impediment per 
millorar. Les accions que cada dia fa l’ajuntament han de estar 
pensades per resoldre també problemes de futur, no per ama-
gar la seva darrera imprevisió.

És necessari un projecte de poble clar i transparent, que faci 
possible que els canvis que vindran ja ens trobin preparats. 

Una societat que se senti també responsable de les accions de 
l’ajuntament, i que s’impliqui en trobar solucions per millorar. 

A pocs mesos d’unes eleccions municipals molt singulars, és 
el moment de fer aquestes reflexions. En els darrers temps, al 
nostre país la societat s’ha despertat i comença a rebelar-se 
contra les situacions injustes. Aquella passivitat que sembla-
va adormir la societat s’ha acabat. Hem de ser capaços de 
portar aquest esperit de lluita, al terreny municipal. Hem de 
portar propostes noves per millorar, maneres de governar més 
obertes. I això ho hem de fer entre tots, sense esperar que es 
reslgui sol.

El grup d’Esquerra Republicana de Catalunya a Lliçà d’Amunt 
fa temps que treballem en aquest canvi. 

Ja s’acaba el temps dels governs a la defensiva, més preocu-
pats per la seva estabilitat que per fer política per avui i per 
demà. Tot un canvi de govern, de política, de consciència de la 
societat, que hem d’aconseguir entre tots. 

El dia 16 de novembre varem fer la presentació del nostre candidat 
a l’alcaldia. L’acte el va presentar en Pitu Camps, regidor d’ERC en el 
mandat que vàrem estar a govern. En Pitu va fer un repàs històric de 
la feina feta des d’ERC es els més de vint-i-quatre anys que ha tingut 
representació a l’Ajuntament. Va remarcar la molta feina feta en els 
quatre anys a govern, i la transformació que vàrem aconseguir iniciar 
en la manera d’entendre l’ajuntament i la modernització de la gestió 
municipal. 

Ens va acompanyar també en Jordi Solé, alcalde de Caldes de Montbui 
i diputat al Parlament de Catalunya. En Jordi Solé ens va explicar la 
situació del país, especialment en el context internacional, ja que és 
el secretari d’ERC en les relacions exteriors. Davant dels assistents, va 
desgranar els suports i la comprensió que està trobant el nostre país, 
especialment a Europa. També ens va explicar la situació política i va 
avançar les dificultats que ens trobaríem. 

Arribat el torn del candidat, en Quim Ferriol va parlar sobretot de fu-
tur, d’una esperança ja més propera d’aconseguir transformar l’ajun-
tament. Va convidar especialment als assistents a comprometre’s a 
col·laborar en la redacció del programa d’ERC per aquestes munici-
pals. Aquest programa, que va voler que fos “de govern” i no electoral, 
ja  que el projecte d’ERC mereix ser portat a govern sense esperes, 
des del primer dia.

En Quim Ferriol es va mostrar esperançat en què tots els moviments 
socials s’activin i facin que les properes eleccions municipals siguin 
les més participades i més compromeses en el futur del nostre poble. 

Foto, Quim Ferriol durant els parlaments de la seva pre-
sentació com a candidat a l’alcaldia de Lliçà d’Amunt.

Presentació de Quim Ferriol, candidat 
a l’alcaldia de Lliçà d’Amunt per ERC.

El canvi que ve
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A final d’any passat l’ajuntament va fer un concurs per comprar làm-
pades i equips pels 3.874 fanals de Lliçà d’Amunt. Es va adjudicar per 
99.903’27 euros a l’empresa IBBE, la més cara de les ofertes.

Davant l’aparent contradicció d’adjudicar un subministrament a 
l’oferta més cara de les 6 presentades varem començar a demanar 
informació. Resulta que es va fer per concurs i que 60 punts depenien 
del preu, 20 de l’extensió de la garantia i 20 més de les millores tèc-
niques “consistents en l’augment de l’estalvi energètic i econòmic.”

L’oferta més econòmica proposa un canvi del tipus de làmpades, que 
tenen un rendiment similar a les que demanava el plec tècnic i un 
40% més de vida útil.

També el consum és diferent. 80w la demanada al plec, 77w la propo-
sada a l’oferta. Aquests 3w de diferència són poca cosa, però tenint 
en compte que són 2.153 fanals encesos durant una vida útil de unes 
20.000 hores són (3x2.153x20.000) 129.180 kwh d’electricitat es-
talviats. 

I quant a impacte mediambiental, els kW de més representen unes  
36 tones de CO2 llençat a l’atmosfera (0.278kg CO2/kwh). Recordem 
que l’ajuntament s’ha gastat molts diners en posar fanals solars ca-
ríssims en la connexió entre can Salgot i Pinedes (18 fanals) i en el 
peatonal de Can Rovira (174.893,85 euros en 33 fanals) per estal-
viar CO2, i que l’alcalde va signar el Pacte d’alcaldes contra el canvi 
climàtic (PAES) en què es comprometia a reduir les emissions un 20% 
fins l’any 2020. http://www.diba.cat/es/web/mediambient/pacteal-
caldes

Una millora mediambiental remarcable seria haver tingut en compte 
que les làmpades proposades no continguin mercuri. Seria interes-
sant haver eliminat del plec de condicions aquests 53 grams de mer-
curi altament tòxic.

En conclusió, i tenint present que no dubtem de la competència del 
tècnic municipal, no s’entén que no s’hagi proposat d’inici substituir 
les làmpades per un model que duri més, no gasti tant, no contamini 
tant i que és més barat. 

Només la diferència entre el preu que s’ha pagat i la compra d’aques-
tes làmpades més eficients hauria representat un estalvi immediat de 
12.123 euros, i la repercussió econòmica dels 129.180 kwh elèctrics 
estalviats al llarg dels anys.

Per quina raó no es va fer el millor concurs i es va adjudicar a l’oferta 
més cara? Després de demanar tota la informació continuem sense 
saber-ho.

El nostre ajuntament ja sap quin pressupost tindrà l’any 2015. Ha cos-
tat prou, de fet la seva aprovació s’ha demorat dos mesos. Això en un 
any electoral com el 2015, que fa que el pressupost acabi la seva vida 
útil el mes de maig el dia després de les eleccions. Tres mesos escas-
sos de vida per un pressupost anual, tampoc és per estar-ne orgullós.
Els dubtes fins l’últim moment els han portat a buscar el suport de CiU, 
ja que no tenien clar que tinguéssin prou majoria per portar-lo al Ple.

Com és el pressupost? D’entrada és continuista, com sol passar, però a 
més, amb les presses i les partides cedides per trobar el vot de CiU, està 
desquadrat. L’ajuntament pretén gastar com a mínim 31.000€ més dels 
que espera ingressar. Presses, pressions als tècnics, por de fer el ridícul 
si s’aprovava més tard... No ho sabem. El fet és que ens hem trobat un 
pressupost que, per primera vegada des de 2008, conté errors tècnics 
que l’invaliden. Esperem que les nostres al·legacions serveixin per ajus-
tar-lo, i poder discutir-ne, llavors, les prioritats de despesa.

Amb aquest panorama les ordenances fiscals, que han de donar els 
recursos per gastar l’any vinent, les havia pactat el govern de PSC i PP 
de mala gana amb el grup municipal de CiU. Un pacte de mínims que 
només va ser possible perquè l’IBI no pujarà per les modificacions nor-
matives del Ministerio de Hacienda. Descomptat el principal impost, la 
resta es van deixar tal com estaven. 

El govern de PSC i PP va recollir una proposta nostra de l’any passat, 
que era la de rebaixar el preu de les llicències d’obra. Ho van incorpo-
rar forçats per CiU. En canvi, van faltar al seu compromís de rebaixar la 
taxa d’escombraries per la municipalització del servei. 

És important remarcar que no han modificat els preus de les Escoles 
Bressol, tot i que ja fa anys que van perdent alumnat. L’alt preu d’aquest 
servei municipal fa que les famílies no puguin assumir-ne el pagament. 
El nostre grup va proposar que es flexibilitzés el preu en funció de la 
renda familiar, tal com es fa en altres pobles. No en van fer cas. Els 
preus continuaran igual d’alts fins que la manca d’alumnes farà inser-
vibles aquestes escoles.

En resum, encara que sigui final de mandat, s’ha tornat a desaprofitar 
l’ocasió de millorar el pressupost, intentant fer-lo més social i orientar 
les taxes i impostos, així com les inversions i els ajuts, pensant-los glo-
balment com a instruments de millora del nostre poble, no com a un 
simple instrument de gestió.
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Dubtes raonables

El Casal de la 
gent gran 
a Palaudàries, 
un instrument 
electoral

El regidor de participació va presentar l’avantprojecte de casal de la 
gent gran a Palaudàries. Es tracta d’una proposta, sense projecte de-
finitiu, sense pressupost i sense informació a la resta d’associacions 
i grups municipals. 

Un projecte que vàrem descobrir per l’acord de pagament dels ho-
noraris de l’arquitecte en una acta de junta de govern, però que mai 
ha estat ni en el pressupost municipal, ni anunciat públicament per 
ningú. Fins i tot el president de l’Associació de Veïns de Can Salgot, 
que compartirà espai amb aquest equipament, va retreure que ningú 
els hagués informat.

En aquestes condicions només ens ho podem prendre com una 
estratagema electoral del PSC. Davant del públic que havia anat a 
celebrar el desè aniversari del Centre Cívic de Palaudàries ens va 
voler comprometre per sorpresa, avançant que si no es feia aquest 
equipament seria per culpa nostra. 

El pressupost 
2015 i les noves 
ordenances fiscals.



Des de fa anys l’equip de govern, especialment el PP, anuncia que la 
Diputació de Barcelona construirà una rotonda davant de la Caixa de 
Catalunya, a la confluència entre la Carretera de Granollers i el carrer 
Anselm Clavé. Finalment, amb les presses per les properes eleccions 
de maig, sembla que s’ha desencallat aquest projecte. A final de se-
tembre varen portar l’aprovació el pressupost de la meitat de l’obra al 
Ple municipal. Hi ha molts aspectes dubtosos en aquesta manera de 
tramitar el projecte.

1.- Era una obra que havia d’executar la Diputació. Amb el tràmit ha re-
sultat que la Diputació fa el projecte, però l’execució és municipal, amb 
subvenció provincial.

2.- S’aprova la incorporació només de la meitat del cost de l’obra, i es 
deixa pel proper any la resta.

3.- Sense haver tramitat ni el projecte ni el concurs d’obra al mes de 
desembre, difícilment s’iniciarà abans de final de febrer, i per tant ja 
necessitarà el total dels diners al pressupost. Perquè es va fer una mo-
dificació del pressupost 2014 si s’haurà de pagar el 2015?
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Amb aquesta entrevista continuem 
amb l’espai encetat a la darrera revista 
d’Esquerra Lliçà d’Amunt.

Míriam Remolà, veïna del barri de Can 
Salgot és mestre i psicopedagoga. 
Persona molt activa en la tasca cultural 
de Lliçà d’Amunt, és membre de la 
junta de l’Aliança i cap de colla dels 
Concos.

Amb ella vàrem mantenir la següent 
conversa:

Una rotonda a Anselm Clavé.
4.- El projecte no es pot aprovar perquè és incompatible amb la situació 
urbanística dels terrenys que ocupa que són zona verda. Si s’aprovés 
el nou POUM també s’haurà de modificar, ja que preveu la construcció 
d’edificis de 4 plantes d’altura en aquests terrenys. 

Aquesta rotonda ocuparà una tercera part del Parc del Quiosc. La situa-
ció urbana d’aquesta gran rotonda, de 28 metres de diàmetre, condicio-
narà tota la resolució urbana de l’entorn. És una bona solució pel trànsit, 
però complica l’ús peatonal i comercial d’aquest espai del Centre urbà.

El planejament preveia aquí una petita rotonda de 20 metres, cir-
cumscrita en l’espai existent, sense envair el parc. En espais comercials 
urbans, és més raonable que aquests elements destinats al trànsit si-
guin més ajustats, per evitar que predomini l’espai pel cotxe i prioritzar 
els espais pels vianants que donen vida a les botigues de l’entorn.

En el moment de redactar aquest escrit, al febrer de 2015, el projecte 
encara no s’ha aprovat inicialment per la incompatibilitat urbanísti-
ca, per tant les presses per aprovar-lo varen ser inútils. No es pot fer 
l’obra com la tenen pensada, ja ho vàrem advertir.

Com has vist la darrera festa major?

La festa major es viu diferent des de les colles, 
per aquells qui hi participem activament 
en una colla la festa major és la Juguesca. 
L’organització ens fa viure la festa des d’una 
perspectiva concreta, el joc amb amics de dins 
i fora la teva colla. Les colles exemplifiquen 
un aspecte concret i molt positiu del nostre 
poble, la diversitat. En totes les colles hi ha 
gent diversa que enriqueix la colla amb les 
seves aportacions, això mateix és el que fan 
gran la Juguesca i tots els que en formen part.

La darrera festa major, l’hem gaudit des de 
colles perquè fèiem 20 anys i teníem ganes 
de festa. Tot i això, i tenint en compte el 
paper que té la Juguesca en la programació 
d’activitats de la festa major comptàvem 
amb més protagonisme. Eren moltes altres 
entitats i associacions les que feien anys 
aquesta darrera festa major, fet que demostra 
que hi ha projectes culturals al poble que 
necessiten del recolzament de les institucions 
municipals.

La festa major es viu diferent en relació a la 
franja d’edat on et trobis. Els joves tenim la sort 
de poder comptar amb activitats pensades 
per a nosaltres, però si no fos per la Juguesca 
l’oferta seria minsa.L’Embarraca’t és un 
exemple d’espai de trobada per joves durant 
la festa major però que no sempre respon a la 
diversitat que té el nostre municipi, és doncs 
un espai amb un potencial que no acull a tots 
els lliçanencs.

Com veus l’activitat cultural del poble?

Lliçà té un gran nombre d’entitats, que 
conformen una gran diversitat de propostes. 
No totes les entitats es permeten tenir una 
activitat continuada per manca de suport. 

Sempre és pot fer més per diversificar oferta en 
l’àmbit cultural però actualment la cultura no 
passa per un bon moment i no es duen a terme 
les actuacions que permetin fomentar-la.

Com valores l’acció cultural de 
l’ajuntament?

L’ajuntament té la sort de tenir entitats, 
agrupaments i associacions amb projectes 
propis amb ganes de promoure activitats 
i fer coses pel poble. Podríem dir que la 
gent fa feina en l’àmbit cultural i associatiu 
però cal que tinguin el recolzament d’una 
institució com l’Ajuntament. Una institució 
que s’impliqui en les diferents entitats i els 
seus projectes, una institució que no només 
vetlli perquè hi hagi oferta cultural gràcies a 
les entitats. Les pròpies entitats són cultura.

Que cal per millorar la cultura a Lliçà 
d’Amunt?

Crear xarxes de treball cultural és complex, 
però necessari per poder obtenir una oferta 
diversificada i respondre les necessitats del 
municipi.
Segur que hi ha propostes que necessiten 
ser escoltades i que provenen de diferents 
entitats o d’agrupaments encara no 
conformats entitat. Cal fer difusió de les idees 
i projectes que surten tant dels uns com dels 
altres. Hi ha moltes i molt bones idees que 
necessiten d’una institució que els hi ofereixi 
un acompanyament, ja sigui econòmic, de 
gestió. De promoció... en definitiva que puguin 
gaudir si volen d’un acompanyament en tot el 
procés constructiu.
Crear xarxa cultural a Lliçà permetria poder 
gaudir i compartir recursos, rebre el suport i 
l’acompanyament d’altres entitats, compartir 
experiències, arribar a públics diferents i tenir 
un municipi actiu culturament.



CONNECTA’T A ESQUERRA I PARTICIPA
Des del Grup d’Esquerra de Lliçà d’Amunt volem aprofitar les noves tecnologies per tenir un contacte directe amb els ciutadans i poder, així, 

fomentar la participació directa de la gent. Des de la secció local d’Esquerra posem a disposició de tothom una bústia electrònica on fer-hi arribar els 

vostres desitjos, propostes i suggeriments per al futur de Lliçà. Si voleu participar al ple amb alguna pregunta, digueu-nos-ho i serem la vostra veu.

Rep la última notícia i la foto i el 
vídeo més nous al teu Whatsapp. 
És molt senzill, només has de fer 
dues coses:

1. Afegeix el número 722 228 785 
a la teva agenda de contactes.

2. Envia’ns un Whatsapp amb el text: 
«Rebre alertes» + nom i cognoms.

Ja està! A partir d’ara rebràs les últimes 
novetats d’Esquerra Republicana de 
Lliçà d’Amunt al teu Whatsapp. 

I, és clar, també ens 
pots escriure i 
conversar amb 
nosaltres.

Els partits del govern municipal, PSC i PP, han confós sovint web i 
revista municipal amb els seus instruments de propaganda. Han per-
vertit la funció informativa d’aquests mitjans públics, que haurien de 
reflectir la pluralitat de la nostra societat. 

Ara fa uns mesos varem portar al Ple l’aprovació del Decàleg de Bones 
Pràctiques en Comunicació Local. Aquests criteris bàsics serveixen 
per donar un referent en el tractament de les informacions i intentar 
que els mitjans públics mantinguin la seva neutralitat fins on sigui pos-
sible.

Estem encara lluitant per què l’ajuntament posi en funcionament el 
Consell Editorial, que ha de donar els criteris de la informació, forçant 
que en cada notícia hi apareixi, quan sigui determinant, l’explicació 
de la posició dels altres agents, no només la versió dels grups polítics 
que governin a cada moment. Pels grups que actualment detenten 
el govern al nostre poble serà una revolució, acostumats com estan 
a manipular les informacions i a ocultar els arguments que els són 
incòmodes.

De moment només han canviat el títol de l’Editorial de l’Informa’t, que 
no podria tenir foto i firma de l’alcalde. Per poder-ho salvar ara ja no 
és l’editorial de la revista, és la “salutació de l’alcalde”. Com sempre, 
fan trampes.

La pluralitat en els 
mitjans municipals de 
comunicació


