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Estem preparats!
Si sou dels que busqueu més i no us conformeu fàcilment...
aquest és el vostre equip. Gent de Lliçà, original, refrescant,

preparada i sempre amb un punt àcid d’imaginació.
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Et tornes a presentar per alcalde, en unes eleccions
que tu i la llista d’ERC heu guanyat dues vegades
seguides, tot i que aquests quatre anys últims no heu
pogut governar pel pacte PSC-CiU-PP. Amb quin ànim
les afrontes?

La política fa aquestes coses... A vegades, les matemàtiques
donen possibilitats a qui no ha guanyat les eleccions, però a
la llarga aquestes estranyes coalicions es paguen. La pressió
de governar és forta, i no tenir la legitimitat de guanyar les
eleccions fa que les tensions entre les tres forces del govern
arribin a paralitzar-lo, tal com sembla que ha passat. Aquest
fet ens ha deixat com a alternativa real única en aquestes
eleccions, mentre que ells es barallen per apropiar-se del vot
a la gestió de govern. Ara mateix tenim bones expectatives.
La gent se’ns acosta i ens reclama que ens fem sentir. Al
contrari de les eleccions anteriors, ara hi ha gent que tem
que el nostre missatge no arribi a tothom amb prou força.
Per tant, hi ha una inquietud social que nosaltres representem.
Per mi és un bon moment. És un moment que personalment
crec que puc aportar coses noves al govern. He crescut i sóc
més vell i més savi.

Com has viscut aquests quatre anys a l’oposició? Quina
conclusió n’has tret?

El pas del govern a l’oposició és un moment dur. Deixar a
mitges tants projectes i veure que no pots fer res per tirar-
los endavant et deixa força descol·locat. Tampoc ajuda, en el
meu cas, el fet de sentir-me ratificat per la gent i, en canvi,
no poder acabar totes aquestes coses. I el moment en què
veus clarament que els nous regidors no han entès les claus
del govern i rectifiquen i canvien coses només perquè les
havies proposat tu, t’empeny a un cert desànim. A l’oposició,
però, també s’aprèn: hem hagut de modular el discurs i a
vegades no entrar en batalles que són perdudes. És trobar
un equilibri entre la fiscalització al govern, el control de la seva
gestió i a l’altra balança posar-hi que el poble no s’aturi. Per
tant, no actuar gratuïtament per aturar-ho tot.

I no tens cap autocrítica a fer-te en el fet que us
arraconessin, tot i guanyar amb tanta diferència?

Tots sabem que a Lliçà d’Amunt CiU i PSC, que han estat al
govern gairebé sempre, no havien acceptat mai que nosaltres
arribéssim a governar el mandat 2003-2007 i que a sobre ho
féssim guanyant clarament les eleccions. Estant al govern,
nosaltres no vàrem actuar tàcticament per estovar això, és
veritat... Vam pensar que la prioritat era donar un missatge
clar de canvi a la ciutadania: governàvem amb el seu mandat
i no pensàvem en tàctiques polítiques per perpetuar-nos al
govern. Això no vol dir, però, que féssim un govern tancat. Hi
va haver molt de diàleg amb tothom sobre temes de gestió,
biblioteca, indústria, escombraries... En molts temes vàrem
impulsar un debat polític, de model de poble. És evident, però,
que no n’hi va haver prou per trencar algunes inèrcies i es van
imposar més els recels inicials que el nostre esforç per

normalitzar el debat polític. En aquest sentit sí que es pot dir
que ens vam equivocar. La prova és que, quan han sumat
entre tres, han passat per sobre de qualsevol lectura del
resultat de les urnes i de les seves diferències ideològiques
només amb la unitat que els ha donat anar contra nosaltres.

Hi ha qui diu que tot i que el vostre equip guanyi, el
singular tripartit de Lliçà tornarà a pactar... Què hi dius?

És allò de la ciència: si repeteixes un experiment, sempre
donarà el mateix resultat. Si poden sumar, veig força possibilitats
que ho repeteixin. Suposo que els factors en joc influiran en
aquest fet: la seva determinació per aprovar un POUM que
ells han proposat i que, per tant, no sembla lògic que canviïn
si sumen; la seva posició pel que fa al Quart Cinturó, que els
fa molt influenciables pels seus partits, també seria un factor
extern per repetir. Amb tot, m’agradaria pensar que aquesta
etapa ha acabat i que els canvis polítics que hi ha hagut als
grups al govern puguin propiciar nous tipus d’acords, molt
més en positiu. Això és del tot necessari per Lliçà. Perquè
està demostrat que els pactes per aïllar la força més votada
pels ciutadans no acostumen a sortir a compte. I cal recordar
que l’actual alcalde socialista a les urnes només va tenir el
suport del 22% dels votants. Els qui no es vulguin arriscar a
què es repeteixi l’experiment d’un govern ideològicament
estrany i a la contra de la veu de la majoria ja saben que ens
han de votar a nosaltres.

ERC és la primera força municipal a Lliçà des del 2003,
amb un 37-35%  dels vots i, en canvi, als altres comicis
és ben minoritària. Tems que el fet que ara ERC, en
general, estigui en hores baixes us perjudiqui especialment?

La gent, quan vota, distingeix molt en el sentit del seu vot en
funció de cada elecció. I al nostre poble això és molt remarcable.
Sempre hem triplicat el vot de la marca Esquerra en les
eleccions locals perquè les persones que hi ha al nostre equip
mereixen la confiança de la gent, a banda de les sigles que
portin. Això ens fa pensar que el valor del grup és el treball
conjunt de molta gent, que a Lliçà s’uneix per defensar un
projecte local concret. Aquests factors passen per sobre de
la conjuntura general. Evidentment, hi ha una part del vot,
potser més ideològic, que es mourà sempre en termes de
conjuntura política global, però la nostra feina serà intentar
que es valori la nostra trajectòria i el nostre grup a Lliçà.

Quin creus que és el vostre principal actiu per presentar-
vos davant la gent de Lliçà?

La nostra força és mantenir, a l’oposició i al govern, la nostra
manera de fer. La gent ens valora la nostra entrega a la feina,
el nostre compromís amb trobar solucions i la nostra capacitat
d’obrir-nos a tothom. Crec que aquesta és la nostra força, el
que la gent valora. A mi la gent que em para pel carrer m’ha
dit moltes vegades que, amb nosaltres al govern es podia
parlar, escoltàvem i explicàvem. Això a mi m’omple, m’agrada
que la gent valori precisament això.

Quin balanç fas de l’obra del govern actual?

Jo deia, en broma, a començament de mandat, que aquest
era un govern de funcionari, i al final m’hi ratifico. Governar
no és només gestionar, és tenir capacitat de proposta, valentia
per dir les coses tal com són i també, per què no, arriscar en
les decisions que no són còmodes i que poden comportar
desgast. Res d’això han fet els membres de l’actual govern.
En general no han pres decisions per por, han estat molt
tancats a cap proposta nostra i han fet passar les seves
expectatives electorals per sobre del propi govern. Aquesta
mateixa paràlisi fa que el seu govern sigui un full en blanc,
que ha acabat algunes feines que havíem començat nosaltres.
En el costat negatiu hi ha el fet que hagin parat altres projectes,
com ara la piscina coberta, la urbanització de Can Franquesa,
l’Escola Bressol de Ca l’Artigues, la cinquena escola, l’ordenació
del centre urbà, l’eliminació dels consells de participació o la
burocratització de la relació ciutadana amb l’ajuntament. També
en el costat negatiu hi ha la malfiança i la prepotència que han
demostrat i un profund ànim de revenja contra tothom que els
qüestioni.

I si n’haguessis de destacar alguna cosa bona?

La mobilització unitària contra el Quart Cinturó em va semblar
una bona experiència, a la qual vam donar el nostre suport
decidit, que podia voler indicar una certa maduració per part
del govern. Va ser una llàstima, però, que tot plegat quedés
en no res un cop passada la tempesta.

Què cal fer per evitar que el Quart Cinturó destrossi i
divideixi per complet Lliçà?

És un tema difícil, on hauríem de tenir clar que ningú defensarà
el territori si no ho fem nosaltres, els lliçanencs. Partint
d’aquesta idea, les accions de mobilització popular són
importants, però també ho és que l’ajuntament pressioni a
nivell institucional, al govern de Catalunya i el d’Espanya. El
nostre poble no ha se ser un xaiet que es presti a la seva
destrucció, hem de fer-nos valer. A Esquerra es va imposar
el discurs i les propostes que nosaltres fèiem i que el partit
va fer seves. Als altres partits aquesta força no s’ha imposat.
A més, tampoc es poden pactar les condicions per acceptar
el Quart Cinturó. Depèn de Madrid, i la situació econòmica
no fa possible fer-lo caríssim, amb túnels i viaductes a tot el
nostre territori. Per tant, només podem defensar el no al
Quart Cinturó, perquè qualsevol acord serà paper mullat en
el moment que l’acceptem.

Un dels fets que més us criticaven els actuals governants
va ser el vostre pla d’habitatge social a Ca l’Artigues.
Com has vist l’alternativa que han fet?

Ha estat la trista verificació del que ja dèiem. La discussió
real era quants habitatges i com s’havien de fer, i no el fet
de fer-los. Uns grups polítics que van fer una campanya de
desinformació que sostenia que no s’havien de fer serveis

Té 47 anys. Va néixer a Barcelona i viu a Lliçà d’Amunt des que tenia
2 mesos. És fill de l’escriptor Jaume Farriol i d’Angelina Tarafa. És
arquitecte i treballa com a professional autònom. Està casat amb la
Manoli Garrido, amb qui tenen tres fills: la Paula (16), el Manel (14) i
la Teresa (11). Va ser alcalde del 2003 al 2007, un mandat marcat per
la planificació d’equipaments ambiciosos per a Lliçà. Va guanyar de
nou les eleccions del 2007 (amb un 35,36% dels vots), però un pacte
antinatura entre el PSC, CiU i el PP va relegar-lo com a cap de l’oposició.
Té tota la il·lusió per tornar a ser alcalde a partir del 22 de maig.

Quim Ferriol, candidat d’Esquerra a l’alcaldia de Lliçà d’Amunt

“Volem crear les condicions
per fer que la gent senti
orgull de viure a Lliçà”
FUTUR • “Voldria pensar que s’ha acabat una etapa i que hi
podrà haver acords en positiu. És del tot necessari per Lliçà”



El POUM ha servit per constatar que no es poden plantejar
solucions que portin més problemes que els que resolen. És
un desastre que, per sort, haurà de ser resolt després de les
eleccions. Les propostes del POUM s’han de repensar
completament, en el sentit que hem explicat tantes vegades,
de prioritzar els serveis propers a la gent, a través de
l’establiment de tres centralitats als barris, ben connectades,
i projectar un Lliçà Centre potent, sobretot pel que fa a activitat,
comerç i espai públic. Amb aquestes dues idees de base,
crear l’eix cívic del carrer Folch i Torres, obrir al comerç el
polígon del Molí d’en Fonolleda, ocupar l’espai central del nucli
urbà i no creixent per sobre de Ca l’Oliveres. Aquest seria un
bon esquema bàsic pel POUM.

Estem en temps d’una crisi molt greu, tant per a les
famílies com per a les finances municipals. Com s’haurà
d’afrontar la situació?

L’ajuntament ha de creure’s el poble. L’ajuntament genera molta
activitat per ell mateix, per tant la seva orientació pot ajudar
a moltes famílies en aquest moment. Jo poso sempre l’exemple
dels pisos de Ca l’artigues i Can Salgot. Si s’haguessin donat
a empreses d’aquí, cadascuna hauria pogut fer un dels blocs
de 4 o 8 pisos. Tant se val que no tinguessin estructura per fer
obra pública, la mateixa Empresa Municipal d’Obres els en
podia donar. Això hauria donat experiència a aquests petits
constructors i industrials, i els hauria posat en condicions de
col·laborar entre ells per aconseguir altres obres públiques.
També hi ha un exemple més petit, el dels contractes d’ajut
domiciliari. Aquest contracte surt ara a concurs, i per adjudicar-
lo es valora sobretot el volum de l’empresa, no el seu valor
social. Si l’Ajuntament hagués ajudat a crear una cooperativa
amb persones de Lliçà, aquestes famílies haurien tingut uns
ingressos ajudant persones grans que són, probablement,
veïnes.

Finalment, Mango ja s’està instal·lant a Can Montcau.
Com veus la reforma del pla feta pel govern del PSC,
CiU i PP i les possibilitats d’ingressos que generi al poble
i a les arques municipals?

La reforma que van fer és aparentment només menor. Quan
l’analitzes en detall, però, hi endevines les renúncies de
l’Ajuntament. Principalment s’ha donat tota la força a l’empresa,
i l’Ajuntament només ha acompanyat. Nosaltres vam posar
tres condicions a complir, que eren la visualització nacional i
internacional de Lliçà d’Amunt a través de l’empresa, l’aportació
d’activitat d’innovació i disseny, a través d’una subseu ubicada
aquí, i el blindatge de l’àmbit que fes molt impossible que
Mango tingués temptacions de vendre part dels terrenys o les
naus. Això ha quedat ara tot en mans de l’empresa, que no hi
està obligada. Per altra banda, els ingressos anuals que
generarà aquest polígon seran bons per l’Ajuntament. Hi pot
haver aproximadament encara uns 20 milions a cobrar en
concepte de llicències i un milió anual en concepte d’IBI. No
és poca cosa, però no serà res si no s’administra amb prudència.
He de recordar que només en nòmines i manteniments, la
despesa municipal ha crescut 2 milions en un mandat.

Quines seran les vostres prioritats si podeu tornar a
governar?

Volem crear les condicions per fer que la gent senti orgull de
viure a Lliçà. Voldríem recuperar l’empenta que s’ha perdut en
aquests anys, sortir d’aquesta mena d’apatia. Engegar els
projectes de transformació real, com les centralitats que
comencen a rutllar oferint serveis prop d’on viuen les persones,
els consells de participació, que impliquen la gent en el seu
futur col·lectiu, regenerar la política trencant amb les velles
rancúnies personals, prioritzar Lliçà pel damunt d’altres
interessos més o menys inconfessables.

Finalment, què diries als lliçanencs i lliçanenques perquè
confiïn en tu i en l’equip d’Esquerra?

Probablement molta gent no votarà Esquerra en cap altres
eleccions, però considera que a les municipals val la pena fer
aquesta opció per Lliçà. La gent veu que som gent implicada,
seriosa, que ens oferim per portar a terme un projecte que
hem construït entre molta gent, durant èpoques dolentes i
èpoques bones. Lliçà per tots nosaltres és important sempre,
però en el moment de les eleccions municipals ha de ser
l’objectiu de tothom. Aquella gent que pugui votar ha de plantejar-
se quines expectatives ha dipositat en aquest poble i fer la tria
entre les diferents opcions que es presenten. Hi haurà molta
gent que no triarà Esquerra, perquè no considera que sigui la
seva opció, per decisió meditada o per una qüestió de simpatia.
Però n’hi haurà molta més que prendrà l’opció d’Esquerra per
projecte, pel compromís del grup, per l’entrega a la feina que
hem fet i que ens comprometem a continuar fent.

Deixem-ho aquí, amic Quim. Que tingueu molt d’encert
i molta sort.

Vicenç Relats i Casas
Periodista

als barris i que els pisos s’havien de fer al centre han acabat
fent un supermercat a Ca l’Artigues i fent-hi pisos socials.
Els mateixos que deien que els pisos taparien la vista de la
masia, han fet una barrera de pisos que, aquesta si, la tapa
totalment. Aquests pisos són molt cars, cars de construcció
perquè requereixen molts metres d’ocupació de terreny i
moltes escales, façanes i teulades; cars perquè s’ha perdut
1 milió d’euros de subvencions, i cars perquè se’n fan menys
dels previstos. Ara, la que havia de ser la centralitat de la
Serra ha quedat desdibuixada i s’haurà de repensar i adaptar
a aquest error. S’haurà perdut un important espai per
equipaments que ara ocupen els pisos, però, per sort, no hi
ha res que impedeixi de consolidar els serveis que el barri
necessita. El fet d’haver acabat fent els pisos així no fa
impossibles la resta de serveis.

També us havien criticat molt la biblioteca, dient que
seria una ruïna, i ara és la joia de la corona...

... i està feta, que és el més important. El menyspreu i les
mentides que aquells que ara governen han dit sobre aquesta
obra seran part de les seves contradiccions. Per nosaltres,
el fet que sigui una realitat i que funcioni tan bé internament
i que també faci el seu paper estratègic a nivell urbà, ens
reforça i ens dóna la raó. Va ser una bona proposta i els fets
ho demostren. Per nosaltres és un triomf.

El que sí que sembla que ha passat definitivament a
millor vida és la piscina coberta...

Aquesta és una de les misèries d’aquest govern. Varen
replantejar-se el projecte per assegurar-se que ningú ens
l’atribuís i, en endarrerir-lo tant, van fer impossible trobar
finançament per executar-lo. Aquelles excuses que deien que
era cara, que era inundable, ha anat demostrant-se que eren
falses. El seu projecte va resultar més car i van haver-ho de
dissimular en el moment de presentar-lo. I l’estudi d’inundabilitat
va resultar que només proposava pujar uns 50 cm la cota
de l’obra per evitar-la. També van retocar el Casal d’Avis, que
vam deixar enllestit per inaugurar, simplement per deixar
passar uns dies i dissimular-ho.

Una realització destacada del govern actual és la
variant de la Serra. Com la valores?

La variant de la Serra té diferents errors de concepte que
la fan un fracàs. La prova la pots veure cada matí i cada
tarda, quan el carrer Francesc Macià continua ple de cotxes
i amb prou feines hi ha trànsit a la variant. La variant neix
massa al sud i només serveix per anar cap a Lliçà de Vall i
Parets, té molt mala connexió cap a Granollers. El fet de
tenir tant de pendent la fa poc atractiva. Va costar 1’8 milions
i no compensa el seu preu. Amb el cost de la variant s’haurien
pogut fer moltes altres coses més necessàries. Ara haurem
de tornar a parlar d’obrir el carrer de la Fàbrica i reordenar
tot el trànsit del barri de Sant Baldiri.

El vostre grup ha combatut molt el Pla d’Ordenació
Urbana (POUM) del govern Simon, en el qual hi ha
hagut prop de 1.500 al·legacions de ciutadans. Què
cal fer per fer replantejar aquest procés?

ACCIÓ DE GOVERN
“Governar no és només gestionar, és tenir
capacitat de proposta, valentia per dir les
coses tal com són”

GESTIÓ
“L’acció del govern PSC-CiU-PP és un full
en blanc, que ha acabat algunes feines que
havíem començat nosaltres”

TRIPARTIT PSC-CiU-PP
“Si poden sumar, veig força possibilitats
que PSC, CiU i PP repeteixin el pacte”

ESQUERRA- LLIÇÀ
“Les persones del nostre equip mereixen
la confiança de la gent, a banda de les
sigles que portin”
“La nostra força és mantenir, a l’oposició
i al govern, la nostra manera de fer. La
gent ens valora la nostra entrega a la feina,
el nostre compromís amb trobar solucions
i la nostra capacitat d’obrir-nos a tothom”

URNES
“Cal recordar que l’actual alcalde socialista
només va tenir el suport del 22% dels
votants”

QUART CINTURÓ
“Ningú defensarà el territori si no ho fem
nosaltres, els lliçanencs”

BIBLIOTECA
“Va ser una bona proposta i els fets ho
demostren; per a nosaltres és un triomf”

PISOS SOCIALS
“Tot i desinformar dient que no s’havien de
fer serveis als barris i que els pisos s’havien
de fer al centre, han acabat fent un
supermercat i pisos socials a Ca l’Artigues.
Uns pisos molt cars pel tipus de construcció,
perquè s’ha perdut 1 milió d’euros en
subvencions i perquè se’n fan menys”

ECONOMIA i CRISI
“Si el pisos socials s’haguessin donat a
empreses d’aquí, cadascuna hauria pogut
fer un dels blocs de 4 o 8 pisos.
L’Ajuntament també hauria pogut ajudar a
crear una cooperativa de treballadores
familiars d’ajut a domicili”

VARIANT DE LA SERRA
“És un fracàs d’usuaris. Amb el seu cost
(1,8 milions e) s’haurien pogut fer moltes
altres coses més necessàries”

POUM
“S’ha de repensar completament prioritzant
els serveis propers a la gent, amb tres
centralitats als barris ben connectades, i
projectar un Lliçà Centre potent sobretot
en activitat, comerç i espai públic”

MANGO
“Els ingressos previstos no seran res si no
s’administren amb prudència. Només en
nòmines i manteniments, la despesa
municipal ha crescut 2 milions d’euros en
un mandat”

Destacats



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.

EL GOVERN DE LLIÇÀ SUSPÈN EN ENSENYAMENT

Una de les assignatures pendents que té l'actual equip de govern és la de l'ensenyament, i
les conseqüències per als nostres fills poden ser nefastes. Cal recordar que a l’anterior
govern  d'ERC i ICV-EUiA  ens  va costar molts esforços posar el municipi al dia en
aquest tema. En només quatre anys (2003-2007), nosaltres i el Departament d'Ensenyament
vam construir una escola bressol  a Palaudàries i vam deixar enllestits els projectes de la
Nova Espurna i de la tercera escola bressol que s’havia de fer a Ca l'Artigues; vam posar
en marxa dos nous CEIP -Miquel Martí i Pol i Rosa Oriol- i ja havíem començat a preveure la
ubicació d’una futura cinquena escola; vam cedir els terrenys per al segon IES i vam aconseguir
el compromís d’instaurar un mòdul professional d’Informàtica per al curs 2008-09. És a dir,
nosaltres vam donar al poble “molts fets i poques paraules”.
Tanmateix, en aquests darrers quatre anys, el govern de PSC+CiU+PP no ha fet res.
Ben al contrari, han deixat perdre les subvencions per construir l'escola bressol de Ca
l'Artigues, que ens sortia gratis i que no podrem reclamar mai més; el segon IES diuen que
finalment es posarà en marxa aquest setembre, després de molts retards  provocats per la
desídia municipal, però amb la crisis financera de la Generalitat no ho veiem gaire clar; dels
mòduls professionals ja ni se’n parla... I si el municipi creix com tenen planificat en el seu
POUM, la cinquena escola ja començarà a ser una urgència. Quina feinada que ens espera!

BENVINGUT, Míster MANGO!
Finalment, sembla que les obres d’urbanització de l’empresa MANGO a Can Montcau ja han
començat. Després de més de 30 anys de conflictes, lluites i debats, l’inevitable s’acaba fent
realitat. MANGO aterra a Can Montcau per a fer un centre logístic grandiós que modificarà
per sempre més el paisatge de la nostra Vall. Gràcies a la intensa feina de negociació de
l’anterior govern d’Esquerra, tant amb l’empresa com amb la Generalitat, aquesta implantació
gaudirà d’uns valors afegits impensables en èpoques passades. Així, l’any 2006, l’acord ja
estava tancat i el 2007 l’obra estava a punt de començar. Per a nosaltres, el millor d’aquesta
implantació és que no serà només un magatzem, sinó que Mango hi faci una aposta, tal com
vam aconseguir des del govern d’ERC-ICV, que visualitzi l’empresa aquí, i que doni alternatives
als joves que s’interessin pel sector de la moda. També és important a nivell territorial el
trasllat i l’ampliació de l’empresa Biokit, la supressió de l’eix del Tenes i la cessió de la propietat
de la zona del pla per al municipi. Tots aquests acords són fruit de la nostra etapa al govern.

Però el govern actual ha endarrerit tot el procés amb canvis de criteri sovint inexplicables.
Des de l’any 2008 s’ha canviat dues vegades el planejament i dues vegades la reparcel·lació,
a banda d’aprovar dos nous convenis que desfeien allò que ja estava acordat. A darrera hora,
el govern de PSC+CiU+PP ha fet el pitjor: ha incrementat un 8 % el sostre ja acordat, la zona
d’oficines s’ha convertit majoritàriament en exclusivament comercial, no es garanteix que
Mango sigui l’únic propietari i els diners que ha pagat l’empresa ja s’han consumit -alguns en
despeses corrents- sense que se’n vegi el resultat. En cada bugada hi han perdut algun llençol
i, amb l’obsessió per sortir a la foto i fer “relacions públiques”, els nostres tres tenors
municipals han oblidat els interessos del poble i s’han deixat enlluernar pels focus de la
passarel·la, com uns pagerols. Benvingut, Míster MANGO!

 http://www.llicamunt.com  http://www.facebook.com/esquerrallicadamunt  esquerra.llicadamunt@gmail.com

HEM ATURAT EL POUM... PER ARA
L’equip de govern de PSC+CiU+PP ha hagut de fer marxa enrere i retirar el POUM -que
volia aprovar abans de les eleccions- després de rebre una allau de més 1.500 al·legacions
en contra. Aquest és un èxit de l’anomenada “societat civil”, que s’ha  mobilitzat per aturar
un POUM que generava més problemes dels que pretenia solucionar i que es va fer sense
cap consens polític ni social. Malgrat el poc temps de què disposàvem i els minsos
recursos econòmics del nostre grup, vam fer una campanya intensa que va comptar amb
la col·laboració desinteressada de moltes persones anònimes i sense compromís polític
però preocupades pel futur de Lliçà, ub futur que veien sèriament amenaçat. Barris sencers
es van mobilitzar, i també molts particulars, associacions i sindicats van presentar
al·legacions pròpies contra aspectes concrets d’aquest POUM tan desafortunat.

Entre tots hem aturat un POUM fet amb criteris econòmics i no pas socials, un POUM que
perseguia millorar les finances municipals a costa de col·lapsar algunes zones del municipi
amb la construcció de 2.700 pisos nous, escampats per tot arreu sense cap altre criteri
que el de “densificar”.
Entre tots hem aturat un POUM que condemnava centenars de treballadors de les empreses
Bosch i Figueras a un futur incert.
Entre tots hem aturat un POUM que incomplia el planejament territorial, que creava guetos
d’habitatge dotacional, que desdibuixava el que hauria de ser el nou centre del poble, que
enriquia uns quants escollits sense contraprestacions d’interès públic clares...
Entre tots hem aturat un POUM fet sense la participació real de la gent i sense tenir en
compte l’opinió dels grups de l’oposició municipal (ERC i ICV-EUiA).
Entre tots hem aturat un POUM que situava el sostre poblacional de Lliçà en 40.000
habitants, però amb els mateixos equipaments, serveis i carrers que ara.

Però, compte! Aquest POUM no està mort, sinó només adormit. Si el tripartit actual torna
a repetir govern, ben segur que despertarà la seva criatura monstruosa i haurem de tornar-
hi a batallar, amb més força encara. Per tant, ara més que mai, el futur del nostre poble
depèn d’aquestes eleccions municipals.

LLIÇÀ DIU, NO 4t CINTURÓ
Catalunya

HIPOCRESIA POLÍTICA ?

CONNECTA’T A ESQUERRA I PARTICIPA

DINERS LLENÇATS EN ÈPOCA DE CRISI
Malgrat la crisi, en els darrers 4 anys l’ajuntament de Lliçà d’Amunt ha disposat de molts
diners. Concretament han passat per les seves mans més de 29 milions d’euros entre Can
Montcau, préstecs, subvencions estatals i quotes urbanístiques. Però, comptant que ha
destinat 4 milions a retorn de préstecs, què n’ha fet dels altres 25 milions restants? On són
les inversions? Quines millores reals s’han fet al poble amb aquests diners? Perquè tothom
ha de saber que les obres d’urbanització se les han pagades els veïns; obres com la biblioteca,
la deixalleria de Palaudàries, el centre de rehabilitació, el vial de Can Coscó o l’escola bressol
Nova Espurna han rebut importants subvencions. I altres obres, com les de clavegueram o
el CAP de Palaudàries, s’han pagat directament des de la Generalitat i, per tant, no entren
en aquest compte. Què se n’ha fet d’aquests diners?

És clar que aquest ha estat un govern sense cap projecte propi. Ha sobreviscut a mercè
d’antigues obres, s’ha gastat un munt de diners en l’inútil camí de la Serra (1,8 milions), n’ha
desviat una part important cap a despesa corrent (les nòmines s’han incrementat en 1 milió
d’euros anuals) o els ha malbaratat contractant una absurda assegurança de tipus d’interès
que ha costat més d’un milió d’euros complementaris. Tot plegat, un desastre de gestió, en
una època de crisi que requeria molta imaginació i molta responsabilitat, dos conceptes
desconeguts per aquest govern tripartit.


