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Portaveu del grup municipal 
d’ERC de Lliçà d’Amuntel butlletí Edita Fundació Josep Irla

Sembla com si a la societat estigui instal·lada una 
paràlisi mental que permet fer a uns pocs el que volen, 
sense que la gran majoria tingui cap mena d’opinió 
contraria.

És com si un mag ens ensenyés en una mà allò 
que ens agrada, per exemple la qualitat de vida 
a Lliçà d’Amunt, i amb l’altra mà, d’amagat, ens 
pispés aquesta mateixa qualitat de vida, 
possibilitant que en pocs anys Lliçà d’Amunt arribi 
als 25.000 habitants o deixant que ens passi el 
4t Cinturó per davant de casa.

És com si un encantador de serps, tocant la musiqueta 
adormidora, ens digués tot allò que volem sentir... “no 
pujaré els impostos, us demanaré la vostra opinió fent 
molta participació, us donaré més i millors serveis, els 
carrers estaran perfectes, res no trencarà el nostre 
paisatge...”  i després, al despertar, ja massa tard, 
veiem que tot és mentida.

I a Lliçà hi haurà molta més gent, moltes més cases, 
però els mateixos serveis, les mateixes clavegueres, 
els mateixos fanals, els mateixos carrers amb molt 
més sots, les escoles saturades, les comunicacions 
insuficients, menys espais verds i més fums i sorolls.

Aleshores, ens enfadarem molt, no ens agradarà el 
poble on vivim, no ens agradarà haver de pagar tant, 
i direm que els polítics tenen la culpa de tot. I no 
votarem. És allò que ara es diu “desafecció”.

Però això es pot evitar...

Això només passarà si tu vols. No et creguis a 
l’il·lusionista que transfigura la realitat per tenir-
te content. No escoltis la música de la flauta de 
l’encantador de serps que vol adormir-te per 
guanyar el teu silenci.

Desperta’t! Opina, exigeix, protesta, demana que 
t’expliquin, mira tu mateix i no et deixis enganyar per 
les imatges falses que posen davant dels teus ulls.

Creus que les 10 persones que ara governen a Lliçà 
d’Amunt poden decidir el futur de 14.000? Penses que 
10 regidors, individualistes i malavinguts, tenen dret a 
fer el que vulguin sense escoltar ningú?

El Grup d’Esquerra de Lliçà d’Amunt som un grup 
singular i plural. “Singular” per la manera d’entendre 
i de fer política municipal, amb idees noves, amb energia 
i amb transparència. “Plural” per la gent que ens dóna 
suport, gent diversa a qui li agrada participar i que 
comparteix un mateix projecte de poble.

No et conformis. Confia en nosaltres!

Força per Lliçà

NO tots els polítics som iguals. Nosaltres som diferents

Junts ho aconseguirem!
Si vols canviar les coses, estira la corda amb nosaltres. Junts farem més força.



En el suplement de l'Informa't del passat mes de març apareixia una bonica imatge virtual de 
l'escola bressol de Ca l'Artigues... "una autèntica fantasmada". Justament  en el Ple ordinari 
del mes de gener, l'Equip de govern va decidir renunciar a la seva construcció, tot 
rebutjant una subvenció de 600.000 e del Departament d'Ensenyament. Més recentment, en 
el PUOSC del 2010, també han estat concedides 2 subvencions més per a aquest projecte, 
una de 100.791,12 e i l'altra de 250.000 e. En total, doncs, serien uns 950.000 e de 
subvenció, pràcticament el 90% del seu cost! És una pena que s'hagi renunciat a la construcció 
d'aquest equipament tan important -projectat en el seu dia pel govern d’Esquerra- que venia 
a completar la Centralitat de La Serra, i que ben segur necessitarem en un futur immediat. 
Aleshores, ja serà massa tard... i haurem de pagar-la sencera!

El moment en què s'aproven els pressupostos 
és el moment en què es fa evident la manera 
de pensar d’un govern municipal. I en el cas 
de Lliçà, es demostra que no té idees...

El govern ha acabat els seus recursos i 
escampa als quatre vents que no té 
diners. Certament, vivim els efectes de la 
crisi de la construcció, la gran mamella de 
l’ajuntament. Rebia 1.500.000 e  per aquesta 
raó i, com que hi ha crisi, aquest any no 
espera arribar als 700.000 e. En aquesta 
situació, el clam per la manca de diners 
s'entendria. Però aquesta no és la veritable 
raó dels problemes...

De fet, aquest govern espera rebre molts 
diners extres, que li donen un marge de 
maniobra mai vist a casa nostra. Els “Tres 
tenors” del nostre govern municipal (PSC-CiU-
PP) no poden queixar-se perquè:

1.- La majoria de les inversions municipals 
es paguen amb els fons extraordinaris 
de l'Estat: el camí de la serra, els soterraments 
de línies elèctriques, l'enllumenat de Can 
Salgot... Les urbanitzacions de carrers 
les paguen els veïns al 100%, com el Raval 
d’en Xicota, el Pla, Ca l’Oliveres o el Molí d’en 
Fonolleda. Altres inversions es paguen a 
mitges amb la Generalitat, com l’escola 
bressol Nova Espurna, i encara altres les 
paga senceres el govern de Catalunya, 
com el nou centre mèdic de Palaudàries.

2.- També disposen d'una capacitat 
d'endeutament extraordinària, que els ha 
portat a demanar préstecs per valor de més 
de 5.300.000 e fins al 2009, i només al 
2010 en preveuen 3.450.000 e més. Això 
fan 8.750.000 K en 3 anys, més del doble 
del mandat 2003-2007, en què va governar 
el nostre grup. 

3.- Compten amb els fons extraordinaris 
de l’Estat per pagar nòmines; més de 
200.000 e l’any 2010 per a pagar nòmines 
del personal.

L’Estat espanyol ens ofega. Aquest és un fet evident que es posa de manifest de mil 
maneres. Les polítiques espanyoles estan duent el nostre país a una situació insostenible. 
Catalunya ha passat de ser la “locomotora” d’Espanya a convertir-se en una 
ferralla. L’autonomia ha tocat sostre i cada dia hi ha més gent –i partits polítics- que 
demanen un replantejament de la situació actual, amb un objectiu: la independència. Volem 
ser un Estat europeu, amb els mateixos drets i deures que els altres, per millorar la qualitat 
de vida de tots els ciutadans.

Aquest no és un debat purament identitari, sinó sobretot econòmic i social. L’espoli fiscal 
suposa que cada català, independentista o no, regala a l’Estat 3.000 F anuals. 
I els greuges comparatius amb les altres “comunitats autònomes” no paren de créixer. 
Tothom qui ha pogut viatjar per Espanya s’ha adonat dels grans canvis en les infraestructures 
i els serveis públics, mentre a Catalunya seguim pagant peatges, els trens s’avarien 
amb freqüència, les línies elèctriques cauen i l’IPC sempre és més alt. 

Espanya ens surt massa cara i, a més, no ens estima. Tenim un Estatut –retallat- 
pendent del Tribunal Constitucional i la pressió dels mitjans de comunicació espanyols és 
cada cop més ferotge. Rebem insults constantment i s’expliquen mentides flagrants 
per desacreditar les nostres institucions, la nostra història, la nostra llengua. Ser 
català a Espanya és un “mal negoci” en tots els aspectes, fins i tot els esportius...

Davant la impossibilitat de fer un referèndum “oficial” sobre la independència, la societat 
civil catalana s’ha mobilitzat i ens dóna la possibilitat de manifestar la nostra 
opinió. El 25 d’abril ens toca a nosaltres i cal que participem per a què se’ns escolti, tant 
a Espanya com al món sencer. Aquesta consulta és un primer pas i, per això, ha de ser 
un pas ferm i positiu. El 25 d’abril, vota SÍ!

Des del dissabte dia 6 de febrer, el Grup 
d’Esquerra a Lliçà d’Amunt ja disposa d'un 
local propi. L'hem inaugurat al carrer d’Anselm 
Clavé, 63, al centre de Lliçà (prop de l’ajuntament) 
i l'obrim amb una doble intenció: fer-hi activitats 
de partit però alhora participar, encara amb més 
intensitat, de la vida del poble.

En Quim Ferriol, cap del Grup d’Esquerra, va 
obrir l'acte d’inauguració agraint la feina a tots 
els simpatitzants i militants, i va explicar als 
assistents que l'obertura de la nova seu 
representa un nou impuls per a la nostra 
aposta de fer una política diferent a Lliçà. 
En aquest sentit, va recordar la gran tasca que 
la gent del grup sempre ha realitzat per a la 
millora del poble, tant quan s’han tingut càrrecs 
de responsabilitat dins del govern municipal, com 
des de qualsevol àmbit de la vida social de Lliçà. 
Precisament enguany celebrem els 20 anys 
del Grup d’ERC a Lliçà d’Amunt i, per això, 
hem muntat una petita exposició dins el local, 
en què destaca el record d’en Joan Soley. Per 
acabar, el nostre candidat a l’alcaldia va 
animar els assistents a rebel·lar-se contra 
la política del govern municipal actual

Ja tenim local!

El 25 d’abril, VOTA SÍ!

Les dues cares de 
l’economia municipal

La Biblioteca de Ca l’Oliveres, una altra 
herència del govern d’Esquerra-ICV

Escola bressol "fantasma"a 
Ca l'Artigues

(PSC+PP+CiU), embrollada i opaca pel que fa a 
la informació a la ciutadania, i sense cap rumb 
clar en els seus plantejaments sobre els projectes 
de poble.

A l’acte, que va aplegar una setantena d’amics 
del grup, també hi va assistir la portaveu 
d’Esquerra al Parlament de Catalunya, Anna 
Simó, que va agrair la feina de tants militants 
anònims que treballen cada dia per millorar les 
condicions de vida dels seus conciutadans, tot 
defensant la causa independentista, i va destacar 
la tasca dels regidors d’ERC de Lliçà. També va 
afirmar que sumar-se a la causa independen-
tista no depèn de l'origen sinó del destí, 
com tampoc no depèn de la llengua que es parli 
a casa. 

De moment el nou local d’Esquerra estarà 
obert tots els dies laborables, de sis a vuit 
de la tarda. Una de les primeres iniciatives del 
grup ha estat instal·lar una bústia de suggeriments 
on tothom pugui fer propostes, donar idees, fer-
nos conèixer qüestions que el preocupin... Tothom 
hi és convidat. A més, no té pèrdua: només cal 
buscar la bandera més gran de Lliçà!

4.- Reben d'altres administracions molts 
diners per a accions socials, tan importants 
en aquests moments. Ara bé, l'ajuntament no 
destina gairebé cap recurs extra per aquests 
ajuts. Tot l'increment es deu a aquests 
fons extraordinaris.

5.- Pensen recollir del conveni amb Mango 
més de 14.000.000 F. L’any 2009 ja en 
van cobrar 3.570.396,5 e i entre el 2010 i 
el 2011 ingressaran 10.711.189,5 e més 
d’aquesta empresa, a banda de les llicències 
d’obra i de l’IBI.

I encara diuen que no tenen prou diners!!!

Resulta que en aquests 3 anys han fet 
alguns errors imperdonables. Han 
incrementat el pressupost de personal un 25 
%. Avui els costa 1.300.000 e més cada 
any aquest capítol. També varen fer un error 
contractant una assegurança del tipus 
d’interès de part del deute. Aquesta 
assegurança costa cada any uns 300.000 
e. Entre aquests dos conceptes portaran 
gastats a final d’any 3.700.000 e, una fortuna 
tenint en compte que són diners que no 
reverteixen en cap inversió per a la millora 
del servei als ciutadans.

I la cirereta de la despesa: la persecució 
cega contra els regidors d’ERC i ICV els 
està costant més de 100.000 G entre 
auditories i advocats, diners públics que 
es gasten per pura revenja.

Contraposat amb això, les inversions van 
disminuint. Acabades ja les obres iniciades 
pel govern d’Esquerra -que l’actual govern de 
PSC-PP-CiU va heretar- ja no tenen més 
projectes. Aquest govern ha acabat les obres 
i les idees i redueix les inversions a la mínima 
expressió. Només pendents dels pisos de Ca 
l’Artigues i Can Salgot, la resta són inversions 
ja anunciades i publicitades fins a l’avorriment. 
La paràlisi municipal és escandalosa!

En Joaquim Ferriol i la senyora Roser Sala de Ca l’Oliveres, 
posant la primera pedra de la biblioteca (Any 2007).

El govern local 
(PSC+CiU+PP) es malgasta 
més de 100.000 G en la 
querella contra regidors 

d’Esquerra i ICV.

Es queixen que no té diners, 
però disposen de molts 

ingressos extraordinaris que 
no gestionen bé.

Amb dos anys de retard, sembla que 
finalment la Biblioteca ja està gairebé a punt 
d’inaugurar. Ens n’alegrem, perquè és un 
equipament llargament esperat i que nosaltres 
vam impulsar amb molta il·lusió, atès que 
reuneix tres condicions: dóna el servei de 
biblioteca, reutilitza i posa en valor un edifici 
patrimonial i ocupa un espai estratègic a nivell 
urbà.

Però els que ara la inauguraran, amb pompa 
i trompetes, se n’han queixat moltes vegades... 
Els uns, dient que reformar una masia 
“siempre será una chapuza” (PSC); els altres, 
rondinant perquè queda massa lluny (CiU); i 
els últims, al·legant un cost excessiu (PP).

Tanmateix, amb els números a la mà, queda 
clar que la nova Biblioteca no és tan cara 
com ens diuen... El cost global pot arribar 
als 3.100.000 e (que és el que val una 
biblioteca de 2.000m2 i que nosaltres vam 
pressupostar), i no pas 4.500.000 e, com 
afirma JS Ariza (PP). El cost de construcció 
de la biblioteca serà d’entre 1.426 i 1.556 
e/m2. Per a tenir un referent proper, la 
biblioteca de nova planta de Santa Eulàlia va 
sortir a concurs l'any passat per 1.476 e/m2. 

Per tant, no s'hi val a dir que si s'hagués fet 
un edifici nou hauria costat menys. Això a 
banda que després s'haurien d'haver gastat

diners per recuperar una masia sense cap ús 
específic, i mantenir-la.

Celebrem, doncs, l’arribada de la Biblioteca i 
deixem-nos de retrets. Nosaltres serem els 
primers de brindar el dia de la inauguració (si 
és que ens hi conviden).



La nostra proposta (programa 
d’Esquerra)
El nou POUM hauria de fer que el nucli urbà s’eixamplés, 
evitant que s’estiri més sobre l’eix de la carretera. Si partim 
de la idea que no ha de saltar a l’altre costat del riu, els 
terrenys per on ha de créixer el nucli són els de darrera el 
Pavelló, fins a l’actual Biokit, que esdevindrà un gran 
equipament públic en pocs anys, gràcies a la gestió de 
l’anterior govern d’Esquerra.

El centre ja té tot un procés d’elaboració fet, que preveu el 
nou paper que han de jugar el carrer d’Anselm Clavé, com a 
ronda cívica, el carrer de la Fàbrica, com a connexió amb 
els barris de la Serra, el carrer de Països Catalans, com a 
passeig urbà al costat de la zona de parc del Tenes, i el 
carrer de Folch i Torres, com a eix comercial i d’equi-
paments.

El nou POUM hauria de mantenir els espais industrials que 
tenim, admetent un tipus més petit de naus a la vora del nucli, 
per a possibilitar que s’hi posin tallers més lligats al servei 
directe del públic. Hauria de mantenir com a industrial la 
reserva que hi ha sota el cementiri, escurçant-la i allunyant-
la del barri de Can Pujalt, per evitar que des de la Cruïlla fins 
a Lliçà de Vall sigui un continu urbà.

Per als barris la nostra aposta és consolidar les 
Centralitats, obtenint nous sòls per a equipaments en llocs 
accessibles i centrals, concentrant els habitatges protegits 
a l’entorn d’aquests espais. Per a millorar la vialitat s’hauria 
de connectar en alguns punts la trama de carrers dels barris: 
millorar el nus de Can Roure amb la carretera de Palaudàries, 
millorar les connexions entre els dos Can Rovira i entre aquests 
i Can Salgot; connectar Sant Valerià entre Can Salgot i Pinedes 
i entre Mas Bo i la carretera de Palaudàries; donar sortida als 
dos vessants de Can Costa, a través de Pinedes i Ca l’Artigues; 
connectar Ribera d’Ebre amb Gaudí i Nonell; reforçar la sortida 
nord de Ca l’Artigues cap a la carretera de Caldes. Aquestes, 
i altres actuacions viàries, farien més flexible la xarxa de 
carrers i donarien alternatives a la mobilitat en vehicles privats 
i possibilitats de millorar el transport públic amb nous 
recorreguts.

A Palaudàries, la centralitat es podria consolidar connectant 
millor els carrers i trobant-li un lloc al comerç i a l’habitatge 
social, probablement a l’entorn de la masia de Can Salgot.

A la Serra, ja compromesa la peça del carrer Matarranya, 
l’única opció seria ordenar l’espai al voltant de l’escola Rosa 
Oriol per a poder-hi reforçar en comerç i dignificar la zona 
verda, assumint el paper de subcentre que ha de tenir.

Al Pinar, on ja hi ha comerç i equipament, seria important 
densificar la peça que queda pendent d’edificar i reservar sòl 
per a futurs equipaments, ja que és un espai molt accessible 
i estratègic pel futur.

La nostra feina a partir d’ara
El govern actual pretén aprovar els seu POUM abans de final 
d’any. En aquest temps hem de treballar per a aconseguir 
incorporar a la versió final del projecte tots els canvis necessaris 
per fer possible aquest model que proposem. El grup 
d’Esquerra, que és el majoritari a tots els barris del nostre 
municipi, treballarem amb els veïns i entitats per explicar les 
nostres propostes, millorar-les i portar-les al Ple municipal, 
per a forçar el canvi de model que necessita el nostre poble.

El que ens proposa el 
govern PSC-CiU-PP 
Del projecte que vàrem veure en podem destacar que no té 
una estratègia concreta. Fa actuacions puntuals totes de 
cop, però sense un argument que les expliqui. Ja sabem que 
obté uns milers de pisos, però això no és cap estratègia 
urbana. Ja sabem que elimina sòl industrial i el converteix en 
més habitatges, però ningú explica perquè.

Per als més curiosos us direm que pretén col·locar uns 1.200 
pisos al centre del poble, en mitja dotzena d’actuacions (Ca 
l’Artigues del Pla, Can Grau, Indústries Figueras, el Centre, 
Països Catalans...).

Als barris vol col·locar uns 1.000 pisos més. Si recordeu, 
els grups minoritaris ara al govern (PSC, CiU i PP) varen posar 
el crit al cel per 94 pisos a Ca l’Artigues -projectats pel govern 
d’ERC-ICV- que responien a una Centralitat amb equipaments 
i zones verdes. Aleshores, es queixaven pel col·lapse en els 
accessos, la manca de subministraments, la pèrdua 
d’identitat... Ara volen posar-ne 1.000 escampats per tot 
arreu sense cap criteri. On és ara la plataforma “Salvem Ca 
l’Artigues, Salvem Lliçà”?

Què us imagineu quan sentiu la paraula participació? Sens 
dubte no té res a veure amb el que s’imaginen els nostres 
governants locals, entre altres coses perquè, pel que sembla, 
no s’ho han plantejat mai, i ni tan sols saben de què va.

El primer que cal tenir present quan es comença a parlar de 
participació ciutadana -que tan bé queda en boca dels polítics-
és voluntat real per tirar-la endavant, i per a això es necessita 
complicitat de l’equip de govern, treball i discussió del que 
representa acostar la política local a la ciutadania. Però, com 
tots sabem, és inimaginable un debat seriós i amb coneixement 
entre les persones que representen els tres partits polítics 
que governen els destins del nostre poble. A més, la por a 
què el ciutadà anònim pugui opinar i, molt més, 
intervenir en la presa de decisions, estronca el procés 
des del començament.

¿Vosaltres creieu que un tema tan important per al nostre 
poble com és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) 
ha de ser debatut –sense debat- en una reunió a les 12 del 
migdia d’un dia laborable? La participació hauria d’haver-se 
fet des del començament, des de la mateixa discussió del 
model de poble, fins al final, quan es pugui decidir quins 
espais en concret han de ser o no urbanitzables, pensant 
sempre en l’interès general de les persones i no pas dels 
que manen. On està la pluralitat? ¿Alguna associació veïnal, 
alguna entitat, nosaltres mateixos com a partits polítics, el 
ciutadà en general... sap que ja fa mesos que s’està bellugant 
aquest tema? Algú sap que l’equip de govern vol forçar 
l’aprovació d’un POUM -que ha de canviar totalment 
la fesomia del nostre poble- fet a mida dels seus 
interessos i a corre-cuita? Molt ens temem que falten 
ganes de què la gent opini i digui la seva.

Si hi hagués voluntat de debat i participació, primer hi hauria 
d’haver informació seriosa... Algú es va assabentar que hi 
havia un debat sobre l’Estat del municipi? És clar que no, ni 
tan sols se’n va fer publicitat... I és que la participació no 
s’improvisa, se n’ha d’aprendre, i de moment encara 
no s’hi han posat. Alguna opinió sobre el Pla Estratègic de 
Lliçà d’Amunt? Quatre assistents, si restem els regidors i els 
tècnics municipals... 

¿Qui creu avui en el Consell de Poble com a òrgan màxim de 
participació, que amb tanta il·lusió es va engegar? I els 
Consells Sectorials, per a què serveixen ara? Qui es creu 
que els ciutadans podem opinar i ajudar a decidir els destins 
del nostre poble si no se’ns donen les oportunitats i els 
canals veritables per a participar? 

I què se n’ha fet del Pla Director de Participació 
Ciutadana que es va aprovar durant l’anterior govern 
d’Esquerra? Aquest Pla havia de servir per ordenar la 
participació, tenir-la present en tota la vida municipal, des 
dels òrgans de participació (Consells, equipaments de 
proximitat, teixit associatiu...) fins a la mateixa organització 
interna municipal. Feina i esforç oblidats en algun calaix de 
l’ajuntament, que potser encara no han obert... 

Nosaltres encara creiem que la construcció col·lectiva 
del nostre poble s’ha de fer entre tots, creant  espais 
de confiança i participació entre les institucions i la 
ciutadania. En aquest moment això sembla una utopia, però 
no volem renunciar al nostre somni,  i que es faci realitat 
depèn de tots nosaltres.

Tenim il·lusió, imaginació i prou força col·lectiva, si 
volem, per tirar-ho endavant. Aquest és el nostre repte, 
i convidem a tots els ciutadans i ciutadanes que s’estimen 
Lliçà d’Amunt a pujar al nostre carro. El futur del nostre poble 
encara està per escriure i volem fer-ho entre tots.

En el fons 
del POUM
El POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal) és un d’aquells 
instruments que defineixen com ha de ser el nostre poble els 
propers anys. És el document que ens organitza el territori, 
ens situa la nova població i la quantifica.

Si ho recordeu, el nou POUM era l’aposta estratègica de CiU 
en el seu programa electoral. Estaven segurs que el podrien 
fer molt de pressa i al seu gust, però la cosa s’ha encallat. 

A començament de 2009 varen fer una convocatòria on NO 
es va explicar què es volia fer. Després es varen comprometre 
a reunir-se un cop al mes amb el regidor d’ICV  i els d’Esquerra 
de Lliçà -que som el grup majoritari a l’ajuntament- per anar 
pactant el nou planejament. 

Però, passats tres anys de mandat, el més calent és a 
l’aigüera. Aquest mes de febrer, els regidors d’Esquerra 
vàrem ser convocats pel govern minoritari de Lliçà a una 
sessió matinal d’explicació... La cosa va ser “vist i no vist”. 
Ens varen mostrar unes fitxes, uns dibuixos parcials d’algunes 
de les modificacions previstes, i ja va estar.

La participació 
ciutadana, un somni 
estroncat

1.200 pisos
al centre

1.000 pisos
als barris

Tots els actes de participació 
organitzats per aquest govern 

han estat un fracàs.

Nosaltres som diferents!



Cròniques del Ple El tripartit de Lliçà d’Amunt... fa aigües

Piiiiiii. I el partit va començar...  
l’equip de Govern, en Pere Grau va aixecar el cap i li va fer 
una passada a la banda al Vadillo, que jugava de Regidor 
d’Hisenda i Grans Empreses. Aquest va proposar que 
s’aprovés el Compte General del 2008, centrant la pilota 
però amb tanta força i ímpetu que la va tirar fora directament. 
L’equip d’Esquerra va treure de banda i va dir que el seu 
vot seria negatiu perquè en els números es demostrava el 

poc encert que havia tingut l’equip de Govern a l’hora de 
fer contenció en la despesa i, a més, el nivell d’endeutament 

s’estava tornant a disparar. Mentre en Quim Ferriol controlava 
la pilota, en Vadillo li va fer dues entrades dures que el van deixar mirant a la graderia. 
En Nacho Simón, que feia d’àrbitre, va somriure amb la boca tancada i va fer un gest 
al Vadillo com dient-li: - Tranquil, que no et trauré la targeta. La pilota va caure als 
peus d’en Pere Grau, que va fer una ziga-zaga amb una nova modificació de Can 
Montcau. Va anar cap aquí i cap allà, i la pilota per aquí i per allà, i Mango Can 
Montcau i Can Montcau Mango... i quan va aixecar el cap, mig marejat, la pilota la 
tenia l’Emi Soler que corria directament cap a la porteria contrària fent la pregunta: 
- Quants treballadors de Lliçà d’Amunt desocupats s’han contractat amb els diners 
del Pla Zapatero? Li va voler sortir al pas la Neus Rius, que s’havia estat preparant 
la resposta durant cinc dies i cinc nits, i li va dir: - No ho sabem. L’Emi Soler continuava 
corrent per la banda quan va fer una altra pregunta: - I quan es traurà a concurs el 
projecte de la piscina coberta? Es va sentir un crit de l’extrem dret (molt ancorat a 
la dreta) JS Ariza dient: - Mía! I tirant-se a terra va dir: - No ho sabem. L’Emi ja no 
corria, galopava amb la pilota als peus quan va tornar a preguntar: - I on es farà 
l’aparcament de camions? En Pere Grau, des de darrera, va estirar la cama però el 
genoll no li va donar per a més i no va poder arribar-hi, i va dir: - No ho sabem, ai! 
Mentrestant, la Marga li deia a l’Emi: - Atura’t, atura’t, que sortiràs del camp! Però 
ella continuava corrent i va preguntar: - Quines peticions heu fet per demanar 
subvencions per acollir-vos a la Llei d’Urbanitzacions? L’àrbitre Nacho Simón va fer 
sonar el xiulet, va aturar el joc, i va dir: - Cap. A més, Emi, estàs fora del camp. Pilota 
per a l’equip de Govern. La va treure en Ferreiro dissimulant, com si no volgués jugar, 
i li va passar la pilota al Regidor d’Hisenda, qui va proposar que s’aprovés la pujada 
d’impostos per a l’any 2010. El Regidor d’Esquerra, Miquel Ballester, va dir que el 
seu grup hi votaria en contra perquè no s’entenia que l’IBI s’apugés un 4’2% quan 
l’IPC no passaria de l’1%. Piiiii, piiiiii, va fer sonar el xiulet l’àrbitre. I va dir: - Nyap 
Ballester, com pots dir això? ¿És que no saps que si restem els impostos que no 
pugen més les subvencions al quadrat i ho dividim per dos, resulta que l’augment 
és inferior? Targeta groga, i pilota per a l’equip de Govern. - Però... -va protestar en 
Nyap Ballester- vosaltres, en el vostre programa electoral, fèieu la promesa de 
“Assumim el repte de no incrementar els impostos al ciutadà/na per sobre del nivell 
de vida.” Com s’entén? I l’àrbitre va dir: - Que continuï el partit. Pilota per a l’Elisenda 
Montserrat, de l’equip de Govern. L’Elisenda va agafar la pilota amb les mans i botant-
la va dir: - Renunciem a la subvenció per a la construcció de l’escola bressol de Ca 
l’Artigues. - Ehhh, ehhh? -va cridar l’equip d’Esquerra. Això són mans. No hi estem 
d’acord! Com es pot renunciar a aquesta subvenció si amb la suma de totes les 
subvencions ens resultaria gratis fer la nova escola bressol? - Qui ha dit mans? -va 
preguntar en Nacho- Al bàsquet s’hi juga amb les mans. - Però, que no estàvem 
jugant a futbol? -va dir el porter d’Esquerra. - Que t’ho creus, tu -va afegir en Nacho-
, els d’Esquerra sempre us penseu que ho sabeu tot. No senyor, això és bàsquet. 
Pilota per al Pere Grau. En Pere, que s’havia acabat de reconstruir (és arquitecte) 
el genoll, va proposar aprovar el Pla Local d’Habitatge de Lliçà d’Amunt. Va començar 
a fer les seves habituals ziga-zagues, pim-pam, pim-pam, pisos per aquí, densitat per 
allà, casetes bifamiliars per a més enllà, i tots contents. Aleshores en Quim, amb 
la seva cama esquerra (que tampoc tenia gaire fina) li va treure la pilota netament, 
i li va dir que sense participació no és podia aprovar un Pla d’Habitatge on, a més, 
ja es definia la ubicació dels pisos; i això, sense entrar en el fons del tema. Però en 
Pere Grau va recuperar la pilota i va dir que “la participació es feia o no en funció 
de qui governava”, i que ja s’havia fet una reunió on van anar 10 assistents -un 
policia, la dona que tancava el local, tres regidors i cinc persones que van arreplegar. 
I va passar la pilota a la davantera centre Mari Marcos. Aquesta, en rebre la pilota, 
es va enfadar molt amb tothom, com sempre: - “Es que no os enteráis y me tenéis 
hasta las narices pero propongo aprobar la modificación presupuestaria para destinar 
los ahorros del ayuntamiento a la basura”. Y la pelota se la paso al de las banderas, 
al Pito Banderas. - Pitu, es diu Pitu, -va dir l’àrbitre- i és de l’equip contrari, Mari.  
- Ni Pito ni que pito, toca tú el pito! Però en Pitu, que juga per la banda esquerra, li 
va fer una passada ràpida al Quim, i quan aquest anava a donar les gràcies, en Vadillo 
li va fer una altra entrada esgarrifosa, que el va deixar agenollat. I va proposar aprovar 
el pressupost per a l’any 2010. - Falta, això és falta! -van cridar els d’Esquerra. 
Aquest pressupost continua en la línia de no contenir les 
despeses i d’incrementar l’endeutament. En Vadillo va 
agafar la pilota i corrent cap a la porteria contrària 
anava cridant: - Vosaltres sí que heu fet un nyap, i 
per això ara sou a l’oposició. - Falta, ha fet falta...! 
Volem fer les preguntes –protestava en Toni 
d’Esquerra. Piiiii, piiiii, va sonar el xiulet. - Quines 
preguntes? -va dir en Nacho. S’han presentat fora 
de termini. No ho veieu. El partit s’ha acabat. - Però 
si al basquet hi ha quatre parts -van dir els d’Esquerra. 
- Bàsquet? Que no sabeu que això és futbol? -va 
dir en Nacho. I se’n van anar cap al vestidor sense 
saber a què estaven jugant...
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