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Aquests quatre anys de govern han estat possibles gràcies a l’acord amb els
companys de Iniciativa per Catalunya i Esquerra Unida i Alternativa. La seva
col·laboració lleial i la seva implicació personal han fet que el govern hagi estat
unit en tot moment i que, junts, haguem pogut millorar el nostre poble.
Moltes gràcies.
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Aquest és el llibre d’un poble que va decidir tenir
futur... i que ara el té.
Altres et pintaran un futur fosc i atiaran la por. Altres
et faran llistes interminables de promeses
impossibles de complir.
Nosaltres volem explicar-te una història real i bonica,
la teva. Volem explicar com un poble que ho tenia
molt difícil se n’està sortint. I ho volem fer amb la
força més poderosa de totes, la força dels fets.
Aquesta és una història en la qual tots hi guanyem.
Amb aquest projecte, guanyes tu!

Les ganes de canviar la dinàmica del nostre poble van conduir,
a les darreres eleccions municipals, a un canvi de govern.
La ciutadania va confiar en el nostre equip per pilotar el canvi.
Vam oferir confiança i la gent va dipositar confiança en nosaltres.

La feina d’avui,
fruits per al demà

Hem governat amb honestedat, treball i il·lusió i els resultats
d’aquesta feina feta són aquí. El nostre poble ha millorat en
tots els àmbits, del carrer a l’escola, del transport públic a la
festa. La transformació que hem viscut ha estat intensa.
Estic molt orgullós de ser l’alcalde que ha dirigit aquest govern.
Avui Lliçà ja no es troba a la cua de tot i són molts els que
segueixen amb atenció la seva evolució positiva i la seva
manera de fer. Avui, Lliçà d’Amunt té un projecte en marxa
–que et volem explicar– i té un futur. No ens podem deixar
prendre ni aquest projecte ni aquest futur. Amb aquest projecte,
guanyes tu!

Quim Ferriol
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El nostre equip el componem dones i homes amb il·lusió, amb
ganes d’aconseguir fer un poble millor i amb la prioritat posada
en el servei a les persones.
Ara fa quatre anys, aquest grup de persones vam assumir la
responsabilitat de governar en el nostre municipi. Ho vam fer
plens d’empenta, d’il·lusió i de respecte per una feina que sabíem
que seria complexa i feixuga.

Gent que coneixes

Ja ens coneixes. Som gent propera, honesta, de confiança,
sense altre interès que la millora del nostre poble. Durant aquests
anys hem posat al vostre servei el millor de cadascú de nosaltres.
Avui continuem amb la mateixa il·lusió per tirar endavant un projecte
de poble compartit amb tu, amb la passió que sentim pel nostre
poble i l’experiència adquirida en els quatre anys al govern.
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El nostre projecte va a més, es renova i s’amplia. Cada dia hi ha
més gent convençuda que tenim un futur i que tenim un projecte
pel qual val la pena lluitar. Noves cares, doncs, se sumen al
nostre equip.

Un grup que creix

Les noves incorporacions, sens dubte, aportaran frescor i
empenta a l’equip municipal. Això és el que volem. Són gent
d’aquí i de diferents àmbits. Són gent del món de l’esport, de
l’escola, de la cultura... Són persones joves, amb coneixements
i amb idees. Gent activa i amb moltes ganes de participar, en
primera persona, en el futur col·lectiu.
Créixer i rejovenir-se és la millor vacuna per no acomodar-se,
per no desconnectar-se mai de la realitat i de les necessitats
reals de la gent. Créixer és la millor garantia que la gent d’Esquerra
no deixarà mai d’estar al servei d’aquest poble.
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1 Joaquim Ferriol i Tarafa

arquitecte del barri de Pineda Feu

2 Emi Soler i Gimeno

mestressa de casa del barri de Can Bosc

3 Josep Camps i Mas

professor del barri de l’Aliança

4 Marga Vilageliu i Relats
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metgessa del barri del Pla

5 Miquel Ballester i Draper

recursos humans del barri de Ca l’Artigues
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7 Montse Rivera i del Álamo
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Carles Estrany i Alcántara
Joana Moreno i Millán
mestra del barri de Ca l’Artigues

veterinària del barri de Ca l’Artigues

El teu equip

mestra del barri de la Sagrera
tècnic d’esports del barri de Sant Baldiri

6 Toni Albaladejo i Jiménez

educador social del barri Sant Baldiri

Teresa Benet i Nadal

Ferran Miralles i Sabadell
biòleg del barri del Pinar

8 Ferran Gellida i Sancho
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electricista del barri de l’Aliança

Miquel Cladellas i Puig
administratiu del barri de Can Farell
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Esteve Miquel i Pallejà
informàtic del barri de Can Farell
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Pilar Vilarrasa i Parcerisa
infermera del barri de Ca l’Oliveres
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Núria Muntadas i Casanova
psicòloga escolar del barri de Sant Baldiri
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Jaume Ballbé i Mundet
economista del barri de Can Salgot
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El canvi: te’n recordes?
Alguns us n’heu oblidat, potser. Altres encara no
hi éreu, llavors. Molts voldreu recordar-ho, segur.
En un moment difícil, la gent d’Esquerra va
prometre tres coses: un model de poble,
equipaments i una bona gestió. Els lliçanencs i
lliçanenques van voler el canvi, i realment moltes
coses van canviar.

Model de poble: les idees clares
Teníem el repte d’augmentar l’activitat econòmica,
protegir el territori i arribar als barris. Quan Esquerra
va entrar a l’Ajuntament...
El consistori portava prop de quinze anys sense desencallar
cap dels cinc sectors industrials i terciaris que preveu el
pla general. Avui s’han tramitat tots, un ja està urbanitzat
i un altre comença obres.
Els paratges naturals de Ca l’Amell i l’ermita de Santa Justa,
la plana agrícola de Can Montcau, la ribera del Tenes i el
torrent de Can Bosc estaven amenaçats per grans
operacions urbanístiques. Avui, garantim l’activitat econòmica
sense amenaçar cap d’aquests espais; creixem bé.
Els barris es trobaven desatesos, sense serveis i fora del
projecte municipal de poble. Avui, el projecte de centralitats
ha portat els equipaments als barris, s’ha quadruplicat
l’asfaltatge de carrers i s’han urbanitzat cinc barris.
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Equipaments: recuperant el temps perdut
Teníem el repte de superar el dèficit crònic
d’equipaments i d’augmentar el patrimoni públic.
Quan Esquerra va entrar a l’Ajuntament...
Faltaven places d’escola bressol, els barris no en tenien
i no s’atenien els nens menors d’un any. Avui s’atenen els
lactants, tenim escola a Palaudàries i terreny, projecte
aprovat i finançament per a les noves escoles de la Serra
i del nucli urbà.
Les escoles de primària es trobaven massificades, els
pares es manifestaven al carrer i l’Ajuntament no
pressionava a la Generalitat. El nou equip municipal va
negociar amb el Departament d’Educació –llavors en mans
d’Esquerra– la construcció simultània de dues escoles
als barris.
Lliçà feia tretze anys que estava obligat a tenir biblioteca,
al casal d’avis no s’hi cabia i els barris de Palaudàries no
tenien centre cívic. Avui, els dos primers estan en fase
de construcció i el tercer, construït i en funcionament.

Gestió i finances: posant ordre al desgavell
Teníem el repte de refer les finances, poder invertir i
començar a pagar el deute dels anteriors. Quan Esquerra
va entrar a l’Ajuntament...
Lliçà era el quart municipi en pitjor situació financera de
Catalunya, segons la Sindicatura de Comptes, i no podia fer
front ni als deutes ni als pagaments ni a les inversions. Avui,
el nivell d’endeutament ha baixat del 135 al 86% i es paga
puntualment a 90 dies.
Hi havia un forat d’uns 10 milions d’euros (uns 1.700 milions
de pessetes). Es devien el pavelló, el camp de futbol, el local
de la policia i fins un any i mig de la llum, autobusos o
escombraries. Avui, malgrat estar retornant el deute que ens
van deixar CiU i PSC, el nivell d’inversió pública és molt superior
al d’abans.
El desgavell comptable i pressupostari era monumental, les
irregularitats eren moltes i les factures no comptabilitzades
pujaven a més de 2 milions d’euros. Avui el pressupost, la
comptabilitat i la contractació són transparents i públiques, i
les despeses s’ajusten als ingressos.
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Atenció a les persones:
pensant en la gent
Teníem el repte d’obrir l’Ajuntament a la gent,
d’acostar-lo, de fer-lo més accessible a tothom.
Quan Esquerra va entrar a l’Ajuntament...
L’únic nexe d’unió amb la ciutadania era un butlletí que
sortia quan convenia. Avui totes les cases reben informació
quinzenalment i un monogràfic trimestralment, s’ha donat
veu a l’oposició i tothom té accés als acords dels plens
i del govern mitjançant el web municipal.
Els ciutadans només s’atenien a les tardes i fent cua a la
sala d’espera. Avui s’atén matí i tarda, es dóna hora,
existeix una oficina d’atenció al ciutadà, es poden fer
molts dels tràmits via Internet, els regidors són accessibles
i existeixen consells i òrgans de participació permanents.
La presència municipal als barris era puntual o inexistent.
Avui, gràcies als centres cívics existeix un punt de trobada,
una activitat continuada i una presència municipal permanent
als barris.

Pg. de sant Valerià
Irene Casanovas i Palaudàrias

Ca l’Amell: espai protegit
Irene Casanovas i Palaudàrias

Escola Miquel Martí i Pol
Joan Relats i Cases

Sota dipòsit d’aigua
Josep Prims i Colomer
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Nous contenidors
Irene Casanovas i Palaudàrias

Ca l’Oliveres: futura biblioteca
Irene Casanovas i Palaudàrias

Pl. Catalunya: Festa Major
Pedro Fernández García

Riu Tenes: sota el pont
Núria Muntadas i Casanova

Centre cívic de Palaudàries
Irene Casanovas i Palaudàrias

Parc de can Godanya: la Juguesca
Núria Muntadas i Casanova

La força dels fets
En un moment difícil, la gent d’Esquerra va
proposar un futur, una sortida, un projecte de
poble. El que llavors es va posar per escrit, és
el que després s’ha fet. Ara no venim amb
promeses, sinó amb fets. Queda molt per fer,
sí, però hem sortit del forat i tenim un futur.
Lliçà avança pel bon camí.

Un sol poble. Ja era hora que l’Ajuntament pugés als barris!
Equipaments als barris
Avui els barris de la Serra ja tenen escola i també terrenys, projecte i finançament per a
una escola bressol, habitatge protegit i comerç de proximitat que se suma al centre cívic
existent. I els barris de Palaudàries ja tenen escola de primària, escola bressol, centre
cívic i un projecte ferm d’un consultori mèdic.
Reurbanització
S’han urbanitzat Pineda Feu i el Pinar, Palaudalba, Can Roure i Ca l’Esteper, i s’han aprovat
els projectes de Can Franquesa i el Raval d’en Xicota. S’han asfaltat quatre vegades més
quilòmetres que en l’anterior mandat i s’han construït parcs a Can Roure i Can Salgot.
Nous accessos
S’han obert o condicionat els accessos als barris de Can Merlès, de Can Xicota i de Can
Rovira; la sortida de Ca l’Artigues i Can Farell a la carretera de Caldes i la de Palaudalba
a Palau-solità i Plegamans; i també la connexió entre Can Costa i Pinedes del Vallès.
Més serveis
El bus ara té més parades, més expedicions, més vehicles i unes ràtios de viatge per
habitant com les de Granollers. Els barris estan protegits per franges contra incendis i
l’Ajuntament neteja els terrenys municipals i obliga a la neteja de parcel·les. Gràcies al
sistema Wimax que impulsa l’Ajuntament, l’Internet de banda ampla ja arriba a Can Rovira,
Ca l’Artigues, Can Costa, part de Palaudalba i part de Can Salgot. El gas ja arriba a
diferents barris de Palaudàries i del Pla.
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Qualitat de vida: la feina que no es veu
Renovació de l’enllumenat
S’han solucionat la vintena d’expedients contra l’anterior Ajuntament
per deficiències greus de l’enllumenat i l’amenaça d’haver de tancar
el subministrament als barris de Ca l’Esteper, Can Farell, Pineda Feu
i Can Salgot. Avui s’està aplicant un pla de manteniment que permet
finançar les inversions necessàries.
Punts negres del clavegueram
L’esforç econòmic en matèria de clavegueram ha estat molt gran i en
tots els barris. Per fi s’ha connectat el clavegueram del barri de Can
Xicota al sistema de sanejament i ja s’han aprovat els projectes que,
amb el finançament de la Generalitat, han de permetre la construcció
dels col·lectors de Can Franquesa, les Oliveres i Can Farell.
Nou sistema d’escombraries
Amb el canvi del sistema d’escombraries i el pas de 44 a 300 àrees
d’aportació, la recollida selectiva és còmoda per al ciutadà i comença
a donar resultats. Els camions automàtics permeten dedicar treballadors
a la neteja viària i de l’entorn dels contenidors, cosa que s’està notant.
S’està construint una segona deixalleria a Palaudàries.
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Nucli urbà, primera part
La configuració de l’eix Folch i Torres
Amb Esquerra el nucli urbà té un projecte ambiciós. La primera part, que és la meitat nord
de l’eix cívic de Folch i Torres, ja està en marxa. Ens referim a la biblioteca municipal (ja
en construcció), el nou casal d’avis (ja en construcció), el nou ajuntament (projecte aprovat),
la nova escola bressol (projecte i finançament aprovats), l’empenta que s’ha donat als
Galliners i la vistosa rehabilitació que s’ha fet a l’Aliança.
El projecte Lliçà Centre
Mitjançant un ampli procés participatiu i un concurs d’idees entre arquitectes, s’ha dibuixat
ja el que haurà de ser la segona part de l’eix Folch i Torres. Les propostes de planejament
garanteixen un centre viu, una plaça major i grans espais públics, eixos comercials, habitatge
protegit i un trànsit rodat pacificat.
Millorant el nucli urbà
Amb l’arranjament del Tenes s’ha protegit el nucli urbà contra les inundacions. S’han urbanitzat
o asfaltat els carrers Dr. Bonet, Sala Ambrós, Pau Claris i l’aparcament de l’Ajuntament.
S’han construït voreres sobre el torrent Merdanç i la nova plaça Julià Martí i Pou.
Un poble més ric en serveis
Les modificacions urbanístiques engegades deixaran un nucli més ric en terrenys per a
equipaments i obriran nous accessos als barris per desviar el trànsit del centre.

24

La força dels fets

Créixer sí, però créixer bé
Un Ajuntament decidit
Esquerra ha aturat l’amenaça sobre els grans paratges naturals de Lliçà, s’ha atrevit a
abordar els grans conflictes d’autopistes i polígons que feia dues dècades que cuejaven
i ha sabut fer compatible, amb imaginació, l’activitat econòmica i la defensa del territori.
Una solució per a Can Montcau i Can Malé
La proposta per a Can Montcau permet portar les mateixes indústries que abans però
ocupant menys territori, protegint la plana agrícola, allunyant l’autopista prevista del riu i
del poble, traslladant Biokit a Can Montcau, protegint el torrent de Can Bosc, obtenint
14.000 m2 d’equipaments a Can Malé.
Urbanisme amb interès públic
La modificació urbanística a Ca l’Oliveres permet fer una biblioteca i protegir el patrimoni;
la de les Peces de Can Godanya, obtenir un nou accés als barris i habitatge protegit; la
del carrer Matarranya, portar una escola bressol i habitatge protegit a la Serra.
El model d’Esquerra
Esquerra ha aturat la destrucció de l’entorn de l’ermita de Santa Justa (Simon), de la plana
del Tenes i del torrent de Can Bosc, i ho ha fet mentre activava els sectors industrials i
comercials que preveu el pla general (Industrial Tenes, Molí d’en Fonolleda, sector C-17,
sector Figueres, sector Can Montcau) encallats durant gairebé dues dècades.
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Les escoles al dia: ja són aquí!
Esquerra, decisiva
Ha estat ara, quan s’ha aconseguit posar el nostre poble al dia pel que fa a equipaments
educatius. Molt pocs ajuntaments han aconseguit dues noves escoles en el mateix
quadrienni. L’alliberament del gran edifici municipal del carrer Folch i Torres fins ara
ocupat pel CEIP Martí i Pol i la decisió de portar les noves escoles als barris són dos
salts d’enorme transcendència.
Com en pocs llocs
La política d’escoles bressol de Lliçà d’Amunt és una de les més potents de Catalunya
quant a equipaments, proximitat, model de gestió i amplitud de l’oferta. En entrar a
l’Ajuntament, Esquerra va salvar la subvenció del PUOSC que l’anterior equip havia deixat
perdre i va construir en un temps rècord l’escola bressol de Palaudàries. Avui la situació
és ben diferent: les escoles són més a prop i es dóna servei als infants menors d’un any.
Al costat de l’escola
La descentralització escolar, com a conseqüència de la construcció dels centres de
Palaudàries i la Serra, ha esta modèlica i és el patró a seguir en altres poblacions. La
col·laboració entre les escoles i l’Ajuntament, entre els quals hi ha el Programa d’activitats
escolars, és avui intensa i la inversió municipal associada, com la dels vials de l’IES Lliçà
o del CEIP Martí i Pol, ha superat el milió d’euros.
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Activitat municipal:
eficiència i moviment en tots els fronts
En quantitat
El volum de planejament tramitat en aquesta etapa, el volum d’obres i d’equipaments
engegat, el volum de l’activitat festiva i cultural o el salt en matèria d’informació municipal,
per citar algunes àrees d’activitat, supera de molt el que s’havia vist durant els anys
precedents.
En qualitat i innovació
Aquests anys s’hi han posat ganes, imaginació i valentia. El grau d’atreviment i d’innovació
ha estat més que notable. Les operacions urbanístiques que permeten traslladar indústries
i autopistes mal ubicades i gestionar actuacions d’interès públic, l’externalització de serveis,
la resolució dels conflictes industrials o la creació d’una empresa municipal d’obres (EMO)
que permet agilitzar la gestió de les obres públiques i generar ingressos per destinar-los
a la reurbanització i a l’habitatge protegit en són alguns exemples.
Fent més amb menys
Amb una estructura semblant a l’anterior, l’ajuntament ha millorat i ha augmentat els
serveis. S’han incrementat els serveis i hi ha més mestres a les escoles bressol, més
policies, més personal a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, més personal als centres cívics i
als serveis tècnics. Tot això ho hem fet sense incrementar el cost relatiu dels serveis.
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Sanejament econòmic: sortint del forat
Sortint de la cua, sortint del forat
Esquerra ha sanejat un Ajuntament que CiU i PSC van deixar a la cua dels municipis
catalans pel que fa al finançament, hipotecat per a molts anys, amb un forat de prop
de 10 milions d’euros. Els projectes urbanístics que, a banda de destruir el territori,
havien de solucionar-ho tot, no cobrien ni el dèficit que van deixar.
Fer més i pagar el deute dels altres
No és fàcil estar invertint més que en l’etapa anterior –això és el que s’està fent– quan
cada any s’ha de destinar un 10% del pressupost a pagar el deute del govern anterior.
Ens ha tocat recuperar el temps perdut en equipaments i serveis urbans mentre anem
pagant el dèficit, el pavelló, el camp de futbol, el local de la policia i tot el que presumien
d’haver fet.
Transparència i legalitat
Ja és història l’època dels contractes irregulars sense concurs o sense acord d’adjudicació
o sense informes o sense finançament. S’han acabat els encàrrecs sense contracte i
els crèdits desviats. El pressupost, la contractació i la comptabilitat ara són públiques
i transparents.
Deixant un poble més ric
Esquerra està complint el seu compromís electoral de deixar un poble més ric del que
es va trobar amb l’adquisició de sòl i edificis a Ca l’Oliveres, Can Malé, Folch i Torres i
Ca l’Artigues activant tot el sòl urbà o urbanitzable industrial.
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Un poble solidari amb la gent que ho necessita
S’arriba al 0,7%
S’ha pagat el deute que l’Ajuntament tenia amb el Fons Català de Cooperació, s’ha creat
una partida extraordinària per a emergències i s’ha arribat a l’objectiu llargament reivindicat
de destinar el 0,7% dels ingressos propis de l’Ajuntament a la partida de solidaritat
internacional.
Projectes de cooperació
S’ha mantingut la col·laboració amb la plataforma Lliçà Solidari i s’han engegat projectes
a Nicaragua, Bòsnia i el Sàhara. La cara humana més propera la dóna la implicació de
les persones immigrants en la festa intercultural de Lliçà o el suport a l’acollida estival
de nens provinents de països subdesenvolupats o en conflicte.
La solidaritat a casa
Però també aquí tenim veïns i veïnes que necessiten la solidaritat i l’ajut de tota la
comunitat. Durant aquest mandat s’ha multiplicat per tres el pressupost per als serveis
socials i, amb un nou model de gestió, s’ha incrementat substancialment el servei de
teleassistència i el d’atenció domiciliària.
Tots a l’una davant els problemes
S’han posat en marxa procediments de coordinació que impliquen els serveis socials, el
CAP, la policia, Joventut, les escoles i d’altres que han fet possible un Protocol contra la
violència de gènere, l’assessorament a dones per a la igualtat i un Programa de prevenció
de les drogodependències.
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Un poble viu, un poble per viure
Amb la gent
Existeix ja una xarxa de centres cívics amb personal assignat i un programa d’activitats
ampli i continuat. La millora de l’Espai Jove i el nou model de gestió del casal d’avis, amb
la participació dels usuaris, han estat un èxit.
Amb l’esport
S’ha modificat el sistema de gestió de l’escola esportiva i s’ha donat transparència a la
col·laboració amb les entitats esportives. S’ha hagut de fer front a un increment espectacular
i continuat del nombre d’equips i d’usuaris. S’han creat noves zones esportives, s’ha
millorat les instal·lacions i s’ha facilitat la utilització de les instal·lacions de l’IES Lliçà per
les entitats i els clubs esportius.
Equipaments per a la cultura
Mentre s’acaba la biblioteca municipal, se n’ha posat en marxa una de provisional en
col·laboració amb l’IES Lliçà. La mancomunació de l’escola de música ha permès ampliar
l’oferta formativa. La rehabilitació de l’Ateneu l’Aliança i el nou conveni amb l’entitat és
un element clau de potenciació de la programació cultural.
Activitat cultural i festiva
No s’ha baixat el ritme de les activitats, s’ha implicat la gent i s’han engegat noves activitats
com la Festa Major d’Hivern, l’aplec de Palaudàries, el cicle Trobadors i Joglars, l’Ona
Jove, el cicle Muda’t o la Rua de Carnaval. S’ha apostat pel reforçament de la identitat
local amb el llibre l’Abans i les jornades de patrimoni.
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Ajuntament i ciutadania: una nova manera de fer
Participació
Amb aquest govern municipal l’Ajuntament ha desplegat una àmplia bateria d’instruments
per a la participació com el Reglament d’Organització Municipal (ROM), l’aprovació
del Pla integral de participació o la creació del Consell del Poble, els consells sectorials
de cultura i d’esports i meses cíviques. També s’han impulsat processos participatius
específics com els del Lliçà Centre o el de la implantació de la indústria.
Accés a informació
Durant aquest mandat, la informació activa municipal s’ha dotat de puntualitat quinzenal
i s’ha enriquit amb revistes trimestrals sobre els temes rellevants i l’organització de
presentacions a la ciutadania conegudes com els “Cara al poble”. A banda, amb la
posada en marxa de la web, l’accés a la informació i a les decisions municipals és
ara completa i fàcil.
Atenció al ciutadà
Durant aquest mandat s’ha creat l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) per a la informació,
tramitació, resolució de queixes i programació de visites. Els horaris ara són de matí
i tarda, excepte els divendres. Molts tràmits poden fer-se per Internet i els regidors
són accessibles mitjançant correu electrònic. Finalment, i a diferència d’abans, no
tot s’ha de parlar amb l’alcalde, tal com correspon a l’ajuntament d’un poble de tretze
mil habitants.

38

La força dels fets

40

Ametllers a can Riereta
Màrius Gómez i Jiménez

Sant Valerià
Màrius Gómez i Jiménez

Sant Esteve de Palaudàries
Irene Casanovas i Palaudàrias

Mercat municipal
Esteve Miquel i Pallejà

Colla de diables
Esteve Miquel i Pallejà

Estimem el territori
Esteve Miquel i Pallejà
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Guanyes tu!
Tenim un projecte de poble, una idea clara d’on volem
arribar i ens hi deixarem la pell per aconseguir-ho.
La gent d’Esquerra és gent que coneixes, que té
experiència, que sap com fer-ho, que hi posa ganes.
No et volem fer una llista de promeses:
volem explicar-te com pot ser Lliçà d’aquí a uns anys.

Un poble en xarxa
• Xarxa d’equipaments
• Xarxa de barris
• Xarxa de telecomunicacions
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Un poble en xarxa
Xarxa d’equipaments
El nou Lliçà d’Amunt ja no hi ha qui l’aturi. Seguirem avançant en la política d’acostar
serveis als barris mitjançant les centralitats. Això vol dir construir un consultori mèdic i
acabar la segona deixalleria a Palaudàries. Això vol dir acabar l’escola Rosa Oriol i construir
l’escola bressol, l’habitatge protegit i 1.200 m2 de locals i comerç de proximitat a la Serra.
A banda, el nou mandat comportarà la construcció als barris d’un segon institut i de la
cinquena escola del poble.
Xarxa de barris
No serà possible fer-les totes en un sol mandat, però hi ha quatre interconnexions entre
barris que tenen un caràcter estratègic per relligar entre si Palaudàries, la Serra i el Pla.
Són la connexió de Ca l’Artigues amb Ca l’Esteper (carrer Ribera d’Ebre) i de Can Roure
amb Can Salgot (torrent de Can Coscó), i la continuïtat al passeig de Sant Valerià entre
Can Salgot i Pinedes del Vallès, i entre aquest i Ca l’Artigues (torrent Caganell). Avançarem
en aquesta direcció i alhora reforçarem el bus municipal amb una nova línia d’interconnexió
entre centralitats.
Xarxa de telecomunicacions
Durant el proper mandat serà una realitat la nova antena de telecomunicacions al turó d’en
Puig (Sant Baldiri) que ha de donar bona cobertura de televisió, telefonia mòbil i altres
serveis als barris de la Serra i de Palaudàries. L’Ajuntament completarà la xarxa Wimax
que està impulsant perquè Internet de banda ampla sigui una realitat a tots els barris de
Lliçà d’Amunt.
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El centre: nou espai de relació
• Eix Folch i Torres
• Zona verda i esportiva
• Operacions estratègiques
• Accessos i circulació
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El centre: nou espai de relació
Eix Folch i Torres
L’objectiu és consolidar la part nord de l’eix i engegar la part sud o Lliçà Centre. La part
nord ha d’acabar sumant els nous equipaments –ajuntament, casal d’avis, biblioteca
municipal, escola bressol i sales polivalents– al complex dels Galliners ja existent. La part
sud de l’eix ha de fer possible la nova plaça Major, un gran equipament municipal i un
complex lúdic a l’indret de Can Godanya.
Zona verda i esportiva
La urbanització del Lliçà Centre ha de fer possible la reconversió de l’entorn del torrent
Merdanç en una zona verda central que relligui el parc del Tenes amb el futur parc de Can
Malé i amb la Serra. On ara hi ha les piscines, es preveu un gran complex esportiu amb
piscina coberta, descoberta, gimnàs i restaurant.
Operacions estratègiques
Es preveu tirar endavant dues modificacions del planejament: la del Lliçà Centre, ja
comentada, i la de la Sagrera, que ha de garantir una coherència arquitectònica de les
renovacions i de l’ampliació prevista al pla general. A banda, cal destacar el trasllat a curt
termini de l’antena de Països Catalans pactat amb Telefònica i l’obtenció a mitjà termini
de 14.000 m2 a Can Malé.
Accessos i circulació
El nou planejament preveu ja el nou accés als barris de la Serra sense haver de travessar
el nucli urbà. També s’estudiarà la pacificació del trànsit amb la resolució del Lliçà Centre.
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Actuacions estratègiques
• Serveis i comerç
• Habitatge protegit
• Espais públics i xarxa tova
• La revisió del POUM
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Actuacions estratègiques
Serveis i comerç
La nova normativa municipal ha de permetre naus petites i usos de tallers i comerços als
polígons recentment urbanitzats o que ho estaran en breu: Industrial Tenes, Molí d’en
Fonolleda i sector Figueres. D’aquesta manera prestaran serveis al poble, generaran més
llocs de treball i permetran muntar negocis a la gent de Lliçà. A banda, el Lliçà Centre
ha de crear nous eixos comercials i les centralitats, comerç de proximitat.
Habitatge protegit
Es preveu una gran operació al Lliçà Centre (150 habitatges) i dues més, a les Peces de
Can Godanya (38) i a la Serra (81), adreçades a persones ja residents a Lliçà d’Amunt.
Aquestes són opcions progressistes i realistes per facilitar l’accés a l’habitatge al jovent.
Espais públics i xarxa tova de camins
El planejament en curs persegueix, en gran mesura, articular una xarxa de nous espais
públics –plaça Major, complex lúdic de Can Godanya– i grans zones verdes, com els parcs
del torrent Merdanç, de Can Malé, de la Serra o de Palaudàries. Això s’ha de complementar
amb la creació d’una tranquil·la xarxa de camins entre els barris per a vianants i bicicletes.
La revisió del POUM
Després de desencallar el planejament vigent i les principals urgències, en el proper
mandat s’haurà de revisar el pla d’ordenació urbanística municipal, el POUM. Aquest serà
el gran debat sobre el futur de Lliçà d’Amunt.
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Mobilitat i territori
• Fer passar bé les grans autopistes
• La circumval·lació del nucli urbà
• El transport públic
• La protecció del territori
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Mobilitat i territori
Fer passar bé les grans autopistes
Defensem que cal trobar una alternativa al Quart Cinturó sense trinxar els últims espais
naturals vallesans. Pel que fa a l’autopista del Tenes, d’acord amb la majoria de municipis
del nostre entorn, defensem que no ha de passar pel costat del riu ni del nucli urbà, sinó
cenyit a l’autovia C-17 per no destruir la plana agrícola. L’operació de Can Montcau ha
d’ajudar a fer-ho possible.
La descongestió del trànsit del nucli urbà
Molt aviat disposarem d’un segon accés als barris de La Serra que connectarà amb Països
Catalans. Per tal de descongestionar el trànsit pel centre del poble, s’haurà d’estudiar una
via de circumval·lació en la revisió del POUM. Esquerra defensa que no ha de ser ni una
carretera ni una autopista a tocar del poble, sinó un carrer perimetral del nucli urbà.
El transport públic
Es preveu una nova línia de bus a mitjà termini i, en el marc de la Mancomunitat de la Vall
del Tenes, estem dissenyant un servei de bus llançadora cap a Barcelona amb prioritat
semafòrica. A més llarg termini, de forma coordinada amb altres municipis i amb la
Generalitat, es treballa en la implantació d’una estació de ferrocarril a la zona sud de Can
Montcau-les Torres.
La protecció del territori
Esquerra manté la seva decidida aposta per la protecció de la plana del Tenes i Ca l’Amell,
del torrent de Can Bosc i dels turons del camí antic de Caldes i també, dels boscos de
Palaudàries i la riera Seca. Redacció d’una Carta del paisatge de la Vall del Tenes.
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Gent activa
Activitat cívica
La gent de Lliçà sempre ha demostrat un gran dinamisme cultural i participatiu. Esquerra
proposa donar suport a aquestes iniciatives mitjançant nous recursos, com un hotel
d’entitats i una emissora de ràdio local. A més fomentarem pràctiques de bon veïnatge,
com el Telèfon Amic i un Banc de Temps.
Més serveis als barris
Adequarem l’estructura dels serveis a la realitat del nostre municipi. Per això, crearem
oficines de serveis socials, estendrem els projectes de l’àrea de joventut i fomentarem
l’organització de Casals d’Estiu a les centralitats.
Cultura i identitat
Un dels principals valors d’Esquerra és la creació d’una identitat col·lectiva, d’un sentiment
de poble: seguirem impulsant la publicació d’estudis sobre el patrimoni i la història local
i promourem els treballs de recerca d’aquests àmbits. D’acord amb els pobles veïns,
ens proposem la creació d’un Centre d’Art mancomunat, a partir del model de l’Escola
de Música de la Vall del Tenes.
Festes
La Festa Major ha de ser el punt de trobada de tota la gent de Lliçà i el moment de
màxima efervescència de les nostres entitats. Seguirem apostant per aquest model de
festa popular i participativa, i alhora mantindrem la col·laboració amb les entitats veïnals
per organitzar les festes d’estiu als barris.
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Gent activa
Esports
La pràctica de l’esport és un dels elements de cohesió de la societat. Cal diversificar
l’oferta esportiva al nostre municipi per poder arribar a més persones. Cal potenciar
l’esport de base com a millor mitjà per implicar la ciutadania. Cal acostar l’esport als
barris per facilitar-hi l’accés a la gent. Promourem l’ús de les instal·lacions escolars i dels
equipaments esportius dels barris. Donarem el màxim suport als clubs esportius per al
desenvolupament de la seva tasca social.
Gent gran
Atès que la Generalitat no va donar suport a la construcció d’un centre de dia per a gent
gran al nostre poble, s’estudia fer-ho ara en el marc de la Mancomunitat de la Vall del
Tenes. Només amb la força dels quatre pobles de la Vall del Tenes ho aconseguirem!
Educació
Ja fa temps que s’està reclamant, conjuntament amb l’IES Lliçà, la creació de cicles
formatius. Ara ja sabem que l’any vinent tindrem un cicle formatiu d’informàtica a Lliçà
d’Amunt. Seguirem col·laborant amb la xarxa TET (transició escola treball) per millorar
les possibilitats formatives i professionals dels nostres alumnes. Engegarem el Projecte
Educatiu de Poble, implicant els diferents agents socials, amb l’objectiu de millorar l’entorn
educatiu del municipi i oferir més recursos educatius als nostres fills. Aconseguirem el
compromís del Departament d’Educació per a la construcció de la cinquena escola de
primària a Lliçà d’Amunt i avançar-nos, així, a la futura necessitat de places escolars.
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Aquesta publicació, quant a la seva concepció i textos, és el resultat d’un treball d’equip,
de les aportacions de gent diversa però amb un vincle comú: la preocupació compartida
pel futur del nostre poble i la millor manera de tirar-lo endavant.
Les fotografies han estat cedides per amigues i amics diversos als quals, des d’aquí,
volem agrair aquest meravellós regal que ens han fet, que ens fan a tots.
Volem agrair l’atenció de tots aquells que hagueu dedicat una estona mínima a
llegir-nos, ni que potser no voteu finalment Esquerra.
En tot cas, a tota aquella gent que sí que ens votarà, que confia en aquest projecte
de poble que volem dur a terme, que ha trobat alguna raó per donar-nos el seu suport,
ara sí, en lletres grans

Moltíssimes gràcies!
La gent d’Esquerra

Disseny: Miquel Llach

