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El futur de Lliçà d’Amunt continua amagat en el planejament urbanístic promogut pel govern de PSC i PP, amb la complicitat de Con-
vergència, ara fa quatre anys. El rentat de cara que ha significat el procés participatiu del Centre ha deixat fora del debat la majoria 
d’accions previstes al  POUM 2014. El creixement que es preveu en un radi d’un quilòmetre del centre urbà representa incrementar-lo 
en 1600 habitatges, més del doble d’habitatges dels actualment existents. Només 600 d’aquests estan a debat.
Aquest Centre que ara es parla, socialitzador, comercial, representatiu, pot acabar en no-res perquè els àmbits del voltant poden ab-
sorbir tota la demanda d’habitatge. Aquest centre que debatem haurà de competir amb uns àmbits sense les servituds del centre, que 
són molt més rendibles, amb pocs propietaris i sobre terrenys fins ara majoritàriament agrícoles que tenen molt a guanyar.
Hem presentat al Ple una proposta per a repensar tot el creixement del Centre en conjunt. Aquest és el moment de fer-ho, abans que 
comenci el termini en què els promotors privats tinguin via lliure per edificar aquests espais. Proposem una moratòria de dos anys per 
permetre debatre obertament i estudiar què representa aquest creixement. De moment ens hem quedat sols en aquesta proposta.

Sembla ser que finalment l’any 2019, el nostre país podrà gaudir dels pressuposts més socials i avançats de la història de la 
democràcia. Més de 20 punts molt importants per a la ciutadania, com la pujada del SMI a 900€, la pujada de les pensions amb 
l’IPC i les mínimes un 3%, regulació dels preus dels lloguers o poder destinar el superàvit dels nostres Ajuntaments a garantir 
les escoles infantils de 0-3 anys.  A vegades hem de sentir el mantra que tothom a la política és igual, i només fa falta veure el 
que el Govern de l’Estat ha aconseguit en tant poc de temps per desmentir-ho. Un Govern socialista que ha revertit la majoria 
de retallades i retrocessos que va imposar el govern del Partit Popular a cop de martell i ha garantit per al proper any unes mi-
llores socials per al conjunt de la ciutadania mai vistes. Tanmateix, al nostre municipi també aprovarem durant aquest mes els 
pressuposts municipals per a l’any 2019, amb una sola premissa; primer, les persones. I és que els darrers 11 anys d’Alcaldia 
socialista a Lliçà d’Amunt han servit per dotar al municipi de mancances històriques  i d’avenços socials, urbanístics i econòmics 
que garanteixen llocs de treball i un futur millor, un futur per al municipi. 

Se empieza a respirar ambiente de elecciones municipales en nuestro pueblo. Comienzan a aparecer nuevos partidos políticos, 
más comunicados de carácter político en las redes, crece la asistencia de público en los plenos municipales... Muchos síntomas 
que a nosotros nos gustan, tanto por la pluralidad que debe tener el debate municipal, como por la  implicación y control de la 
ciudadanía hacia sus gobernantes. 
Lo que sí nos llama la atención  es la poca presencia de todo lo anterior durante los más de tres años anteriores. ¿Se tienen que 
dar las elecciones,  para que de repente algunos se preocupen por la gestión de su pueblo?. Nosotros pensamos que no. Que las 
inquietudes por la gestión, transparencia y control político de nuestros gobernantes, no debe visibilizarse sólo unos meses antes 
de unas elecciones. Pensamos que esa inquietud hay que manifestarla siempre, y no dejar los plenos municipales desiertos du-
rante los tres años. Igualmente, y como decíamos anteriormente, nos alegra la repentina inquietud política de algunas personas 
con respecto a nuestro pueblo, ya que estamos seguros que enriquecerá el debate político municipal.

Les xarxes socials s’han convertit en una eina que permet posar en evidència els comportaments de les persones.
En aquests últims mesos hem vist queixes perquè tenim veïns que deixen tirats als nostres carrers tot tipus de coses, i especi-
alment gran quantitat de restes de podes d’arbres i bardisses.
Aquesta manca de civisme no només dóna mala imatge al nostre municipi, sinó que a més posa en risc a la resta de ciutadans 
que poden arribar a relliscar i caure si ho trepitgen. No obstant això, a Lliçà tenim saturació de restes orgànics de jardí, especi-
alment als barris pel tipus de vivendes; seria una bona mesura a estudiar per part de l’Ajuntament la implantació d’un sistema 
de recollida per contenidors un cop per setmana d’aquest tipus de residus, i ara que ve l’època de poda d’arbres potser més 
sovint. Mentrestant, tenim l’obligació de respectar el medi ambient, als nostres veïns i la imatge del nostre municipi i hauríem de 
acostumar-nos a utilitzar les deixalleries.

En el Pleno del pasado 27 de septiembre se aprobó la moción presentada por el Partido Popular para garantizar que el CAP de 
Palaudàries ofrezca asistencia sanitaria a los vecinos de Lliçà d’Amunt todos los días del año. 
Cada año, los vecinos de la zona han visto como el CAP cerraba sus puertas durante los meses de verano. Este mismo año, el 
CAP cerró desde principios de junio a mediados de septiembre, lo que obliga a los ciudadanos a desplazarse hasta la otra punta 
del pueblo. 
Nunca hemos entendido porque se dejaba sin un servicio primordial a todos esos vecinos que tienen el mismo derecho asisten-
cial que el resto de gente de otras zonas de Lliçà. Por eso, en el pleno presentamos la propuesta para que el Ayuntamiento haga 
un estudio para evaluar alguna fórmula para mantener el CAP abierto todo el año. 
Esperamos que este estudio se haga pronto y se encuentre la solución para que los vecinos puedan contar con este servicio tan 
importante y necesario, algo que nos reclaman los ciudadanos y los profesionales del centro. 
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