
14 - opinió
Ha passat un altre any i el municipi no ha debatut el model escolar. Aquest model és el que tant administració, centres i societat 
han de concretar plegats. La prioritat d’ERC és evitar el tancament de més línies i escoles. Això vam defensar conjuntament en la 
moció pel no tancament de línies de P3 a les nostres escoles. Ha estat insuficient, ja que el proper curs pot tornar a passar. L’em-
plaçament de les escoles respon a l’estructura de barris de Lliçà d’Amunt. Defineixen les 3 centralitats on els ciutadans gaudeixin 
de serveis pròxims. També gaudim d’una oferta educativa que permet a les famílies poder escollir en funció del seu projecte i 
les seves peculiaritats. Les escoles de barri permeten crear vincle i promoure l’arrelament als barris dels infants i les famílies. 
Cal apostar per un pla d’entorn que defineixi i relacioni tots els elements educatius per potenciar el sistema educatiu en global. 
L’alternativa pot passar per un model d’escola 3-16, que reforci la idea d’escola de barri amb projecte lineal i un model pedagògic 
de continuïtat. Aquest s’adapta millor a les onades de natalitat. Però caldrà debatre-ho entre tots. L’Ajuntament ha d’implicar-se 
més en l’educació. Hem de donar valor a l’educació pública. 

Volem apostar per a la Participació infantil. 
Des del PSC hem  proposat posar en marxa un projecte engrescador, un repte per a polítics, nens, nenes, tècnics i dinamitzadors 
del nostre municipi. Volem incloure els nens i les nenes en el disseny del nostre poble com a ciutadans i ciutadanes que són. 
Repte fonamentalment vinculat a fer efectiu el seu dret a exercir la seva ciutadania i prendre part activa del poble que habiten i del 
qual en formen part. El PSC proposa la creació del Consell d’Infants Municipal, sent un òrgan de participació política que reconeix 
que els nens i les nenes poden incidir en el poble, pensar-lo i transformar-lo. Des de el partit dels Socialistes de Catalunya creiem 
fermament que el consell d’infants és una oportunitat d’enfortir col·lectivament la mirada plural que volem pel nostre municipi, 
tenir una mirada fresca i enfortir el compromís col·lectiu. L’aposta decidida per incorporar cada vegada a més agents a aquest 
govern obert que liderem és l’afany i l’ADN del nostre partit.  

Queremos que Lliçà d’Amunt se convierta en referente en algunas materias en las que tenemos posibilidades, como la agricultu-
ra. Recuperar competencias en materia de ocupación o ser referentes ya en materia de acogida de refugiados, son avances que 
se van consiguiendo como equipo de Gobierno y que nosotros ponemos en valor. 
Por otro lado nos parece lamentable que el grupo municipal del PP, no esté al tanto de todo lo que se hace en el municipio. Sus 
reiteradas críticas en sus artículos a nuestro grupo en el Informa’t nos parecen injustificadas; siempre con su tema estrella de la 
Querella, de la cual ellos fueron participes aunque siempre dicen que no.  Eso de estar en la oposición no es fácil para un grupo 
político acostumbrado a gobernar a base de decretazos y del apoyo de las grandes oligarquías financieras y empresariales de 
este país. La prueba más evidente fue el pleno realizado el 26 de Enero, en el que echaban en cara al equipo de gobierno no estar 
haciendo nada en materia de acogida de refugiados (sin haberse enterado que ya teníamos una familia conviviendo con nosotros 
y que somos el primer pueblo en Cataluña en hacerlo). Es lamentable quejarse del nuevo formato del Informa’t y luego demostrar 
con hechos como éste, que ni tan siquiera lo leen. 

La bona feina dóna fruit.
Ja fa un any que en Manel Busquets està al front de la regidoria d’Esports i el fruit ja es comença a notar en el Municipi. Ha dut 
a bon terme actuacions com: Camp de futbol (rehabilitació dels vestidors i de la bombonera, ubicació d’un mòdul aula i canvi de 
gespa), piscina (rehabilitació dels vestidors i del bar, canvi del sistema de filtratge, col·locació d’una escala adaptada per disca-
pacitats i gent gran) i a les instal·lacions municipals dels barris (substitució i renovació del material en mal estat). Però no tot ha 
estat inversió, un nou ventall d’activitats com: les rutes saludables, els Hipopresius, el Ioga i el Pilates entre d’altres han fet que 
durant el 2016 hagin passat 480 usuaris més que en el 2015 pel Pavelló. La nostra tasca però no tan sols s’ha limitat a la regidoria 
d’esports; hem contribuït en les decisions d’altres regidories fruit del acord de Govern, que han fet que el Municipi amb un any 
avanci de manera ferma, és clar que encara hi ha moltes mancances i per això continuarem treballant, tenim ganes de posar en 
pràctica totes les nostres propostes. 

En resposta a l’article d’ERC a l’Informa’t, voldríem recordar als “benpensats” regidors republicans, per si se n’han oblidat, que el 
llavors alcalde del seu partit va signar l’any 2006 un conveni urbanístic amb DIKNAH SL i PUNTO FA S.L. (Sociedad Unipersonal 
de Mango) per la reordenació de Can Moncau. En aquest conveni hi ha una clàusula que diu: DIKNAH S.L. farà una aportació 
dinerària en concepte de donació a l’Ajuntament, de 3 milions d’euros, que serà independent de l’import monetari corresponent a 
la cessió del 10% d’aprofitament. 1M€ es pagarà, a fons perdut, en el moment de la modificació puntual del Pla General d’Orde-
nació Urbana, i els altres 2M€ quan s’aprovi definitivament el Pla Parcial. DIKNAH S.L. avançaria l’import corresponent a la cessió 
del 10%, menys 2,1M€ que s’havien abonat anteriorment pel mateix concepte.
Recordem també als “benpensats” regidors de CiU que qui era el seu alcalde el 26 de juliol de 2002 va signar amb DIKNAH S.L. 
un conveni urbanístic per iniciar la modificació del Pla General urbanístic. En aquest cas l’empresa es comprometia a entregar en 
metàl·lic un total de 2,1M€ a compte del 10% del resultat de parcel·lació.   
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