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L’educació pública no té protecció política. La planificació basada en el seguiment numèric, en el tancament d’escoles i aules, la

inacció davant la creixent segregació escolar, són mostres de decisions que té greus efectes sobre el deteriorament de l’escola
pública. La manca de defensa de l’educació pública és percebuda per l’esquerra social, com que els dirigents adopten mesures
de trencament social dins el mateix sector públic, convertint-se en un espai residual de formació de ciutadans que veuen els
seus barris privats dels serveis que els socialistes tan hem lluitat per tenir-los. La implicació municipal i Parlamentària del PSC

per l’educació pública local és total i això es reflecteix, entre altres, en les accions dutes a terme en el municipi i en el Parlament
en defensa de la Línia de P3 del Rosa Oriol. El pressupost de l’àrea Educació del Ajuntament té més múscul que mai i lluita per

tenir un poble educador de qualitat en tots els seus àmbits. Exigim la implicació de totes les forces polítiques en la millora de la
qualitat del sistema educatiu públic del nostre poble i posem a disposició dels ciutadans tota la nostra força.

Can Malé quedarà a disposició municipal en principi a inicis del 2018, fruit del Pla Parcial urbanístic de Can Montcau - Can Malé,
que ha concentrat totes les seves cessions per a equipaments en l’antiga seu de l’empresa Biokit.
Can Malé pot suposar per al nostre municipi una bona oportunitat d’espais per ubicar projectes molt engrescadors. Ajustar
aquest espai de 17.000 m2 a aquestes noves necessitats suposarà un esforç econòmic molt gran que hem de tenir present.
Cal que estudiem la viabilitat de cada ús i el cost de l’adaptació i el manteniment dels edificis i els espais que els envolten. Cal
determinar quins nous serveis i equipaments són realment útils i necessaris per a la ciutadania. De la mateixa manera, com a
Ajuntament, no ens podem permetre desplaçar-hi sense criteri equipaments que ja tenim, pel simple fet de voler omplir espais.
Això deixaria buits edificis que actualment tenen una funció urbana, desertitzant el seu entorn.
Cal que prenguem prudència i que les nostres decisions com a poble no limitin encara més la capacitat municipal de fer inversions. Davant d’aquesta oportunitat hem de poder quantificar per fer balanç entre què ens costa el que tenim, què ens costarà
traslladar-ho i què ens costarà tenir els equipaments allà.

Ha pasado ya un año desde que EUIA forma parte del equipo de gobierno de nuestro pueblo. Ha sido un año intenso para todos,
ya que era una situación nueva para muchos y con unos acuerdos que había que cumplir. Repasando los puntos que propiciaron

este acuerdo de gobierno, vemos como todos están realizados o iniciados. Ponemos en valor que esto es debido al compromiso
de todos los grupos políticos que lo conformamos. Somos de los que pensamos que cuando alguien forma parte de un equipo,
tiene que compartir éxitos y fracasos del mismo. Sería fácil acudir repetidamente al Informa’t o a las redes sociales y resaltar el

trabajo y proyectos que realizamos en nuestras regidorías, como si de una constante competición se tratara con nuestros compañer@s del equipo de gobierno. Pero no, no se trata de eso; se trata de gobernar para el pueblo, y no intentar ganar las elecci-

ones compitiendo entre grupos políticos que tienen que trabajar juntos por un mismo objetivo. El objetivo de EUIA estando en el
gobierno es claro: mejorar el día a día de nuestros vecin@s.

A l’avanç del Baròmetre de Febrer de 2017 del CIS els ciutadans situen com a principal problema l’atur (72,2%), com a segon la
corrupció i el frau (37,3%), en tercer lloc els problemes de índole econòmic (27,0%) i en quart els polítics en general, els partits i
la política (23,4%).
Malauradament veiem quasi a diari notícies parlant de la Gürtel, Punica, els ERES d’Andalucia, Cas Palau, Palma Arena, Pallerols .. i un llarg etc, casos grans i no tan grans que afecten principalment als grans partits de sempre i en pràcticament totes les
comunitats.
Des del Partit Demòcrata de Lliçà d’Amunt ens comprometem a la tolerància “zero” en matèria de corrupció, som els primers
interessats en què s’aclareixi qualsevol fet i que la justícia dicti la sentència que correspongui en cada cas, sense excepció i amb
la màxima celeritat possible; com a nou partit creiem en la transparència i els valors ètics; els polítics han d’estar al servei de
la gent i no per als seus propis interessos, a Lliçà ens consta que afortunadament hi ha polítics en tots els partits que treballen
seriosament per millorar la nostra vida diària.

La opinión de los Grupos Municipales publicados en el último Informa´t nos da una ligera idea de a qué nos podemos atener si
esperamos algo más serio y productivo de un Gobierno Municipal pactado en su día por PSC, ERC, ICV u CIU, sin tener en cuenta
que para gobernar solo se necesitaban 9 regidores y no 15 como los que hay cobrando de nuestro pueblo.
En el PSC hablan de un proyecto para crear el Consell d´Infants Municipal, como si nuestros hijos pudieran opinar a la hora de
diseñar nuestro pueblo. En ERC se preocupan por las Escuelas de barrio. En ICV critican a nuestro grupo político, por declaraciones que nunca hemos realizado sobre la acogida de refugiados. Y en CIU están más por la labor de ensalzar el trabajo de la
Regidoría de Deportes y de su regidor, que por otras cuestiones.
En definitiva, qué se le puede pedir más a un Gobierno Municipal que cuando les pareció bien montaron un espectáculo para
excusar su ineficacia con el eslogan de “Donem la cara”, y que se están gastando nuestro dinero en Procesos participativos. Eso
sí, sin aprobar rebajas de los Impuestos Municipales que el PP pidió para los vecinos de nuestro pueblo.

