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No podem posar fre al desenvolupament urbanístic i més quan tenim la gran sort de disposar d’un espai diàfan i planer per
crear un Centre de Poble que sigui referent per a tots els lliçanencs. L’hem de convertir en un espai atractiu i cívic de trobada,
de passeig, còmode pel vianant i, per això, cal donar-li vida amb la creació d’habitatges, també de socials, densificant suficientment la zona, però sobretot amb la potenciació del comerç i serveis de proximitat. I els únics que, per la seva capacitat, llarga
experiència i professionalitat, ens poden ajudar a tirar endavant aquest projecte d’aquesta complexa envergadura és l’Institut
Català del Sòl de la Generalitat de Catalunya amb qui hem signat un acord històric d’encomanda de gestió pel desenvolupament
del sector centre. La Universitat Politècnica de Catalunya, des d’una vessant més acadèmica també ens assessora activament.
Podem afirmar que és el projecte urbanístic més important en dècades de Lliçà d’Amunt i, per tant, cal la generositat, l’esforç i el
compromís de totes les forces polítiques de fer que aquest gran projecte de futur es converteixi, quan abans millor, una realitat.

Llegan momentos claves para cumplir con la parte más importante del programa electoral de EUIA: hacer un centro del pueblo más
amable y descentralizar servicios para que los vecinos que vivan en los barrios dejen de sentirse ciudadanos de segunda. Para el primer
objetivo ya está en marcha un proyecto con el Institut Català del Sòl donde se contempla un centro urbano más atractivo y agradable
dentro del cual están proyectadas unas 200 viviendas de protección oficial. Esto último, algo necesario para que la gente con menos
recursos y gente joven no se vea obligada a tener que marcharse de Lliçà debido a la dificultad para acceder a una vivienda digna con
un precio justo.Por otro lado, nuestro gran proyecto es el aprovechamiento de la cesión de las naves de Biokit, donde trasladaremos
numerosos equipamientos municipales con el objetivo de acercar y mejorar su acceso a todos los habitantes de Lliçà. Este hecho nos
permite reunir muchos servicios que antes teníamos en locales alquilados y poder ampliar el Ayuntamiento sin necesidad de despilfarrar
dinero construyendo uno nuevo. Además hay una gran parte de Biokit que todavía no tiene asignada ninguna actividad y esa la decidiremos entre tod@s en un proceso de participación ciudadana. EUIA se preocupa por TODOS los vecinos de Lliçà, independientemente
de los años que lleven viviendo aquí, ya que todos pagamos nuestros impuestos y, por lo tanto, todos tenemos los mismos derechos.
Un any més l’estudi del desenvolupament demogràfic demostra que a Lliçà tenim moviment de població cap a altres municipis. Famílies
amb dificultats econòmiques i joves que volen independitzar-se marxen per la manca d’habitatge social. Gent gran dels barris que s’han
quedat sols i voldrien viure al centre no troben alternatives i marxen. El conveni signat amb l’INCASÒL per al desenvolupament dels
sectors de Can Guadanya Vell i Can Francí permetrà resoldre la manca de sòl urbanitzat en el municipi per a habitatge lliure i protegit.
Es preveu la creació de nous habitatges dels quals 180 són protegits i la resta lliure. Això ha de facilitar que molts dels nostres veïns
tinguin opcions per quedar-se al nostre municipi. El conveni preveu la creació d’un nou centre urbà i el desenvolupament d’activitats
econòmiques, atès que es preveu que els baixos dels habitatges es destinin a usos comercials.
Al nostre programa del 2015 ja apostàvem per l’habitatge social; crèiem en la necessitat d’un nucli urbà amb una plaça del Poble i zones
d’aparcament com un projecte integrador i dinamitzador per a tots els barris del municipi, que hauria de funcionar com a eix de confluència. Amb els acords assolits al pacte de govern seguim fidels als nostres compromisos. Seguirem treballant per a tots.
ESQUERRA
REPUBLICANA

L’ajuntament ha anunciat tres mesures: La paralització de l’obertura del carrer de la Fàbrica, que havia de donar permeabilitat a la
circulació del centre, i la seva substitució per l’obertura d’un vial que completi la variant de la Serra per ca la Miquela; el conveni
amb l’Incasòl per la gestió de la urbanització del centre, que l’allunya del control municipal; i el trasllat dels serveis municipals a can
Malé, començant pel local de la policia, que buida d’activitat el centre.
Aquesta és una estratègia tendent a la desertització completa del centre. L’equip de govern aconseguirà, amb aquestes accions,
acabar amb la vida cívica del nostre poble. Mostren als comerciants que l’ajuntament no creu en el centre, i per això en marxa.
Buiden els equipaments públics i concentren tota l’activitat a les naus de can Malé. Obliguen al trànsit dels barris a passar per la
variant, allunyant el comerç dels seus clients.
L’equip de govern s’assegura que els futurs creixements del poble el facin assemblar cada cop més a un barri dormitori. I ho fa sense debat públic ni consens polític i sense cap suport tècnic. Sembla que els grups a govern tenen pressa per deixar Lliçà fet un solar.
El PP de Lliçà d’Amunt presentó, en el pleno del 25 de enero, una moción en defensa de la prisión permanente revisable donde
pedíamos a los grupos que reconsideren su oposición a la medida. Pero el gobierno municipal y ERC votó en contra.
El PSC se justificó asegurando que la medida no va a favor de la reinserción. ERC habló de la flaqueza de las penas en prisión,
el PDCAT nos dijo que la propuesta era ambigua e ICV nos acusó de reaccionarios.
Con la prisión permanente revisable, la situación del preso se puede revisar a partir de los 25 años y reinsertarse en la sociedad
si cumple las exigencias de su rehabilitación. Con esta pena no se renuncia, como algunos creen, a la reinserción. Sin embargo,
desde el PP creemos que esta medida puede ser efectiva para evitar casos como los de Marta del Castillo o Diana Quer y conseguir una sociedad más segura, más justa y más solidaria.
La campaña a favor de la prisión permanente revisable ha recogido más de 2 millones de firmas.
Se puede firmar en apoyo de la prisión permanente revisable aquí: https://www.change.org/p/no-a-la-derogaci%C3%B3n-de-la-prisi%C3%B3n-permanente-revisable

