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Notícies

Candidats a l'alcaldia de Lliçà d'Amunt
Comencem les entrevistes als caps de llista que 
opten a l'alcaldia del nostre municipi.

 IGNASI  SIMON, candidat del PSC

L'Ignasi  Simón Ortoll ha  estat  escollit  el  candidat  del 
PSC  per  a  les  properes  eleccions  municipals  de  Lliçà 
d’Amunt. És un llicenciat en econòmiques per la UB en 
l’especialitat de Ciències Polítiques i Sociologia. També 
ha treballat en el Consell Comarcal del Vallès Oriental.

Per a ell, treballar per l’ajuntament es treballar per a 
tots. S’ha sorprès per la maduresa democràtica que ha 
mostrat la gent, inclòs bona part dels polítics que estan 
governant. L’ Ignasi pensa que a Lliçà d’ Amunt li falta 
riquesa,  infraestructures, equipaments i serveis públics.

El seu  ja té la precampanya i la campanya acabada, així 
com la seva estratègia.  si  guanyés,  els  seus  projectes 
anirien  encaminats  a  generar  riqueses  i  creixement 
econòmic(zones  industrials,  desenvolupament  del 
centre,  centre  de  dia,  biblioteca,  piscina 
coberta...).Però  el  més  important,  per  a  ell,  són  els 
projectes socials i educatius.

Ens  ha  explicat  que  un  bon  alcalde  ha  d’assumir  un 
paper de lideratge, ha de saber generar confiança i ha 
de saber escoltar.

 L’ Ignasi creu que l’equip de govern actual ha fallat al 
diàleg entre els membres l’oposició, i el ciutadà i que ha 
fet masses imposicions. 

Els  seus  arguments  perquè  el  votem  es  centren 
principalment, en temes que interessen als joves, com la 
qualitat d'ensenyament, la millora de l’oferta d’oci,  de 
cultura i d'esport pels joves del municipi, afavorir una 
vivenda accessible als joves, etc.

JOAQUIM FARRIOL, candidat d'ERC
És l'alcalde actual de Lliçà d' Amunt, i proper candidat 
d' Esquerra Republicana de Catalunya.

Ens  va  comentar  la  complicada  situació  del  consistori 
quan van entrar al govern i la difícil posada en marxa, 
doncs  no hi  havia  cap ordre  ni  criteri  en  tot  el  tema 
econòmic. Durant la seva legislatura s'ha posat  ordre en 
l’economia del  poble i en  la manera de funcionar de 
l’ajuntament   La  comunicació  amb  la  ciutadania, 
mitjançant nous butlletins, una revista, la pàgina web, 
per sms o  correu electrònic...s'ha  adaptat  a  les  noves 
tecnologies. També s' ha creat un sistema de consells de 
participació per mantenir el contacte amb les inquietuds 
de la gent.  Quant a les obres de millora del municipi, 
s'han  arreglat  carrers  i  serveis  urbans,  concretament, 
s'han  urbanitzat  diversos  barris  i  reasfaltat  alguns 
carrers, millorant el clavegueram, l'enllumenat i la xarxa 
d’aigua per tot el municipi. Han volgut donar forma al 
nostre poble establint els “serveis a prop de la gent” que 
són les centralitats. Lligant amb això han impulsat molt 
el transport públic, amb millors horaris i nous autobusos. 
Han intentat que la gent de tot Lliçà tingui consciència i 
orgull del seu poble.

Per la propera campanya electoral que ja està enllestida 
tenen  nous  projectes:  la  biblioteca  municipal,  el  nou 
Lliçà centre, la piscina coberta, les dues noves escoles, 
el  nou  institut,  el  nou  CAP,  el  nou  casal  d’avis  i, 
finalment, el nou edifici de l’ajuntament. Es tracta d'un 
projecte  continuista  en la línia ja  iniciada,  ampliant  i 
remodelant alguns punts.

Si el partit ERC tornés a sortir escollit,  Joaquim pensa 
millorar tot allò que el hi ha quedat pendent, anar una 
mica més enllà del que és bàsic per donar qualitat de 
vida  a  la  gent.  Voldrien  aconseguir  que  la  gent 
s’identifiqués amb el poble.

Sobre les raons per demanar-nos el vot. Ens va dir que té 
un bon equip i els millors resultats, que manté la il·lusió 
del  primer  dia  per  millorar  el  poble,  a  més,  té 
l’experiència de com ha millorat el nostre poble en els 
darrers quatre anys.


