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Entrevista

El nostre batlle: Joaquim Ferriol
Les alumnes de l'IES Lliçà estem treballant com a 
crèdit  variable  en una  revista  digital  anomenada 
ELI.   És  un projecte d'aprenentatge i  servei  a  la 
comunitat, que es publica cada mes i es consulta a 
través d'internet.

• Quins són els pitjors problemes que han passat 
a Lliçà des que es troba a l'alcaldia?

La  reorganització  de  l'ajuntament,  hi  havia 
moltes disfuncions a l'ajuntament hi havia molts 
treballadors.

• Creu que hauria d'haver més transport a Lliçà?

Si, sempre hi ha d'haver un equilibri entre el que 
dones  i  el  que tens,  ho  anirem fent  així  i  ho 
millorarem.

• Per  què  la  gent  ha  de  pagar  l'impost  dels 
boscos encara que no siguin propietaris de les 
finques?

Aquesta actuació es fa per motius de  seguretat 
de les cases i no del bosc. Qui paga, ho fa  per 
la salvaguarda de les vivendes. Tothom que viu 
als barris l'ha de pagar. El centre del poble no 
ho ha de fer  perquè allà no hi ha franges de 
bosc.

•  Quins projectes mediambientals i urbanístics 
voleu portar a terme al poble?

Aquest  ajuntament  té  totes  les  competències 
urbanístiques en el fet de modificació de medi 
ambient.  Els  projectes  són:  protegir  el  camp, 
intentar  preservar  el  camp  sense  portadors  a 
deixar deixalles, per tenir la intervenció de l'ùs 

de la deixalleria.

• Què penseu de les  manifestacions  que s'han 
produït  aquests  últims  dies  a  causa  de  la 
proposta  de  construcció  dels  pisos  a  Ca 
l'Artigues?

Tothom pot dir-hi la seva, malgrat tot  els pisos 
s'han de fer.

•  Ens  podria  dir  com  va  el  projecte  de  la 
biblioteca?

S'està acabant de redactar a de dependre de la 
diputació. Estan els enginyers fent els càlculs de 
l'estructura de la biblioteca

• Què n'opina del poble de Lliçà d'Amunt?

És  el  meu poble,  és  el  millor  poble del  món, 
crec que és un bon lloc per viure, però no ens 
hem de conformar amb això, l'hem de millorar.

• Es presentarà a les properes eleccions?

Sí, les administracions són molt lentes, tot té un 
procés públic. En quatre anys amb prou feines 
hem tingut temps per fer coses de profit.

• En  què  treballava  abans  d'ésser  alcalde  de 
Lliçà?

Era  arquitecte,  i  encara  ho  sóc,  no  es  perd 
l'ofici. 

• Quins nous avanços heu realitzat des de que 
ocupa l'alcaldia de Lliçà?
Posar  ordre  dins  l'ajuntament,  concertar  els 
crèdits al la població, agafar crèdits per poder 
pagar lentament, fer l'escola Bressol, Posar nous 
autobusos municipals, asfaltar carrers, formar la 
urbanització  Pinar  Feu,  L'operació  de  Ca 
l'Oliveres i la regularització de llocs de treball.

• Pot fer-nos una petita valoració del temps que 
ha estat en aquest càrrec?

És una feina molt maca, agraïda. Hi ha algunes 
coses que ho fas bé i t'ho agraeixen. Si resolts 
els problemes, millores el poble.

Aquí  acabem,  moltes  gràcies  i  li  agraïm  la  seva 
atenció  i  col·laboració  amb  nosaltres,  moltes 
gràcies i fins una altra.


