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Grups
Municipals

Veïns del centre del poble ens reclamen inversió, perquè creuen, erròniament, que només invertim en els barris. Serà que
fallem amb la comunicació i, en aquest sentit, ens comprometem a millorar-la, però cal recordar que en el darrer any s’ha
invertit en la millora de la xarxa de distribució d’aigua potable del centre, construint una barbacoa en el Casal d’avis, fent la
rehabilitació dels vestidors i del bar de la piscina municipal, posant un mòdul i canviant la gespa del camp de futbol, s’està
acabant d’asfaltar l’esplanada de l’Aliança i de la Piscina, s’ha urbanitzat el carrer Mossèn Cinto Verdaguer, s’han refet les
voreres de Folch i Torres i Prat de la Riba, s’ha fet el camí de vianants al barri de Sant Joan, s’ha adequat el parc de Can
Godanya, s’ha reformat l’Esplai, s’han pintat les escoles, etc. i, aquest any, està previst seguir fent millores en el parc del
Quiosc, escola de música, bressol i Lliçà, i invertint en la xarxa d’aigua potable, en la mobilitat, asfaltar el carrer Major o
fer el clavegueram de Can Bosch, entre altres. I continuarem fent inversions en tot el municipi, tant en el centre com en els
barris, perquè per nosaltres tot és poble. Des del PSC us desitgem un feliç i pròsper any 2017.

El passat novembre es va aprovar el pressupost del 2017. Som conscients que no és el pressupost que nosaltres
haguéssim fet. Tot i això considerem que és el millor pressupost possible tenint en compte la realitat política del moment. Els grups a govern hem aconseguit un equilibri entre garantir la qualitat en la prestació dels serveis públics i les
inversions a realitzar. Particularment les regidories gestionades per ERC, han augmentat les partides de Transport i
Mobilitat, focalitzant esforços en millorar el servei actual i pensant en una nova línia de bus. La regidoria de Joventut
augmenta els serveis d’atenció als joves, col·laborant en un programa d’ocupació, fomentant la formació i obrint-se a
la participació de manera que els joves decidiran què volen i necessiten. La Regidoria de Comerç, Consum, Turisme
i Empresa augmenta també la partida per donar suport al creixement econòmic fomentant la col·laboració amb els
sectors productius. A la vegada, la Regidoria de Companyies de Serveis tornarà a invertir prop de 250.000€ en la
millora de la xarxa de subministrament de l’aigua. Continuarem treballant perquè tot això sigui possible.

Desde EUiA queremos compartir con todos los ciudadanos de Lliçà, la ilusión de que este nuevo año entrante seamos capaces de avanzar en la construcción de un pueblo que cada vez sea más solidario, generoso, digno y justo.
Para ello, queremos contar con la ayuda de todos vosotros, ya que sin la iniciativa y el empuje del pueblo todo es
más difícil. Estamos a vuestra disposición los Martes y Jueves en nuestro local, situado en la calle Francesc Macià,
número 16, horario de 18:00h a 20:00h, donde os atenderemos para daros a conocer nuestros nuevos proyectos y
donde podréis proponer vuestras ideas de cara a mejorar nuestro pueblo. Pensamos que las iniciativas y movimientos populares son los pilares de un pueblo cohesionado, y sabemos que muchos ciudadanos de Lliçà d’Amunt las
tienen. Para EUiA la participación ciutadana es algo muy importante, y por ello insistimos en que seáis vosotros (los
ciudadanos) los que toméis la iniciativa en las mejoras que necesita nuestro pueblo. Os esperamos.
Felices fiestas!!

Primer de tot felicitar-vos per aquest any que tot just comença, desitjant que el 2017 sigui un any de canvi i de millora,
sobretot per aquelles famílies i col·lectius desfavorits del nostre municipi que ho estan passant malament.
Aquest 2017 també porta canvis pel que fa al nostre partit, després d’un llarg viacrucis, ja podem dir amb tota seguretat que la transició al nou partit és completa, ja que definitivament tenim nom: PEDECAT, un nom que tan sols el
temps dirà si es consolida col·loquialment com a Partit Demòcrata, o no.
Un nou nom comporta canvis; canvis pel que fa a tot el territori i com no, municipalment. La formació del nou partit
ve acompanyada de noves cares respecte als òrgans directius; sabia nova que vol reforçar aquesta regeneració que
es va iniciar al nostre municipi amb una llista diferent i amb un candidat nou. Un canvi que pretén veure la política amb
uns altres ulls, que vol fer les coses d’una altra manera, un projecte il·lusionant no absent de dificultats on el nostre
Municipi té molt a guanyar.... Un grup de gent, un partit, on si voleu teniu les portes obertes.

Este mes queríamos hablar en esta columna sobre las medidas que el Partido Popular impulsó durante los dos mandatos en los que estuvimos en el gobierno municipal. Medidas para reducir la deuda municipal y para hacer posible
la llegada de Mango a Lliçà d’Amunt. Pero nos hemos encontrado con la desagradable sorpresa de un cambio de
formato de la publicación Informa’t. Un cambio que nos afecta negativamente, pues el espacio destinado a los grupos
municipales se ha visto reducido de forma significativa. Todos los partidos se unieron en un pacto infame para crear
un cordón sanitario y dejar al PP sólo en la oposición. Ahora ellos no tienen nada que decir, algunos hace meses que
no publican su columna, y los populares somos los únicos que cada mes explicamos las acciones que llevamos a
cabo para mejorar la vida de nuestros vecinos. Y también señalamos los abusos de este gobierno municipal cuya
única finalidad es repartirse los cargos y el presupuesto municipal. Nos quieren silenciar pero no lo conseguirán. Seguiremos hablando claro y trabajando para hacer un mejor Lliçàd’Amunt. Feliz año nuevo.

