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Aquest mes de juny fa 10 anys que el PSC governa al municipi. Tot i haver fet molt, no ha estat fàcil. Aquests anys han vingut
marcats per una profunda crisi econòmica a nivell mundial; per la necessitat de centrar novament el model productiu de la nostra comunitat dotant-lo de major competitivitat amb la implantació de grans empreses; i per la crisi de confiança de la societat
cap a les i els polítics i les institucions democràtiques.
Molts d’aquests avenços ja no tenen marxa enrere. Aquest és el nostre millor llegat. Un llegat històric. Només en la nostra
primera legislatura vàrem invertir més de 35 milions d’euros. Empreses privades han invertit més de 400 milions d’euros en el
nostre poble des que governem. Hem reduït el deute dels 14 milions d’euros l’any 2011 als menys de 6 milions el passat 2016.
I el més important. Hem sabut dialogar, entendre’ns i governar amb tot l’arc plenari, avantposant els interessos del municipi
als interessos personals i polítics. Hem de continuar treballant per fer de Lliçà d’Amunt un poble millor, un poble per viure i per
viure’l.

ESQUERRA
REPUBLICANA

Les necessitats de la ciutadania canvien. L’ajuntament ha de respondre-hi per a oferir una millor atenció i servei a aquells qui
en fan ús. El nostre grup treballem dins el govern municipal per acomplir-ho i així poder donar respostes a algunes d’aquestes
noves necessitats.
Després de gairebé un any de preparació, aquest setembre les línies de bus passaran a tenir un nou recorregut. Els canvis
promoguts des del nostre grup a govern, permeten que hi hagi més freqüència i més proximitat al centre, que són part de les
grans demandes que fan els veïns de Lliçà, amb qui ens hem anat trobant en reunions mantingudes als barris.
Treballem per completar aquest nou model a partir del proper any, per aconseguir una mobilitat que respongui a la acessibilitat
real de la ciutadania. Encara queda molt per fer.
Dins del nostre ideal de poble imaginem voreres amples i eixos transitables on poder passejar, una plaça del poble, que històricament no hem tingut però seria agradable poder tenir i en la que hi conflueixerien esdeveniment socials, culturals, reivindicatius... anhelem un model de poble pel qual treballem dia a dia.

EUiA, como partido obrero, nos preocupamos por mejorar el bienestar de nuestros vecinos en el municipio y tenemos un claro
compromiso por mejorar las condiciones generales de la Clase Trabajadora. En consecuencia, el pasado mes de abril tuvimos
una charla coloquio en nuestro local (Francesc Macià 16) en la que tuvimos la presencia de la eurodiputada de IU Paloma López,
que junto a Gonzalo Plata (Secretario General de CCOO de la comarca) y Miguel Angel Boiza (Secretario General Intercentros
CCOO Nissan), nos dieron una visión de cómo la precariedad laboral, fomentada por el gobierno del PP, está causando una subida clara en la siniestralidad laboral. Los trabajadores/as se están matando literalmente en sus puestos de trabajo debido a la precariedad laboral legislada en la última reforma laboral. El miedo a perder el puesto de trabajo, por cuatro duros, está haciendo que
los trabajadores/as no denuncien ciertas prácticas que ponen en riesgo su salud. No se puede permitir que los mismos que se
están llenando los bolsillos de robar dinero de las arcas públicas, aprueben leyes que hacen que estén muriendo en España una
media de más de un trabajador diario en el 2016. Creemos que estas jornadas nos sirven para crear una consciencia real de lo
que está pasando a nuestro alrededor. No faltéis a la siguiente charla coloquio, contra más opiniones más se enriquece el debate.

Fa ja alguns anys que tenim una base permanent d’ambulàncies a Lliçà d’Amunt, situada en els seus inicis en l’edifici de Protecció Civil, i ara des de fa poc al CAP la Cruïlla. Aquesta dotació compta amb els equips necessaris per a qualsevol urgència
donant servei principalment al nostre municipi, a Lliçà de Vall i a Santa Eulàlia. Hem pogut constatar la professionalitat del
personal d’aquesta unitat, i el seu bon tracte tant als usuaris com als seus familiars. Tota aquesta feina està reforçada per la
gran tasca que es porta a terme des de Protecció Civil. Aquest organisme, que compta amb tècnics formats i motivats, actua coordinadament amb les ambulàncies, facilitant les seves tasques. Protecció Civil realitza, en el cas que sigui necessari,
primeres assistències, tant a nivell domiciliari com en els diversos esdeveniments del municipi, resolent les incidències on
actuen, que no són poques, d’una manera eficient, voluntària i desinteressada. Felicitem doncs a aquest col·lectiu, creiem que
és de justícia donar a conèixer aquesta gran tasca que realitzen, que evidentment nosaltres recolzem. Gràcies a la gent que
forma i ha format part de Protecció Civil. Bona feina!

De nuevo nos llevamos otra sorpresa con este gobierno municipal: de las 5 mociones que presentamos al Pleno este pasado
30 de Marzo, nos encontramos que solo nos aprueban 1, votan en contra 3 y nos hacen pactar el retirar la última.
Queremos expresar nuestra indignación ya que es incomprensible y nada ético el votar “en contra” 3 mociones que favorecían
el bienestar de nuestros vecinos.
La 1ª fue la de la instalación de contenedores de reciclaje de aceite doméstico, alegando que esta acción ya estaba empezada
por el equipo de gobierno. La 2ª rechazada fue reclamando el mantenimiento y la instalación de nuevos elementos infantiles en
el parque Ibáñez, donde alegaban algo semejante. La 3ª fue sobre la instalación de cámaras de vigilancia en materia de tránsito
y de seguridad en el municipio, esta vez alegando que el coste era muy elevado y que no había tanta sensación de inseguridad
ni accidentes sucesivos. Y nos propone el Alcalde retirar la última sobre la colocación de la bandera española y del retrato de
S.M. el Rey de España, a cambio de retirar ellos el retrato del Honorable Sr. Puigdemont.
Si, harán historia juntos, sigan así.

