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La situació econòmica dels últims anys ha marcat l’acció de govern del nostre ajuntament. Hem treballat per generar valor afegit
amb empreses al municipi, donant llum verda a projectes empresarials i comercials importants, a la vegada que hem insistit en la
formació concreta per a la capacitació dels treballadors i treballadores. Una altra línia de treball són plans d’ocupació, reincorporant
al món laboral de manera temporal a aquells veïns i veïnes que porten més temps aturats i que necessiten tornar al circuit del treball.
Tot i així, la crisi no ha passat per a tots iguals, i no volem un Lliçà a dues velocitats; d’aquesta crisis només en sortirem si no
deixem a ningú pel camí Per això, apostem per una escola d’adults per formar a tots aquells que per algun motiu van sortir del
circuit educatiu i volen tornar-hi per ser més competitius. Per una altra banda, no ens hem oblidat de fer les reclamacions pertinents a la Generalitat per aquells que estan patint la manca de recursos de la renda Garantida de Ciutadania, situació que deixa
en la pobresa absoluta a aquells que més ho necessiten. Pel PSC és imprescindible no deixar a ningú al camí.

Empieza la carrera electoral a nuestro municipio; nuevos partidos, nuevos candidatos, y comienza la guerra de ideas. Pero creemos que
no se puede empezar con demagogias tan pronto, intentando convencer a nuestros ciudadanos con medias verdades. A los compañeros
de ERC de Lliçà, varias puntualizaciones. Entendiendo que el traslado de una parte importante del ayuntamiento a Can Malé no es de
agrado y que creen que el coste de 350.000€ es mucho dinero. Me gustaría realizar varias reflexiones. En primer lugar, encuentro licita
vuestra postura de trasladar los servicios municipales, pero decir que a cambio realicemos una pista cubierta en la zona de Palaudàries,
nos parece una verdadera barbaridad. Les recordaré un par de cosas. Estando en el gobierno hace unos años con nuestro apoyo, realizamos un pre-proyecto de traslado y construcción de un nuevo edificio, con un coste superior a los 2.000.000 de €. Y comentar que
cerrar la pista de Palaudàries, después de la lucha que realizamos por motivo del cierre del corredor ecológico de esta zona, nos parece
demasiado demagógico. Y a un nuevo compañero, que no es nuevo pero que nunca ha tenido representación municipal, como es el Sr.
Vera de Ciudadanos, entiendo que el Networking empresarial no le parece bien, pero decir que ese dinero se podría dedicar a las personas que no tienen que comer, lo encontramos desafortunado; Serveis Social de nuestro municipio funciona y funciona muy bien.

Des del nostre partit, volem expressar l’actuació del nostre regidor fins a dia d’avui.
Per en Manel Busquets, regidor d’Esports i, des de fa un temps, també de Mobilitat; creiem que és de rebut agrair-te públicament la
tasca que estàs realitzant i la teva implicació. Cosa que ha portat a que puguem dir que, des d’aquestes dues regidories en concret, has
promogut tota una sèrie de millores i actuacions, de les quals, segons una enquesta realitzada, forces veïns del nostre municipi estan
contents. Entitats esportives i associacions diverses del nostre poble, col·lectius i a nivel particular han expressat la seva satisfacció per
tota una sèrie d’actuacions que has promogut.
T’encoratgem a que segueixis treballant en aquesta línia, impulsant projectes nous i anar millorant el que tenim, perquè la gent del nostre
municipi en sortim beneficiats, quants més millor.
ESQUERRA
REPUBLICANA

L’ajuntament ha presentat l’inici de l’Estudi de Mobilitat. Aquest estudi, encarregat durant el període que ERC va ser a govern, s’inicia
dos anys després. L’estudi havia d’analitzar trànsit intern i extern, densitat, aparcament i modes de transport. Més enllà de les intuïcions
que tothom pot tenir sobre la ineficiència dels nostres carrers i la utilitat real d’alguns projectes, havia de servir per tenir un marc rigorós
per descartar algunes actuacions i prioritzar-ne d’altres.
Pel que sembla, l’estudi s’ha dirigit a justificar les prioritats del govern, decisions ja preses, com el Centre, la urbanització del pla del
Tenes, Ca la Miquela i Can Malé. També justificarà el fre a algunes inversions en mobilitat, arribarà tard i no tindrà altres conseqüències,
com en el seu dia va passar amb el pla d’habitatge, el pla d’accessibilitat urbana, el pla de dinamització del comerç local o el conveni per
la creació de llocs de treball a Mango. Això si, el cronograma que ha imposat el govern deixa la presentació d’aquest Estudi per la primera
setmana de març 2019, darrera data per poder fer un oportú acte de presentació abans de l’inici del període electoral.

Cuando lean esta columna en la revista Informa’t faltaran solo doce meses para las elecciones municipales. Estamos, por tanto,
llegando al final de un mandato marcado por el extraño acuerdo de gobierno entre PSC, ICV-EUiA y CIU. Y estos ya han empezado su precampaña propagandista con la inauguración, a bombo y platillo, de la Fira del Tenes en el Espai Municipal Can Malé
(Biokit), del mismo modo que lo hicieron en 2016, junto a ERC, con el acto “Donem la cara”. Los de ERC, por cierto, también
están ya de precampaña en los medios con su nuevo candidato, el mismo que estando en el gobierno municipal actuó de portavoz para explicar la creación del Consorcio de la Cerveza y la cesión gratuita de una parte de las naves de Can Malé. Aunque
poco después, el grupo republicano que había contribuido a crear el cordón sanitario contra el Partido Popular abandonaba el
gobierno municipal por sus “diferencias” con en el modelo de pueblo. ¿No se dieron cuenta antes? ¿No sería aquel pacto de
gobierno fue una farsa?

