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Arriba setembre i l’inici del curs escolar. Al nostre poble ho fem inaugurant el primer curs de l’escola per a persones adultes ampliant així el ventall educatiu. Una aposta ferma des del grup socialista a l’Ajuntament per fer un poble cada dia millor.
Però setembre a Lliçà d’Amunt també es sinònim de Festa Major, d’allargar les vacances i la calor, i l’ús intensiu de l’espai públic
no amaga el treball, sempre constant i atent, al voltant de donar resposta a les necessitats del nostre poble i les seves persones,
perquè volem que aquesta alegria, aquesta joia, aquest gaudir l’estiu sigui per a tothom en un espai plural i divers.
Des del PSC de Lliçà d’Amunt us volem desitjar la millor Festa Major i us volem engrescar a continuar sentint el poble com sempre, perquè el nostre poble no seria res sense la seva gent, la gent que li dóna vida, que la fa tal com és.
Ens veiem als carrers. Bona Festa Major per a tothom!

Hace tres meses dejaba su acta de regidor nuestro compañero Francisco León. En su lugar, en el último pleno municipal celebrado en el mes de Julio, se incorporaba como regidora de nuestro grupo municipal nuestra compañera Yolande Rabault. Desde
aquí, le queremos transmitir todo nuestro apoyo para esta nueva etapa institucional que comienza, en este tramo final de legislatura. Con este cambio, nuestro grupo municipal quedará formado por nuestr@s compañer@s Antonio Polo y Yolande Rabault.

Ja tenim a prop la Festa Major d’enguany, un dels esdeveniments més importants del nostre municipi.
Actes tan singulars com el Sopar de les Àvies, la Cercavila de Gegants, les proves de la Juguesca per aconseguir ser la millor
colla de l’any, entre d’altres, fan que aquesta Festa sigui un espai de trobada per gaudir i passar-ho d’allò més bé amb els nostres
amics i veïns. I no oblidem les 24 Hores de Resistència en Ciclomotors, la Cercavila de carrosses, l’Embarraca’t i els concerts al
Pinar, que apleguen multitud de gent de totes les edats.
Tots volem gaudir de la Festa Major i la seguretat ha de ser una de les principals preocupacions de l’Ajuntament, posant tots els
mitjans al seu abast per evitar al màxim els comportaments incívics que malauradament a vegades es produeixen.
La Festa Major és un espai d’esbarjo i diversió, però a la vegada un bé cultural, lúdic i històric de tots el lliçanencs, i és obligació
de tots mantenir-la; entitats, Ajuntament i persones particulars treballen desinteressadament per aconseguir cada any una bona
Festa Major!
Esquerra
republicana

Acaba l’agost i amb ell, per a molts de nosaltres, els dies de descans. Això vol dir que tenim a tocar la Festa Major amb les 24h de
ciclomotor, l’11 de setembre Diada Nacional de Catalunya, que la canalla començarà un nou curs escolar i que s’han d’aprovar
els pressupostos i les ordenances municipals. La Festa Major donarà pas al comiat de l’estiu amb gresca, principalment, gràcies a la Juguesca i les colles. Tindrem un nou i reivindicatiu 11 de setembre on no faltarà un record pels presos i exiliats polítics
d’aquest país i al moviment social que va permetre votar l’1 d’octubre passat. El curs escolar començarà un any més sense que
hi hagi un pla d’entorn que defineixi i relacioni tots els elements educatius i que permeti potenciar el nostre sistema educatiu i
cultural. I per acabar de guarnir l’inici del quadrimestre s’hauran d’aprovar uns pressupostos que intuïm que seran continuistes,
conservadors i que no respondran a les necessitats reals de la gent. Tenint en compte que l’any vinent hi ha de nou eleccions
municipals, estem convençuts que seran un pressupostos que no permetran executar i gastar el necessari en allò que és important però sí en allò que permeti maquillar els últims 11 anys de govern. En continuarem parlant. Ara, gaudiu de la festa.

El 20 y 21 de julio se celebró el Congreso Nacional del Partido Popular, en el que fue elegida, con el 57% de los votos, la candidatura de Pablo Casado, ya convertido ahora en el nuevo Presidente Nacional del PP. Fue un congreso emotivo donde la mayoría
de los compromisarios vivimos momentos de euforia. Casado, en su discurso, se comprometió a integrar en su equipo a la
mayoría de las personas de la otra candidatura y, en especial, a la ex vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sainz de Santamaría.
Casado fue firme al decir que en el PP no sobra nadie, y que quería en su equipo tanto Jóvenes como personas con experiencia.
Siguiendo este mismo principio, y a menos de ocho meses de las Municipales, nuestro partido en Lliçà d’Amunt se abre a todas
las personas que quieran colaborar, ya sea a través del Grupo Municipal, cómo afiliado o como colaborador Independiente. Estamos abiertos a todas las ideas que sean beneficiosas para el bienestar de nuestros conciudadanos, y esas las introduciremos en
nuestro programa electoral. El PP de LIiçà d’Amunt sabe gobernar y así lo demostró en las Legislaturas 2007-2011 y 2011-2015.
Confiamos en volver a demostrarlo a partir de mayo de 2019.

