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La limpieza en nuestro pueblo no funciona, esto es un hecho que cada día conoce más gente y ahora con las redes sociales y 
los grupos vecinales se está haciendo visible, desde Ciudadanos en Lliçà d’Amunt creemos que es un tema muy serio y que hay 
que abordarlo sin más demora.
Estamos rodeados de poblaciones que están haciendo recogida porta a porta, eso y la facilidad de la ruta donde se encuentran 
nuestros contenedores hace que muchos de los vecinos de otras poblaciones que quieren seguir tirando toda la basura día a día 
lo hagan en nuestro pueblo. 
Hay que actuar y actuar ya, hay que buscar un consenso, hay que ponerse a trabajar y solucionar este tema entre todos. Por eso 
y para poder trabajar todos a una desde el grupo municipal de Ciutadans vamos a pedir al PSC que haga una comisión especial 
de residuos donde todos los partidos del municipio podremos consensuar una solución para todos y todas los vecin@s del mu-
nicipio sea del color que sea su partido. 

La societat moderna produeix cada vegada una quantitat més gran de residus. Així mateix, les reserves naturals de materials i 
les fonts d’energia per al consum humà disminueixen, mentre els costos de la seva extracció augmenten i són motiu de greus 
desequilibris socials arreu del món. Els recursos no són il·limitats.
Recuperar el màxim possible de les matèries prèviament produïdes i utilitzades és l’objectiu principal d’una població civilitzada. 
És aquí on intervé el procés del RECICLATGE i el CIVISME. Reciclar és aconseguir que alguna cosa considerada sense valor 
d’ús recuperi valor. El reciclatge esdevé així l’única solució autèntica al problema de les deixalles. Per fer reciclatge cal recollir 
de manera col·lectiva i fer-ho de manera correcta. Amb el nostre compromís  de millorar encara més el servei de recollida i amb 
l’esforç de tots i totes,  hem de vetllar per tenir els carrers nets i reciclar de forma adequada, ja que és el garant que puguem 
mantenir el nostre poble net.  Fem una crida al civisme i a entendre que vivim en una societat moderna i integradora i que hem 
d’avançar cap a un món ecologista i sostenible. No és més net qui més neteja sinó qui menys embruta. 

Deixem enrere la Festa Major i l’11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya. De la Festa Major ja en parlarem, tenim un model 
de festa que planteja molts dubtes i cal repensar-la. Pel que fa a la Diada va tenir dues cares. D’una banda, l’actual equip de 
govern va cancel·lar l’acte oficial sense ser capaç a organitzar una alternativa per poder celebrar-ho. Per l’altra, més enllà de 
les xifres, vam reunir-nos moltíssima gent per commemorar una data tan especial. Catalunya serà una República independent. 
Aquest és el nostre objectiu, però també el nostre convenciment. Ho serà perquè necessitem progrés, justícia social, llibertat, 
igualtat d’oportunitats i prosperitat econòmica. El camí que hem engegat és absolutament inevitable, especialment perquè no 
hi ha cap projecte polític alternatiu per al nostre país. Ara bé, aquest camí no serà fàcil ni ràpid ni indolor. La nostra força rau en 
la cohesió de país i s’ha d’assentar damunt una majoria social a tot el territori. I alhora s’ha de fonamentar en la capacitat de 
vertebrar una sòlida majoria política a tots els barris, pobles i ciutats. Com més àmplia i més diversitat aglutini, més consistent i 
més imparable serà el projecte de la República. 

Uno de nuestros proyectos más ambiciosos con el que nos presentamos en las anteriores elecciones municipales es el ESPAI 
CAN MALÉ (antigua empresa Biokit). Un proyecto por el que apostamos y trabajamos, desde antes que se materializara la entre-
ga de la empresa a nuestro Ayuntamiento. Hicimos sesiones informativas para que los vecinos conocieran el espacio, procesos 
participativos para que el tejido asociativo de nuestro pueblo decidiera cómo se distribuía, trabajamos para plantear diferentes 
proyectos municipales, educativos, económicos y sociales, dentro de este gran espacio municipal de 17.000 metros cuadrados. 
Salimos del gobierno con todo listo para la licitación de las obras necesarias para la puesta en marcha de todo lo anterior ex-
puesto, pero todo sigue igual que antes de las últimas elecciones municipales. Sinceramente, no entendemos el por qué de esta 
situación... no entendemos la demora de la licitación, cuando incluso hay una partida presupuestaria para iniciar las obras. El 
“ESPAI CAN MALÉ” es una gran oportunidad: para nuestro pueblo, para sus entidades, para la actividad económica, educativa 
y social, y desde nuestro grupo seguiremos luchando (ahora desde la oposición) para que sea una realidad. 

En el moment de tancar l’edició d’aquest butlletí no havia arribat cap article d’opinió d’aquest partit polític.  
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