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La guerra vuelve al corazón de Europa. Ucrania invadida por Rusia. Una agresión criminal y un pueblo defendiéndose frente al invasor mientras llama a las puertas 
de Europa en busca de la libertad. 
Al frente, un gran líder, su presidente, Volodímir Zelensky, un liberal al que tuvimos el honor de invitar, junto con su partido, a Renew Europe, el grupo del parlamento 
europeo que integra a todos los partidos liberales, entre ellos, Ciudadanos.
Y…
Mientras, en nuestro país, el partido que gobierna Lliçà d’Amunt y España sigue subiendo impuestos y tributos además de culpar a esta guerra la subida de estos 
y a la vez paga favores entregando al ministerio de Igualdad de Podemos 20.000 millones de euros, para gastar los próximos años.
Maneras distintas de ejercer el poder:
Unos son liberales, los otros son socialistas.

En el moment de publicar l’article no podem saber quina és la situació del conflicte; però en el moment d’escriure’l ens trobem en una ofensiva militar de la Federa-
ció Russa no tan sols contra objectius militars Ucraïnesos també contra la població civil. A part de les víctimes cal sumar-hi els desplaçaments forçosos, la pèrdua i 
destrucció d’habitatges i propietats, i el mal psicològic i emocional sobre milions de persones. Només la via diplomàtica ha de ser el conducte per poder solucionar 
qualsevol mena de conflicte en ple s.XXI. La societat catalana sempre ha rebutjat la guerra i està compromesa amb la pau i la resolució pacífica dels conflictes. 
Lliçà d’Amunt no és una excepció, per aquest motiu, en nom de la població, condemnem aquest conflicte armat i ens solidaritzem amb el poble d’Ucraïna, exigim 
la fi de les hostilitats i a les institucions UE a prendre accions contundents per a retornar la pau. Agraïm la implicació del poble Lliçanenc en les diverses accions 
que s’estan duent a terme per tal d’aportar el nostre petit gra de sorra en aquesta barbàrie; gràcies a tots!

El paper ho aguanta tot, i els discursos buits de contingut són fàcils de fer i poden enganyar a qualsevol. 
No, no anem bé.
No estem complint l’agenda 2030, i assegurar-ho, és mentir. Les conquestes en reconversió ecològica de camps es veuen embrutades per la pols d’un circuit que 
malmet collites i contamina l’ambient de la bassa de Can Dunyó, i una MANGO en plena expansió ha guanyat unes modificacions urbanístiques que trenquen pro-
meses fetes i votades. I també seguim perdent el verd del municipi, mentre les batudes de senglar monopolitzen els passejos entre boscos talats indiscriminadament.
I no, tampoc s’estan executant els pressupostos de forma eficaç. Fa un mes veiem com s’aixecaven carrers per reasfaltar, quan fa tres mesos s’havien repintat i 
posat pilones que s’han tornat a posar i a repintar. Voleu dir que fer-ho al revés no hagués estat més eficient?
En què marxen els nostres impostos? 
La partida de participació ciutadana ens està fent participar? I quan se’ns consulta... on queda això? Paper mullat? Menys arrossos i més eficiència.

A l’últim Informa’t el PSC responia directament l’escrit que presentaven conjuntament tots els grups de l’oposició. I no és el primer cop. Fan servir, com a equip de 
govern, el privilegi de veure els escrits dels altres grups municipals abans de tancar l’edició i poden respondre iradament els nostres articles. En definitiva fan servir 
el butlletí municipal com a propaganda de PSC. 
Al 2014 ERC va presentar una moció en la que es demanava aplicar el Decàleg de bones pràctiques en la comunicació local pública que va ser aprovada per 
unanimitat. El Decàleg, elaborat per la UAB, planteja una sèrie de principis bàsics que han de respectar els mitjans locals de titularitat pública. Qüestions com la 
pluralitat política en els consells editorials, òrgans de gestió participatius que garanteixin la participació del conjunt del consistori per evitar el partidisme i no utilitzar 
els mitjans com a eina de propaganda política del partit que té el poder. 
Desprès de 8 anys l’equip de govern encara no ha fet res per aplicar aquests principis, és més, ho ha fet en el sentit contrari, convertint l’Informa’t en el seu mitjà 
de propaganda. Només cal que reviseu els continguts.

Quan encara estem patint les conseqüències socials, econòmiques i de salut mental de la pandèmia de la Covid-19, sense haver-nos recuperat del tot, 
Rússia comença una guerra contra el poble d’Ucraïna. Aquesta flagrant violació del dret internacional posa en risc les persones, la seguretat i l’estabilitat 
europea i mundial.
A nivell estatal Pedro Sánchez i Josep Borrell estan demostrant el seu lideratge en la gestió de la crisi més greu a Europa en dècades. I a nivell municipal, 
el Govern Socialista ha posat en marxa diverses iniciatives solidàries per posar el nostre granet de sorra per ajudar a les persones que pateixen la guerra a 
casa seva. I hem engegat el protocol municipal d’acollida per que l’Ajuntament aculli famílies refugiades d’Ucraïna, tal i com vam fer l’any 2017 amb la guerra 
a Síria. Lliçà d’Amunt sempre ha estat un municipi solidari que lluita contra les desigualtats i les injustícies, i ho està demostrant un cop més amb la recollida 
de productes de primera necessitat, la voluntat d’acollir i la xarxa de voluntariat.


