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Estrenamos nuevo año con buenas noticias sobre seguridad en nuestra población, dentro de la campaña +SEGUROS+LIBRES que Cs está llevando a cabo en 
toda la Comunidad, por un aumento de seguridad en nuestros municipios este grupo municipal ha logrado indexar en los nuevos presupuestos municipales la 
contratación permanente de 3 nuevas bacantes fijas de policía local, esta demanda que debería haber sido admitida de cajón ya hace años, más aún con el im-
portante déficit que creemos que tiene nuestra policía local, de medios y personal. Esperemos que este nuevo presupuesto para nuestra policía vaya directamente 
a paliar este déficit, como también aumentar la seguridad de nuestros vecinos en urbanizaciones que en estos últimos días se está viendo que no es suficiente 
y en aumentar las patrullas en la calle también los fines de semana. Seguiremos trabajando en esta campaña de seguridad desde la oposición en temas como 
perseguir las mafias de la okupación, agilizar la recuperación de la vivienda por parte de los propietarios como también elaborar un plan local contra la ocupación/
robos y reforzar las patrullas Mossos y Policía local. +SEGUROS+LIBRES

El recent aval del Tribunal suprem a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a obligar els centres educatius catalans a fer un mínim d’un 25% 
de les classes en castellà, és un nou intent d’agressió al model d’escola catalana i al seu enfocament pedagògic. Un model consolidat, garant de competències 
lingüístiques, on la immersió lingüística garanteix un model d’èxit, que contribueix a la inclusió i a la cohesió social, a la igualtat d’oportunitats i a la normalització de 
la nostra llengua des  d’una perspectiva intercultural.
Al nostre entendre, han de ser els professionals de l’educació els que determinen quin model o quantes hores calen per garantir la competència lingüística, i no pas 
els juristes; ja que si no podem entrar en arguments perillosos d’instrumentalització política de l’educació i la llengua Catalana.
Darrere d’aquests continus atacs polítics i judicials, hi ha una voluntat de reduir la llengua catalana en els seus usos socials, arribant a situacions com l’actual on 
més d’un 28% d’alumnes no fan servir mai o gairebé mai el català a l’escola. Molt preocupant.... 

Aquest 2021 el nostre espai polític, des dels diferents nivells institucionals, hem assolit grans fites que milloren la vida de la gent. I tanquem l’any contentes.
Hem aturat l’ampliació de l’aeroport, hem aconseguit una nova pujada del salari mínim, hem conquerit l’ampliació de la llei de violències masclistes, s’ha aprovat 
la Llei del joc que regula la publicitat de cases d’apostes i També la de benestar animal, s’han revaloritzat les pensions i abaixat les taxes universitàries... així que 
podem mirar amb optimisme un 2022 que ha de portar-nos més justícia social i ecològica.
Com a grup tossudament municipalista, creiem que els grans canvis neixen al nostre entorn més proper, així que un dels nostres grans desitjos per aquest 2022 és 
que des de l’Ajuntament es trobin mesures més respectuoses per controlar la plaga de senglars que entenem que tenim. Estem cansades de veure com un grup 
d’homes armats privatitza un espai natural, molt proper als nostres habitatges, que hauria de ser segur per tots i totes (animals domèstics inclosos!).

Feliç any nou. Desitgem que estigueu passant unes bones festes. En el moment de tancar l’edició encara no s’ha aprovat el pressupost municipal pel 2022. Però 
us avancem què passarà. Al marge del que pugui aportar la oposició, el govern municipal, aprofitant la seva majoria absoluta (una vegada més), aprovarà un pres-
supost que augmenta les despeses d’estructura sense una millora notable dels serveis. Més impostos, més despeses de personal però continuem amb molts 
serveis que continuen sense funcionar o que funcionen malament. Amb la incorporació del que no s’han gastat durant aquests anys, el proper 2022 el PSC farà 
servir els 21 milions d’euros de pressupost per fer una gran precampanya electoral on veurem com de cop i volta apareixen diners per “fiestas y festejos”, “dinars i 
viatges”, asfaltar carrers, pintar senyalitzacions, arreglar totes les zones verdes, construir coses i desenvolupar idees del nostre programa electoral. Cap idea pròpia. 
Tot plegat continua sent lleig, molt lleig. Feliç 2022. 

No ha estat gens fàcil la gestió pública amb aquests gairebé dos anys de pandèmia per la maleïda COVID-19. Però entrem en l’any 2022 amb energies renovades, 

amb la voluntat d’acabar de complir amb totes les nostres promeses electorals, i de treure bona nota sobre les 101 propostes a realitzar amb les que vam començar 

el mandat. Perquè el que sempre cal fer és rendir comptes del que s’ha fet i deixat de fer; és complir amb el compromís que en el seu dia vàrem contraure amb 

el nostre programa electoral, el “contracte” que vàrem signar amb tots i cadascun dels veïns i veïnes de Lliçà d’Amunt i que ens van donar la gran confiança (però 

també responsabilitat) de governar amb majoria absoluta. Així que mantenim la maquinària a ple rendiment, donant el màxim i el millor de tots i totes nosaltres amb 

seriositat i rigor. Perquè el que volem és que hi guanyem tots i totes, que avanci Lliçà d’Amunt amb modernitat, benestar i solidaritat.


