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El primer cap de setmana de Maig el nostre poble es posa el davantal solidari en un dels actes que, per a nosaltres, és un del mes solidaris de Lliçà d’Amunt.
“Omplim El Rebost Solidari” és el recapte d’aliments propi del nostre municipi, el qual es va estrenar l’any passat i complementarà al similar Gran Recapte d’Aliments 
que el Banc d’Aliments porta a terme al novembre arreu de Catalunya.
L’Ajuntament, en col.laboració amb el “Rebost Solidari”, ha organitzat la segona edició, en la qual vàrem participar com a voluntaris fent la recollida. S’ha de dir que 
realment et pots arribar a emocionar veient els veïns i veïnes del nostre poble com, amb el seu petit gra de sorra, fan mans i mànigues, encara que sigui amb un 
paquet de pasta, per ajudar a qui mes ho necessita del poble.
Només podem dir gràcies i gràcies a ells i elles, personal de l’Ajuntament, voluntaris del Rebost Solidari, supermercats i empreses del nostre poble, per fer encara 
més gran aquest projecte.
Fins l’any vinent!

Últimament, estem veient de forma preocupant un fet que es va repetint dia a dia, i cada vegada més sou els mateixos veïns i veïnes els que ho exposeu en les 
xarxes socials. Són els nostres contenidors; que s’estan convertint en petits evocadors descontrolats on podem veure qualsevol classe de deixalla, passant per 
ferralla, runa i tota mena d’electrodomèstic o mobiliari. Aquest fet abans més aïllat s’està convertint en un element usual en els nostres carrers i del paisatge del 
nostre municipi. És cert que un dels grans motius és l’incivisme individual de cadascú, i una manca de sentiment del bé comú com d’un propi; però també és cert 
que no veiem solucions per part de l’Equip de govern per a combatre aquest fet. Estem esperant les propostes o accions que han de revertir aquesta situació, al 
mateix temps que continuem esperant des de l’oposició el grup de treball per intentar aportar solucions que el PSC, pel que sembla no té...,ja que assumir el cop 
i apujar els impostos, per nosaltres no és la solució, i per mostra un botó.

A En Comú-Podem, ens creiem de debò allò de “ Un poble per viure”.
Un poble on viure, és un poble on puguis moure’t sense dependre del vehicle privat, un poble que et fa costat quan la teva estructura fa fallida i un poble on pots 
cobrir totes les teves necessitats, incloent l’oci i la socialització.
Els pressupostos sempre reflecteixen el model de poble que es vol, els projectes que es volen dur a terme…  I al nostre grup municipal ens preocupa la manca de 
projectes, la falta d’optimització de recursos, la poca inversió en serveis socials o de cooperació…
Reclamem una estratègia ferma per construir un poble per tothom; feminista, accessible, solidari i que cuidi el medi ambient, evitant tales massives de boscos i 
requalificacions de sòl que només beneficien a les grans corporacions.
Apel·lem a la responsabilitat col·lectiva a l’hora de participar i fiscalitzar les accions de govern, governi qui governi. Veniu als plens, proposeu, participeu… Viure és 
prendre partit.

Setembre 202: ERC Lliçà d’Amunt presentem una moció per incorporar un permís retribuït en cas de menstruacions doloroses. L’equip de govern en ple vota en 
contra i argumenten que les dones ja tenen el permís d’assumptes personals per utilitzar “com vulguin”, com si una menstruació dolorosa fos un tema sobrevingut. 
Un mal incapacitant és motiu de baixa, excepte que aquest mal incapaciti una dona i sigui per una causa “de dones”. En aquest cas ens diuen que és un assumpte 
personal. Maig 2022: es presenta l’esborrany de la Nova Llei de l’avortament que contempla el dret a la baixa laboral per menstruacions doloroses. Unes necessitats 
que, segons el PSC, les dones de Lliçà d’Amunt no tenen, sembla ser que sortint del nostre municipi sí existeixen, són visibles, són reals. Esperem que aquesta 
mesura sigui finalment incorporada a la Llei, entre altres mesures importants i que afecten el dia a dia d’una part de la població per raó del seu sexe. De nou ERC 
ens avancem en polítiques feministes i des de Lliçà d’Amunt tenim un ferm compromís per què es facin realitat.

N’hi ha qui ha començat la seva campanya electoral amb el desprestigi com a bandera. Malauradament el que heu llegit o escoltat fins ara no és res comparat amb 
el què vindrà. Però valoreu vosaltres mateixos: diuen que som autoritaris però hem acordat pressupostos i accions concretes (principalment durant la crisi sanitària), 
sense oblidar que els 15 anys que portem governant ho hem fet de la mà de diversos partits polítics; diuen que no els escoltem però han participat de l’elabora-
ció de projectes de futur com el Pla d’Habitatge, el Pla Educatiu, del projecte del nou Centre Urbà, de la diagnosi dels ODS, i ho faran del Pla de Joventut, entre 
d’altres; diuen que passem el “rodet” de la majoria absoluta però només ens hem quedat sols en 3 ocasions dels 103 punts ordinaris en els 17 Plens Municipals 
que s’han celebrat fins ara, i en 4 mocions de les 30 que s’han debatut; i un llarg etcètera de rumors que deixaran anar per lluitar amb les armes de la mala política. 
Mentrestant nosaltres continuarem treballant de valent per al nostre poble. 


