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La diputación de Barcelona ha anunciado recientemente su intención de promover y construir una piscina cubierta en la Vall del Tenes, la cual de servicio a los 
municipios de la mancomunidad del Tenes (Bigues i Riells del Fai, Santa Eulàlia de Ronçana i Lliçà d’Amunt) además de Lliçà de Vall. Su instalación se prevé en el 
municipio de Santa Eulàlia. 
Una buena noticia que, por otro lado, rompe la estrategia electoral que usaron diversos partidos (y que volverían a usar el próximo año), de prometer una piscina 
cubierta pero no explicar que la única manera económicamente viable de realizarla, era compartirla con otros municipios y construirla, probablemente, fuera del 
pueblo. 
En nuestro programa de 2019 no prometimos nada que sabíamos que no íbamos a cumplir. Y el 2023 volveremos a actuar así.

Quan surti a la llum aquest article, estarem immersos en ple mes de juliol que juntament amb l’agost i setembre són els mesos predilectes per dur a terme tota 

mena de festes i sopars de barri. Aquests actes juntament amb la Festa Major, permeten un major contacte i relació entre veïnes i veïns del nostre Municipi. En-

guany, després d’aquest període en què la COVID ens ha aïllat més que mai, pren més importància aquesta interrelació, és per aquest motiu que us encoratgem a 

gaudir de tot el ventall de possibilitats que ens ofereixen les diverses Associacions del municipi, que d’una forma desinteressada continuen treballant per mantenir 

l’essència de Lliçà com a  poble. Deixeu-nos doncs agrair per endavant tot aquest treball i il·lusió que les fan moure i us animem a la resta a participar, ja que és 

la millor manera d’agrair tota aquesta dedicació. Moltes gràcies a totes les entitats del nostre municipi. Bon estiu i bona Festa Major!!

La política ha de tenir una mirada llarga... i no “pan para hoy y hambre para mañana”, que diuen.
Aprofitar un mandat amb majoria absoluta per executar allò que per consens no seria possible, és molt miserable.
Signar convenis milionaris per la gestió d’escombraries, a esquena de la taula de partits creada per a tal efecte, condicionant les polítiques en matèria de residus 
de les legislatures vinents... és una falta de respecte i una molt mala decisió.
Permetre la desforestació dels nostres boscos, sense cap mena de supervisió (si us plau, aneu a veure sobre el terreny el que estan fent, perquè no és el que s’ha 
pactat) és donar l’esquena al canvi climàtic i al benestar de les veïnes i veïns de Lliçà.
I construir un pont preciós que uneix el local del PSC de Lliçà d’Amunt amb el centre del poble, absolutament NO PRIORITARI, amb diners públics... és de.... 
(qualifiquin vostès mateixos).

Queden tot just onze mesos per a les eleccions municipals, unes eleccions que es perfilen molt interessants, ja que hi ha una gran quantitat d’interrogants que han 
de ser resolts. Molts d’aquests interrogants estaran relacionats amb el que cada formació política inclourà en el seu programa electoral i que tractaran de desen-
volupar i exposar durant la campanya electoral, que determinarà el futur i les polítiques que es duran a terme i esdevindran un punt d’inflexió en el nostre municipi. 
Malgrat estar estipulat que les campanyes electorals només es duen a terme durant quinze dies, la societat interconnectada i mediatitzada en la que vivim ha con-
vertit aquestes campanyes en permanents. Hi ha diverses maneres d’entendre aquestes campanyes permanents, hi ha formacions que es focalitzen en fer sopars 
i festes per mantenir fidelitzat el seu vot i n’hi ha d’altres que busquen alternatives. Des d’ERC Lliçà d’Amunt durant aquest 2022 hem iniciat una campanya de 
comunicació amb totes les entitats, associacions, clubs esportius, botiguers i gent diversa del municipi, per recollir les seves inquietuds, necessitats i totes aquelles 
opinions relacionades amb les necessitats del nostre municipi. Considerem aquesta informació de vital importància per a confeccionar un programa electoral de la 
gent. Un programa que permeti un canvi que és molt urgent i necessari a Lliçà d’Amunt.

Més enllà del cost de la renovació de la flota de camions de la recollida d’escombraries, quasi 700.000€, el més important d’aquesta inversió és la millora en les 
prestacions tècniques: són camions més ecològics, amb més potència, funcionen amb càrrega lateral, etc. Això permetrà a l’Ajuntament, junt amb la renovació 
de tots els contenidors del poble (que gaudiran de més capacitat d’emmagatzematge), perfeccionar les rutes dels camions i, per tant, millorar el servei de recollida 
de residus en el seu conjunt. Aquestes inversions ens permetran optimitzar els recursos i, si s’escau, incorporar un nou servei sense gaires costos addicionals: la 
recollida de poda.
L’aposta per la recollida selectiva amb contenidors és clara i la campanya “Superacciona’t: reciclar és un súper poder!” ha de ser la clau per millorar els índex de 
recollida selectiva a Lliçà d’Amunt i convertir-nos en un poble exemplar. Però necessitem de la complicitat de tots els vilatans i vilatanes per fer-ho possible. Així que 
endavant, fem-ho possible! 


