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El pasado 11 de septiembre nuestro concejal en el Ayuntamiento no acudió a los actos institucionales de la Diada. Nunca hemos asistido a ellos en todo 

lo que va de legislatura.

Consideramos que sigue siendo una fiesta nacionalista y excluyente,en la que no se puede sentir representada toda la ciudadanía. De hecho, nuestra 

formación liberal ha apostado siempre por una celebración abierta, inclusiva e integradora, y que no esté al servicio de ideologías que buscan la ruptura 

y la confrontación entre catalanes.

Es por esta razón que queremos reivindicar que la Fiesta de Cataluña se celebre por Sant Jordi y de este modo sea una fiesta de todos los catalanes.

Volem una diada de tots. La diada, el 23 d’abril. La diada per Sant Jordi!

El passat 11 de setembre 700.000 persones segons l’assemblea i 150.000 segons la guàrdia urbana, en tot cas 42.000 més que l’any passat, van omplir 

el Paral·lel per expressar el seu sentiment, un augment significatiu en un moment en què sembla, després de 5 anys,  que hi ha una desunió entre els 

partits i el poble. És clar que poble i polítics no poden anar per separat, però també és clar que el 52% assolit en les últimes eleccions no avança i el 

poble pressiona, com és el seu dret, per complir el mandat de l’1-O; i  tot aquest panorama, passa mentres es continuen encausant activistes, s’accentua 

l’espoliació fiscal, dicten sentències contra l’escola en català i es continua amb la manca d’inversions en infraestructures.

La manifestació de la Diada torna a marcar el batec de l’Independentisme; ni la repressió, ni la frustració han impedit que aquest País es mobilitzi... ara 

toca als polítics estar a l’altura.

Estar a la altura es comportarse o actuar según la importancia que requiere la situación. Durante la pandemia supimos estar a la altura; ciudadanía e 

instituciones aunamos esfuerzos para paliar la propagación y los efectos económicos de una pandemia sin precedentes. El “que viene el lobo” de la crisis 

climática… ya no es válido, “el lobo” ya está aquí. ¿Podemos intentar estar a la altura? ¡POR FAVOR!.

El mantra de reducir, reparar, reutilizar y reciclar… no sólo debemos cumplirlo la base de la pirámide… el 90%. Es un asunto de corresponsabilidad. 

Las empresas e instituciones deben estar a la altura, hay que legislar y actuar en consecuencia. La municipalización de servicios públicos, el correcto 

aprovechamiento de los recursos, el no desperdicio del agua (¡PONEROS LAS PILAS YA!), la gestión responsable de los bosques, la regulación de los 

beneficios desorbitados de los grandes oligopolios (alimentación y energía de forma inminente), y unos servicios sociales preparados para amortiguar los 

efectos de la inflación en la ciudadanía, son unos pequeños primeros pasos. Garanticémonos una vida que merezca la pena ser vivida, fácil y plena. Por 

nosotr@s, y por las generaciones que vendrán.

Passada la Festa Major, iniciem un curs polític que donarà pas al final del mandat. En menys de 9 mesos tornarem a les urnes municipals. Pot semblar que 

a l’oposició estem només per criticar el govern, però no. En realitat l’oposició estem per fiscalitzar les tasques de govern (i que aquestes siguin el millor 

per a Lliçà d’Amunt) i per fer propostes que creiem millor per als lliçanencs/ques. Seguirem treballant perquè les coses es facin en pro dels interessos 

de Lliçà d’Amunt i la seva gent i no en nom dels interessos particulars d’alguns. Segur que en 15 anys de govern s’han fet coses positives, faltaria més, 

però encara queden moltes per fer (arreglar el problema de l’aigua, solucionar les desigualtats en temes de mobilitat, arranjar i netejar el poble, solucionar 

la falta d’oferta cultural, corregir les deficiències en el sistema de recollida d’escombraries, etc. ). La realitat és que estem arribant al final d’un cicle. Cal 

repensar totes les esferes de la política municipal i per això calen noves estratègies i no pas apuntalar projectes antics que ja no funcionen. Seguim!

El final de l’estiu ha estat marcat per dos grans esdeveniments: Per una banda, hem pogut gaudir d’una Festa Major inoblidable, 100% normal, diversa 

i per a tots els públics. 10 dies d’activitats que han estat possible gràcies a persones voluntàries, associacions, empreses, cossos de seguretat i per-

sonal municipal.

D’altra banda, s’ha iniciat el curs escolar amb l’obertura de l’Institut-Escola Miquel Martí i Pol, amb infants i joves dels 3 fins als 16 anys, a la zona de 

Palaudàries. L’Equip de Govern Socialista ha aconseguit una fita històrica: portar l’educació secundària als barris. Amb l’ampliació de l’oferta formativa 

la matrícula ha crescut un 20%, aconseguint recuperar l’alumnat que, per proximitat, marxava a estudiar a d’altres municipis; augmentem el sentiment 

de pertinença entre els i les joves; aquests mantenen els seus referents educatius al centre; revitalitzem i redimensionem l’Escola; evitem llargs despla-

çaments en cotxe o en bus (que suposa un gran estalvi econòmic per a les seves famílies) i descol·lapsem el transport públic.


