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Vuelve la fiesta a nuestro pueblo, vuelve (ahora sí) la fiesta mayor sin restricciones. Parece ser y esperemos que sea sin COVID.

Han sido años duros, años difíciles para muchas familias de nuestro pueblo, pero aunque quizás quede en nuestro recuerdo hay que mirar hacia delante, 

seguir y pasar pagina.

Para eso también servirá la tan esperada fiesta mayor de nuestro pueblo este año.

Bona festa major LliçanenCs!

Hem començat el setembre, el nou curs escolar i l’inici en molts dels casos d’una nova temporada esportiva la 2022-23 (menys en aquells esports que 
la seva temporada es regeix per l’inici d’any). Aquesta nova temporada segons la regidoria d’Esports anuncia ”a bombo i platillo” per les xarxes socials 
municipals, es proposa Socialitzar l’Esport base, de 5 a 17 anys,  assumint tot aquell cost superior de  250 € en esportistes masculins i 240 € en les fe-
menines. L’objectiu és que cap nen es quedi sense pràctica esportiva per una qüestió econòmica.
Estem totalment d’acord amb el propòsit, però no estem d’acord ni en la forma d’anunciar-ho ni en la discriminació de la subvenció enfront de l’Esport 
practicat. Quan el nostre grup va encapçalar la regidoria, va establir un sistema de subvencions igualitari en què tots els esportistes rebien la mateixa 
aportació econòmica i va ser l’inici de l’aportació especial de 10 € per la pràctica femenina. Ara de nou amb el PSC al capdavant, ens tornem a trobar amb 
unes subvencions discriminatòries que es regeixen per l’esport i no pas per la pràctica esportiva, ens sap greu, però no hi estem d’acord, per a nosaltres 
tots els esports i la seva pràctica són importants.

Hace poco nos hemos encontrado con la publicación de la “Socialización del deporte de base”, bonito pero falso eslogan. Nos vendieron a bombo y pla-
tillo una Escuela Deportiva municipal (proyecto que siempre hemos defendido), y nos han colado un parche; puesto que las entidades deportivas privadas 
se han visto manipuladas y condicionadas a aceptar este nuevo formato de subvención o a quedarse sin apoyo económico, simplemente con el objetivo 
de sacar provecho político. Manipulan un falso soporte a las entidades, en vez de apostar por un modelo público de calidad; basado en: la formación, la 
igualdad y la aportación de valores y hábitos saludables.  
Proyecto sin consensuar ni trabajar, aprobado rápidamente pensando solo y exclusivamente en las próximas elecciones municipales.
Desde Lliçà En Comú Podem, esperamos que las familias entiendan que el gobierno socialista no las ayuda, simplemente las manipula. Dinero público 
para actividad privada, sin supervisión ni participación en el proyecto deportivo de cada entidad.
Por último ¡os deseamos una buena Fiesta Mayor!, donde seguro que compartiremos momentos alegres y divertidos con amigos/as, vecinos/as y fami-
liares.

A punt 24 h de ciclomotors i Juguesca, sinònims de dies de Festa Major. Desitgem que es puguin gaudir sense les restriccions del passat.  
I esperem que l’aigua no ens ho espatlli, i no parlem de pluja. Parlem de l’aigua de casa. Les molèsties que els talls de subministrament d’aigua poden 
ocasionar son nombroses i a Lliçà en tenim molts, molt molestos i molt sovint. En especial, quan son els mesos de més calor. Per exemple juliol i agost  
van haver talls d’aigua que van afectar, com a mínim, les urbanitzacions de Ca l’Estapé i part de Can Salgot i on, més enllà d’una publicació tardana a les 
xarxes, no va haver cap avís ni comunicació al respecte. 
Les avaries no es poden planificar, però sí planificar un pla d’inversions. La xarxa de distribució de Lliçà d’Amunt fa molts anys que ho demana i sembla 
ser que no és una prioritat per l’alcalde. No executen les partides destinades a fer-ho, per ell no és important.  
Cal destinar els diners necessaris i buscar un sistema d’informació àgil que informi en temps real de tots els talls de subministrament que afectin el nostre 
municipi i que permetrien a tothom planificar-se una mica. 
Bona Festa Major. 

El 2020 vam haver de substituir la Festa Major per la programació ‘Cromàtica’ amb activitats en línia i mantenint la distància de seguretat (amb activi-

tats com l’Autocine o l’Autocomedy des del cotxe); el 2021 vam celebrar una Festa Major adaptada a les restriccions i vam poder recuperar algunes 

activitats tradicionals com les 24 Hores de Resistència en Ciclomotors, espectacles amb cita prèvia i gaudir de concerts amb aforament limitat i des 

de la cadira.

Ara, per fi, recuperem la Festa Major de Lliçà d’Amunt al 100%! Torna el Correfoc, tornen les proves de La Juguesca i el moviment de les colles, torna 

el Vaparir Tour, torna l’Embarraca’t amb tota la seva essència… Torna el millor moment de l’any que, enguany, durarà més que mai: 10 dies d’activitats 

de tot tipus i per a tots els públics. Gaudim-la, tots plegats, amb alegria i amb seny. Que passeu una fantàstica Festa Major!


