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En el último Pleno nuestro partido presentó dos importantes mociones.
La primera era para dar apoyo a la reivindicación de las AMPAS/AFAS de nuestro pueblo al Departament, con el fin de obtener la jornada continua en las escuelas 
de Lliçà. Sólo un partido votó a favor. Además, muchos, incluyendo el gobierno socialista, restaron importancia al proceso participativo que se llevó a cabo. Final-
mente, por el bien común, decidimos dejarla encima de la mesa para así poder abrir el debate sobre la jornada continua. 
Nuestra segunda moción, contra la “okupación”, fue votada en contra por todos los partidos y contestada con argumentos populistas, contrarios al derecho de 
la propiedad privada y lesiva con la convivencia y seguridad ciudadana en el pueblo que, mayormente, está formada por propietarios, los cuales hacen grandes 
esfuerzos en pagar cada mes sus propiedades.
Nos preocupan especialmente argumentos esgrimidos por el gobierno local del PSC, los cuales no se diferenciaron casi nada de los dichos por ERC o Comú 
Podem. Como partido liberal y progresista seguiremos haciendo oposición y preocupándonos por los problemas reales de nuestros vecinos.

Fa temps que ens comenten queixes sobre el Casal de la Gent Gran de Palaudàries, sembla que no tothom hi té cabuda. 
Molts usuaris s’han donat de baixa del casal i altres han deixat d’anar-hi per desavinences amb l’organització. S’ha arribat a cridar l’atenció a gent que feia activitats 
permeses al Centre Cívic del costat del Cap, perquè molesten quan s’està jugant al bingo.
Aquest casal pel que ens arriba, té normes pròpies; per exemple al bar, amb tarifes diferents per a gent gran i la resta de la població, per norma, a la resta (veïns, 
joves del barri, mestres o personal de neteja del col·legi del costat) no se’ls deixa consumir. A més ens diuen que la gestió del bar també cessa per desavinences.
Ens han parlat de moltes instàncies a l’Ajuntament per queixes sobre l’organització. Sembla que mai hi ha hagut resposta.
És evident que tota organització ha de basar-se en un reglament de funcionament, però Palaudàries sembla més un “señorio Feudal” on el seu blasó es una rosa 
vermella, quant va ser un gran projecte, amb una forta inversió, aprovat per tots el grups polítics.
Que passa al Casal de la Gent Gran de Palaudàries?

Seguimos viviendo días de incertidumbre y viendo como esta maldita pandemia sigue haciéndonos enfermar y, en muchos casos, como pierden la vida muchas 
personas. Por ello, nosotros seguimos pidiendo de forma clara y contundente, en la calle y en todas y cada una de las administraciones públicas, una sanidad 
pública y de calidad. 
Además de sanitariamente, esta pandemia está dejando un panorama social y económico desolador. Son muchas las familias que cada día les cuesta más llegar 
a final de mes, y es obligación de todas las instituciones públicas, echar una mano a la gente en este momento tan crítico, tanto social como económicamente. Por 
ello, no entendemos ni compartimos, que el equipo de gobierno del Partido Socialista en nuestro Ayuntamiento, se plantee una subida en las basuras de 10% para 
este año. Una subida que habría que sumar a la que ya se hizo el año pasado de un 15%. 
Señores del Partido Socialista de Lliçà d’Amunt, no es el momento.

Aquest mes d’octubre hem tingut un canvi a ERC Lliçà d’Amunt. Per raons personals marxa la regidora Míriam Remolà i s’incorpora una altra dona, la Susagna Mes-
as. La Míriam és en el projecte d’ERC a Lliçà des d’abans de fer els 25 anys, i en una època en què diuen que el jovent no s’implica en la política, nosaltres hem 
pogut gaudir del seu compromís durant més de 6 anys, aportant-nos totes la seves idees. Amb doble handicap, el fet de ser jove i dona, ha estat sobradament 
a l’alçada en la seva acció com a regidora. Ha defensat en tot moment, amb iniciativa, les propostes que des d’ERC hem anat elaborant per al nostre poble. En 
la política sempre hi trobem a faltar dones. Les dificultats de compaginar la vida familiar amb la laboral ja són prou difícils, com per a sobre afegir-hi la vida política. 
Des d’ERC defensem fermament la incorporació de la dona a la vida política sense pors ni complexos. L’aportació que fem a la nostra societat és cabdal. La nostra 
visió és necessària per tenir un país en plena llibertat, igualtat i justícia social. És per això que és d’agrair que hi hagi cada vegada més dones que vulguin participar 
de la vida política. 

La Covid-19 està complicant-nos el dia a dia, desmuntant les nostres rutines, saturant els centres sanitaris i asfixiant el comerç i les petites empreses. Fa uns dies 
bars, restaurants i centres de bellesa van haver de tornar a abaixar la persiana. Els ha tocat rebre, de nou, la pitjor part de la pandèmia. Els municipis tenen com-
petències molt limitades en qüestió d’empreses, però el socialistes continuarem treballant des de l’Ajuntament per crear projectes que ajudin a superar aquestes 
dificultats.
Des del passat mes de març hem posat en marxa amb el suport de totes les forces polítiques el Servei Municipal d’Atenció a les PIMES; la suspensió temporal 
de taxes de terrasses pels bars i d’ocupació de la via pública; ajornat els lloguers dels locals de l’EMO; obert La Llançadora, el nou equipament per a noves em-
preses; creat ajuts per a autònoms; millorat el web del comerç local llac.cat; etc. No els deixarem sols davant les dificultats. Continuem planificant noves iniciatives 
per ajudar-los a superar aquesta crisi.


