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opinió Grups Municipals

ESQUERRA
REPUBLICANA

Es algo muy sabido que Lliçà d’Amunt es un municipio con una configuración urbanística muy dispersa. Eso, entre varias cosas, provoca una gran extensión de 
calles y una movilidad muy alta de vehículos. Todos sabemos que desde hace tiempo son muchos los vecinos que se quejan de las altas velocidades a las que 
pasan algunos conductores, aprovechando la ausencia de semáforos y la reducción de badenes en las vías principales. 

Nuestro grupo municipal instará al Ayuntamiento a tomar medidas más concretas para ir reduciendo estas altas velocidades, entre ellas, por ejemplo, convertir calles 
del municipio en preferencia invertida y zonas 30km/h. y actuar para que ello se cumpla con presencia de patrullas policiales de un modo disuasorio.
Creemos que es importante hacer política de prevención ante una situación que genera gran preocupación a los vecinos y vecinas de nuestro pueblo. Y, por qué 
no decirlo, que nuestros hijos puedan volver a ir en bicicleta delante de nuestra casa.

Estem en temps convulsos en l’àmbit polític, amb canvis de visions i maneres de fer. Aquest fet que ha afectat a altres municipis, també ho ha fet al nostre partit, i 
més  concretament a la formació local de Lliçà d’Amunt. Fruit de tot això, el nostre regidor Manel Busquets i sis membres més de la directiva local, s’han donat de 
baixa del PEDECAT. No obstant aquesta decisió, tant el nostre regidor com la resta de membres seguirem treballant pel nostre Municipi tal com ens vàrem compro-
metre durant la campanya electoral. De cap manera volem decebre la confiança dipositada per totes i tots els votants que ens varen fer costat, el nostre objectiu en 
referència al nostre municipi no ha canviat, continuarem lluitant per fer de Lliçà d’Amunt un poble on voler viure, fent que les diferències entre tots cada dia siguin més 
petites, ajudant a aquells que ho necessitin i continuant treballant dia a dia per tal que totes les Lliçanenques i tots els Lliçanencs es sentin orgullosos del seu poble. 

Es presenta un curs carregat de dificultats, però el nostre compromís continuarà sent sempre estar del costat de la gent.
Al tancament d’aquesta edició encara no s’havien obert els col·legis, així que no podem valorar com afectarà això, però volem deixar constància que totes les nos-
tres intervencions, tant en el ple municipal com en tots els nivells institucionals en els quals tenim presència, seran per garantir la salut i la seguretat de tots i totes, 
alhora que treballem intensament perquè la “nova normalitat” sigui més verda, més social i més justa.
Necessitem respostes a curt termini i volem destacar la nostra participació, a través del Consell Comarcal, en el “Pla de reactivació econòmica i social del Vallès 
Oriental”, un full de ruta teixit conjuntament amb agents públicoprivats, sindicats, bancs… amb 76 actuacions concretes en 12 línies de treball que preveuen es-
morteir, i molt, el cop que aquesta pandèmia ens està deixant.

El temps passa i confirma el que ja avançàvem. Ens trobem immersos al nou curs, refent vides, relacions familiars, laborals, personals. Amb missatges diaris que ens 
diuen que junts ho aconseguirem. Però si l’esforç sempre ve de la mateixa banda, de les lliçanenques que hi posem tot en el nostre dia a dia, ho tenim complicat. 
Serà difícil superar aquesta situació amb un govern que es limita a fer el mínim, obligat per les normes legals i les directrius del seu partit. Només amb la col·laboració 
dels altres grups que formen el Ple s’han pres mesures addicionals i centrades en la nostra gent. La inactivitat de govern ja s’ha fet evident a la Festa Major d’en-
guany. Totes som conscients de l’excepcionalitat del moment però també del que es fa al nostre voltant. Amb voluntat i ganes de treballar, als pobles propers han 
gaudit d’activitats culturals i festives amb totes les mesures de seguretat necessàries. A Lliçà hem tingut la continuat de programes ja començats en ple confinament, 
tres animacions a la Biblioteca (habituals tot l’any), dos auto-espectacles i una passejada organitzada per una entitat local. En resum: inactivitat i autocomplaença. 

Durant el període de confinament l’Alcalde va reunir-se telemàticament tots els dilluns amb els representants polítics de l’oposició. En total van ser 13 reunions en 
les que va informar-los sobre les afectacions dels serveis municipals, la situació al municipi i van acordar conjuntament tres decàlegs amb mesures concretes per 
pal·liar els efectes de la crisi sanitària en la població i empreses locals. Junts també vam prendre decisions difícils, com la de suspendre les 24 Hores i la Festa Major 
i portar a terme activitats digitals i en petit format. Estem orgullosos del treball que hem fet conjuntament i ho tornarem a proposar si la situació sanitària ho requereix. 
És una llàstima que alguns partits polítics ara vulguin oblidar-se tan ràpidament de la feina que hem fet tots plegats i aprofitin la crisi sanitària per criticar el govern 
municipal. No tot s’hi val, no tot s’ha de permetre i, ara més que mai, és quan la ciutadania espera de tots i totes nosaltres alguna cosa més que atacs estèrils per 
guanyar-se uns minuts de gloria a les xarxes socials.


