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Lliçà d’Amunt ha de guanyar en civisme.
Ha estat un estiu estrany amb el neguit del virus al cap i amb les mesures de seguretat a tots llocs.
Ara s’inicia un nou curs, un nou Setembre post estiu-covid, i és per això que no s’ha d’abaixar la guarda, als comerços, a les places i als centres de tot el poble.
És per això que ara proposem-com ja ho vàrem proposar al seu dia al regidor de transports- agents cívics.
Amb agents cívics a peu de carrer, guanyem en civisme, evitem contagis i informem de primera mà al vianant.
Creiem que aquesta mesura podria ser molt beneficiosa pel nostre municipi. Podríem gestionar els horaris del bus escolar a hora punta, amb un millor dinamisme 
i podríem controlar millor les zones brutes del municipi.També podríem informar de primera mà sobre les mesures del COVID i reforçar les zones escolars a les 
sortides i entrades.
Des de Ciutadans Lliçà d’Amunt creiem que seria una bona mesura la figura d’aquest agent cívic, la qual està prenent protagonisme a totes les poblacions que ens 
envolten i, a més, podria ser una contractació de personal entre els habitants del municipi que són en estat d’atur.

Bé, el mes ja ha arribat, estem al setembre, el mes de fer-la grossa, el mes de la Festa Major de Lliçà d’Amunt!
Aquest any però una Festa Major diferent (que s’allargarà fins Nadal) i és bo que sigui així amb la situació actual. Una Festa que ha de fugir d’actes multitudinaris, 
amb grans concentracions de gent, i és per aquest motiu que actes emblemàtics que mai han deixat de celebrar-se com les “24Hores de ciclomotors de la Vall 
del Tenes” o com el “Sopar de les Àvies” o el “Dinar de la Vellesa” o la “Juguesca” o moltes d’altres... no es podran dur a terme. Però aquest fet no vol dir que un 
gran nombre de lliçanenques i lliçanencs, i d’entitats no hagin estat treballant des del voluntariat, d’una manera altruista i desinteressada, per si al final es podia dur 
a terme la nostra Festa Major. Aquest article no vol altra cosa que agrair-los també aquest any la seva tasca, i és amb aquest esperit amb què ens hem de quedar, 
amb aquest esperit que fa gran any rere any la nostra Festa Major.
Així doncs, moltes gràcies un any més per la vostra tasca i Bona Festa Major 2020 per a tothom!

Seguimos viviendo una situación de emergencia sanitaria muy complicada, de la que solo podemos salir poniendo todos y todas de nuestra parte. Pero sobretodo, 
los diferentes gobiernos, a pesar de entender lo complejo y complicado que es tomar las decisiones más correctas en esta situación, pensamos que deben tener 
claro que la máxima prioridad en este momento, es poner todos los recursos materiales, humanos y económicos, para apostar de una vez por todas por una sa-
nidad pública, gratuita y de calidad.
Desde nuestro grupo municipal pensamos que es imprescindible, que nuestros Centros de Atención Primaria funcionen al 100%, y no podemos permitir que 
nuestro CAP de Palaudàries siga cerrado ni un día más. Por ello, tanto nuestro grupo Parlamentario como nuestro grupo Municipal, hemos presentado tanto en el 
Parlament de Catalunya, como en el pleno municipal, una resolución y una moción respectivamente, exigiendo la inmediata reapertura de nuestro CAP de Palau-
dàries. Nuestros CAP´s son imprescindibles para hacer frente a este pandemia y no vamos a parar, hasta que consigamos verlos funcionando como Lliçà d’Amunt 
se merece.

De nou som al setembre. Deixem enrere un estiu atípic socialment que, a més, ens està deixant imatges com un Rei il·legítim fugint del país amb l’ajuda d’un govern 
que diu ser republicà però defensa i ajuda la Casa Reial. O imatges d’un govern centralitzador que aprova una llei que reclama els estalvis dels ajuntaments. Per 
què? Doncs perquè Espanya és un país que està a la ruïna absoluta. Després d’un estiu així, arriba un nou curs escolar i un nou curs polític, ambdós sense un 
desenvolupament clar. També, la realitat sanitària que estem vivint ens obligarà a celebrar una Festa Major que ja s’anuncia pobra i dolenta. Pobra perquè sabem 
que la Festa Major no comptarà amb la cursa de les 24h de Ciclomotors de La Vall del Tenes ni les clàssiques proves de La Juguesca. I dolenta perquè veiem les 
actuacions de l’equip govern. Són incapaços a fer un ple presencial que garanteixi la seguretat dels regidors i així ho declara l’alcalde. En canvi, són capaços d’anar 
tots junts a sopar i, amb regidors i regidores donant positiu de Covid-19, Salut es veu obligat a tancar un CAP i deixar Lliçà 15 dies amb un govern completament 
confinat. Per tant, intuïm que no seran capaços a fer actes públics (el temps ho dirà). Feliç tardor i ànims a tothom. 

S’acaba un estiu atípic que esperem hagueu pogut gaudir de la millor manera possible. Ara és moment de tornar de nou a la rutina, però abans us convidem a 
gaudir d’uns dies d’esbarjo amb les diferents activitats d’oci i culturals de la programació ‘Cromàtica’, alternativa a la desitjada Festa Major que, malauradament, 
aquest any no podrem gaudir.
En breu comença el curs escolar 2020-21 que serà també atípic. Però a Lliçà d’Amunt aquest nou curs s’iniciarà també amb una important novetat: l’inici del pro-
grama de gratuïtat de llibres de text, que s’anirà implementant fins arribar al 100% de l’alumnat del municipi l’any 2022. Aquest projecte és un nou avenç en la nostra 
aposta per la igualtat d’oportunitats en l’accés a l’educació pública. El canvi de projecte educatiu de les Escoles Bressol, el programa de Formació i Inserció (PFI) 
municipal, l’Escola de Persones Adultes de la Vall del Tenes, la Formació Professional (FP) i l’arribada del nou IFE, formen part d’aquest projecte educatiu compartit 
que portem més de 10 anys desenvolupant al municipi.


