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¡ Lliçà d’Amunt ya es más naranja! Queremos dar las gracias a todos los vecinos/as que apostaron por nosotros. No ha sido 
fácil ya que salimos de unas elecciones con mucho empuje y eso se ha visto reflejado en las urnas. Nuestro partido es sinónimo 
de crecimiento electoral y esta vez, aquí en Lliçà, lo hemos vuelto a ser. Oriol Vera será nuestro concejal en el pueblo y podéis 
estar seguros de que él defenderá nuestros valores liberales y constitucionalistas. A partir de ahora trabajaremos para el pueblo 
desde dentro, un hecho que se va a notar en nuestro día a día. Haremos una oposición serena y respetuosa pero también firme 
en nuestras convicciones e ideales.
Serem el vostre altaveu en aquest Ajuntament socialista i estarem molt atents a tot el que s’aprovi, si hi ha o no consens. Sabem 
que tenen el 40% dels vots, majoria absoluta, però això no vol dir que permetem que apliquin sense cap mena de miraments 
aquesta majoria, a un poble que és de tots i totes, també d’aquests que no els van votar. Tenim un programa electoral i som a 
l’Ajuntament per complir-lo, el defensarem i per això seguirem necessitant el vostre suport. 
Gràcies lliçanenCs!

Tornem a poder dirigir-nos a tota la ciutadania de Lliçà d’Amunt, i ho fem com no podia ser d’una altra manera, donant-vos les 
gràcies. Gràcies pels 2.211 vots que vàrem aconseguir a les Eleccions Generals del passat 28 d’abril i ser primera força al mu-
nicipi, gràcies pels 2.013 vots que vàrem aconseguir a les Eleccions Europees i ser també primera força al municipi  i, sobretot, 
gràcies pels 2.864 vots que han fet possible que el PSC de Lliçà d’Amunt, per primera vegada a la història del municipi, hagi 
aconseguit una majoria absoluta incontestable. 
Som conscients de la gran responsabilitat que això comporta i treballem des de ja en no decebre a la gent que ens ha fet confi-
ança. Treballarem, com sempre hem fet, per a tothom i cadascun dels ciutadans i ciutadanes de Lliçà d’Amunt de forma humil, 
escoltant a tothom i recorrent els carrer dels pobles per detectar les necessitats de la ciutadania. Tenim projecte, tenim futur i 
sobretot tenim un equip humà compromès en fer encara més gran el nostre poble, perquè ens uneix l’estima i el respecte pel 
nostre territori i la seva gent. Com sempre, ens seguim veient als carrers.  

Iniciem el mandat 2019-2023. Comencem agraint la tasca que han portat a terme els regidors de l’anterior mandat. Aprofitarem 
també per agrair la feina que ha fet l’equip d’ERC Lliçà, els apoderats i tothom que ens ha ofert el seu suport, sigui treballant pel 
projecte o votant-nos. Molta sort al nou grup municipal i els seus 5 regidors. En el moment de llegir aquest article ja tindrem al-
calde per 4 anys. Nosaltres ens creiem i ens agrada el que fem. Serem a la oposició i hi serem fent una oposició frontal a aquelles 
polítiques que no ens agraden. Treballarem incansablement per evitar la construcció de grans blocs de pisos al centre, per no 
permetre deslocalitzar l’Ajuntament i treure’l d’allà on està, controlarem que l’acció de govern és l’adequada... La nostra tasca a 
l’oposició serà ferma. Fiscalitzarem totes les polítiques socials, urbanístiques i econòmiques que es facin. Al cap i a la fi, la ma-
joria absoluta obtinguda pel partit que governarà és només del 36% dels vots (i no el 50%+1). En qualsevol cas, volem desitjar 
molta sort a totes les persones que per primera vegada han estat escollides com a representants del poble. Salut i República.  

Nos gustaría empezar este escrito agradeciendo a l@s 603 vecin@s que confiaron en nuestro proyecto político en las últimas 
elecciones municipales. Un proyecto municipal nuevo, Lliçà d’Amunt en Comú Podem, que arranca con objetivos claros y ambi-
ciosos respecto a la justicia y la cohesión social, y que haremos un gran esfuerzo por llevarlo a cabo desde la oposición. Somos 
la 3ª fuerza municipal, la única que representa a la izquierda transformadora en el municipio, y eso es para nosotros un gran 
orgullo y una enorme responsabilidad. 
Es verdad que nuestro espacio ha bajado su representatividad, ya que parece ser que no hemos sabido mostrar nuestro enorme 
trabajo dentro de la institución en estos 3 últimos años, y ha sido otro partido el que ha capitalizado toda la labor del equipo de 
gobierno, consiguiendo una mayoría absoluta. Nada de esto nos va hacer desfallecer para seguir intentando llevar a cabo los 
proyectos y el programa que hicimos de manera conjunta con l@s vecin@s del pueblo, que para nosotr@s es un contrato que 
dura 4 años; seguimos en pie, pese a quien pese. Salud!!!

Un cop passat el diumenge 26 de maig, la incògnita de qui formarà el nou equip de govern ha quedat clara, ara doncs cal felicitar 
el PSC de Lliçà d’Amunt pels seus resultats.
Per part nostra cal fer balanç dels resultats; tot i que hem mantingut el nostre regidor, el resultat no és l’esperat, sortíem amb la 
il·lusió d’augmentar la nostra representació dins el consistori i amb aquesta fita hem treballat, però no ha estat possible, hem 
de fer autocrítica i analitzar els motius que han fet que no hagi estat possible assolir els nostres propòsits. Aquesta ensopegada 
en el camí ens ha de servir per millorar, en cap cas ens farà defugir del nostre objectiu, seguirem treballant per tal de millorar el 
nostre municipi, ara des de l’oposició, per tal de fer de Lliçà d’Amunt un poble del qual ens sentim orgullosos.
No volem acabar sense agrair a totes aquelles persones que heu dipositat la vostra confiança en nosaltres una vegada més, no 
us defraudarem. Ara toca seguir treballant.
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