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opinió Grups Municipals

Nos gustaría aprovechar el altavoz que nos da este medio local para dar nuestro más sentido apoyo a todos los vecinos y vecinas que se han visto afec-
tados por la pérdida o enfermedad de familiares y amigos en esta crisis sanitaria.
En nuestro partido siempre hemos apostado por la frase: “Mejor unidos” y sin duda ahora es uno de los momentos dónde hay que demostrarlo, por ello 
siempre velaremos por el bien común trabajando y aportando ideas positivas para el bien común de toda la población de nuestro municipio y por una 
pronta recuperación económica y social. 

El nostre condol a totes les famílies que han sofert la pèrdua d’un ésser estimat; el nostre suport a tots els que encara són als hospitals i felicitats als que ja són a casa.
Lliçà no ha estat dels més castigats pel COVID19, a 10 de maig el total de casos eren 280 (70 positius per proves i 210 sospitosos), amb una taxa de 18xmil hab. i 
que a tota Catalunya creix al 31xmil hab., amb més 11.000 defuncions, i de 60.000 casos confirmats.
No ens imaginaven que un virus ens faria canviar la nostre forma de viure ... El món parat.
Aquesta pandèmia ha generat una crisi sanitària sense precedents i amb repercussions econòmiques i socials. Totes les Administracions haurien d’actuar amb decisió 
i rapidesa, no ens podem permetre deixar a ningú enrere, calen ajudes econòmiques directes a treballadors, autònoms, pimes i persones amb risc d’exclusió.
És hora de repensar el model sanitari i educatiu que volem, i en definitiva  l’econòmic i productiu, cal més inversió.
Felicitar a tot el personal essencial, sanitari, alimentació, de seguretat, etc. i als nostres veïns que voluntàriament han demostrat la seva solidaritat per ajudar-nos a tots.

En primer lugar, queremos aprovechar estas líneas para mandarle toda nuestra fuerza y apoyo a tod@s nuestr@s vecin@s que están luchando y han luchado contra 
el COVID19, y del mismo modo, un abrazo muy especial para todas las personas que hayan perdido a un ser querido, en estas circunstancias tan dramáticas, por 
culpa de este maldito virus. Desde nuestro grupo municipal, queríamos felicitar a toda la población de Lliçà d’Amunt por el comportamiento y compromiso que ha 
tenido durante estos meses, y en especial a todas esas voluntarias y voluntarios que han dedicado su tiempo solidariamente en hacer mascarillas, batas, etc... 
ayudándonos a tod@s. También agradecer el trabajo de tod@s: los sanitarios, protección civil, policías, farmacéuticos, estanqueros, personal de las tiendas y ca-
denas de alimentación e higiene, panaderos, payeses, etc…. que han estado ahí, en primera línea, exponiéndose a un posible contagio tanto hacia ellos como a 
sus familias. Habéis demostrado quiénes sois l@s imprescindibles para esta sociedad. 
Nosotros, como grupo municipal, hemos hecho y seguimos haciendo lo que toca en este momento. Nos pusimos a disposición del gobierno municipal y trabajamos 
conjuntamente con el resto de grupos municipales varios documentos con medidas sociales y económicas para paliar los efectos del COVID19  en nuestro pueblo. 
Seguimos adelante y con la esperanza de un futuro más humano y solidario. Hoy más que nunca, ¡Mucha SALUD!.

Acomiadem el curs escolar 2019-20.  Un curs que la COVID-19 ha fet viure als infants, adolescents, famílies i equips docents dels nostres centres educatius del 
nostre municipi d’una manera agra-dolça. 
Un virus que ens ha forçat a viure l’educació d’una manera diferent, on la incertesa, ha anat acompanyada d’alts i baixos individuals i col·lectius. 
El passat mes d’abril es van aprovar per ple municipal les bases reguladores d’un projecte que vol acompanyar als centres educatius en el seu desenvolupament 
pedagògic i camina de la mà de les seves necessitats envers la gran tasca de l’acompanyament dels infants i joves en el seu creixement personal. 
La primera fase contempla la gratuïtat de llibres des de primer a quart d’educació primària i que després de ser treballada en conjunt va ser aprovada per unanimitat 
per tots els grups municipals. Caldrà però, ser conscients de la nova realitat a la que l’educació fa front, i si s’ha sigut capaç de consensuar un projecte d’aquests di-
mensions, haurem de ser capaços de poder respondre i seguir vetllant per aquestes necessitats que de ben segur es veuran modificades de cara al setembre vinent. 
Perquè la única tasca que ocupa a un govern en matèria d’educació obligatòria és donar resposta a les necessitats dels centres, els infants i joves i les seves famílies.

Els socialistes de Lliçà d’Amunt volem enviar unes paraules d’escalf primer de tot, a totes aquelles persones que malauradament han perdut algun familiar a causa de 
la pandèmia del Covid19, i als que han passat el virus unes paraules de força. També paraules d’agraïment a tot el personal sanitari, de seguretat i personal laboral que 
ha estat al peu del canó en aquestes darreres setmanes. Ara és el moment d’unir esforços i tots plegats sortir d’aquest estat que ens va parar la vida quotidiana en sec. 
És moment de sumar esforços, i des de el primer moment tots els partits polítics que tenim representació al Ple municipal hem acordat per unanimitat crear 
el decàleg de mesures socials i econòmiques per pal.liar l’efecte del Coronavirus al nostre municipi. Com a exemple s’ha creat un fons de contingència de 
200.000€ per les necessitats que puguin sorgir entre els 32 punts que s’han acordat. Hem de garantir la igualtat d’oportunitats per poder sortir tots i totes en 
les mateixes condicions i és feina dels que sostenten el poder públic per a que així sigui. 
Ara és el moment de tenir estesa la mà i ajudar en tot el que calgui. Volem aprofitar per agrair-vos l’alt compromís de responsabilitat que hem demostrat tots i totes plegats 
al llarg d’aquestes setmanes tot esperant que molt aviat ens poguem tornar a saludar als nostres carrers i places.


