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Els i les joves són un dels col·lectius més afectats emocionalment per les restriccions imposades per la pandèmia. Es tracta d’un període, entre la infància i la vida
adulta, que busca la identitat pròpia i el lloc que s’ocupa en la societat. La distància social ha perjudicat greument aquesta cerca de la personalitat i el seu món
s’ha reduït a una pantalla: per estudiar, per relacionar-se i per treballar. Els adolescents necessiten acceptar-se, sentir-se lliures, descobrir i experimentar. Tot això
està afectant la seva salut mental.
Aquests mesos l’equip de govern ha apostat per continuar recolzant les entitats juvenils per garantir la seva continuïtat; així com programant activitats d’oci i lleure
per a joves. Més de 300 joves s’havien inscrit a activitats que malauradament s’han hagut de suspendre per les restriccions canviants de la Covid-19, perquè la
Generalitat de Catalunya no considera el jovent com a col·lectiu essencial i d’especial atenció. Tot i així, continuarem treballant per buscar alternatives pels adolescents i joves del municipi.

Ja fa setmanes que la lluita continua i que els treballadors i treballadores de la planta de Bosch fan vaga. Des del passat 5 d’abril la caixa de resistència i les donaESQUERRA
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cions a les companyes de Bosch no han parat de rebre suport. Fem un recull de tots aquells agraïments que hem trobat a les xarxes (disculpeu si ens en deixem
algun); GRÀCIES a Finqualis Santa Eulàlia, Llenyes J. Parramón, Antonio Polo i Lliçà en Comú Podem, Iban Martínez i ERC Lliçà d’Amunt, la Churreria Maria de la
Cruïlla, Carns Torrent, Lliçà Peruanitos, Una Mirada, Amunt Dones, PCTC, CB Parets, CB Lliçà, Masia Can Bosch, Carns Arderiu, Cafè Gra, El Racó del Pavelló,
Family, a les companyes de lluita de NISSAN i a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i Ajuntaments de la comarca com el de Lliçà de Vall, Bigues i Riells o Les Franqueses
(per dir-ne alguns), entitats, anònims i particulars que han ofert la seva ajuda desinteressada a les 336 famílies afectades pel tancament de BOSCH. També als
que col·laboraran després de tancar aquesta edició. Reiterem el nostre suport i denunciem la injustícia que s’està patint, també, a l’àmbit industrial del nostre país.
BOSCH LLIÇÀ NO TANCA. #DISLIKEBOSCH

En el último pleno municipal, celebrado el 25 de marzo, el equipo de gobierno propone al pleno una nueva modificación urbanística a petición de Mango. Desde
nuestro grupo, tal y como expusimos en el pleno, estábamos totalmente en contra de la construcción de más naves logísticas. En primer lugar, porque supone la
saturación de la única vía que tiene en este momento Can Montcau; en segundo lugar, porque esto significa más contaminación para nuestro entorno y, por último,
por el nulo efecto laboral que tienen las naves logísticas.
Como no puede ser de otra manera, y para ajustarse a la legalidad, esta propuesta debe ir acompañada de una justificación de interés general. La sorpresa que
nos encontramos fue tremenda: las acciones que se detallaban al respecto, ya estaban comprometidas por Mango con anterioridad. Al único que beneficia esta
modificación urbanística es a la propia multinacional, ya que revaloriza sus terrenos. En resumen, una tomadura de pelo.
El punto salió aprobado con los únicos votos a favor del grupo Socialista. Un grupo que como tod@s sabéis, posee mayoría absoluta y no dudó en hacerla servir
para sacar adelante esta modificación urbanística.

¿Qué hay en Can Malé? Esta misma pregunta nos la hacemos en el grupo municipal desde hace años. Hemos pedido varias veces al Ayuntamiento que nos
autoricen a visitarlo y todavía esperamos.
Recordemos que Can Malé son las antiguas naves que Biokit cedió al municipio en febrero del 2018 -antes de llegar nosotros- y que ocupan unos 17.000mt2.
La cesión se hizo a cambio de no tener que echarlas al suelo y así no tener que pagar unos 200.000€ que implicaba derruirlas. Además, el consistorio acabó
pagando casi 100.000€ en concepto de materiales (calefacción, luces, etc.).
El 25 de abril del mismo año se firmó un acuerdo de cesión gratuita de dos naves con el llamado “clúster de cervesa artesana Craft Beer”, los firmantes, su presidente, además de cofundador de una empresa de cervezas en aquella época con sede en Canovellas y alcalde de este municipio, entre otras cosas, acuerdan “la
creación de puestos de trabajo directos e indirectos”. ¿Esto os suena del sector Can Montcau, ¿verdad? Pues creemos que ha ido más o menos igual y, además,
tres años después, nos preguntamos: ¿Qué hay en Can Malé, una nueva sede de una empresa cervecera?

Un Lliçà d’Amunt per a viure? Tenim clar que no per a tothom. Ja fa temps que estem reclamant en els nostres programes un “Roca Umbert” a l’espai Can Malé,
o si més no oferir una oferta interessant tant d’oci com de reunió pels joves del nostre poble i les entitats, de moment res de res. Però com sempre plou sobre
mullat, ara des de l’últim ple i gràcies als vots del PSC i Cs, la possibilitat d’un espai amb oferta de lleure ha desaparegut amb la requalificació de l’última parcel·la
de Can Moncau que passarà a ser logística. La justificació “interès general”; interès per la població?, que es queden sense un espai d’oci?, per les 24H?, que
tindran un espai, però als afores del municipi?, pel comerç del poble?, amb més magatzems logístics per vendre per internet?, pel Municipi?, que l’Ajuntament ha
de restaurar una masia quant són els promotors els que havien de fer la inversió...Aquest no és el concepte de Can Moncau que ens agrada, nosaltres seguim
defensant un espai dins de tants m2 destinat al Poble. Quin és l’interès general d’aquest canvi...El dels joves i el poble segur que no.

