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Si la situació sanitària es manté, en pocs dies podrem gaudir de la gran festa del nostre poble: la tan esperada Festa Major de Lliçà d’Amunt que, malauradament, l’any passat no vam poder celebrar. Això si, tota la programació estarà adaptada a les restriccions vigents i amb les més estrictes normes sanitàries per
poder-la gaudir amb seguretat: espais perimetrats, control d’aforament, reserva prèvia d’entrades, distàncies, etc. L’Equip de Govern socialista continua amb
el compromís de portar a terme activitats culturals, esportives i juvenils sempre adaptades a la realitat sanitària i les restriccions vigents, amb l’objectiu d’oferir
una programació d’oci segura al municipi. Així ho hem fet des de l’inici de la pandèmia amb la programació nadalenca, la Cromàtica, i diverses activitats que
s’han desenvolupat durant l’any.
Volem aprofitar per agrair al personal municipal, les entitats i persones voluntàries que faran possible aquests dies la nostra festa. Que tingueu una bona i
segura Festa Major!

ESQUERRA
REPUBLICANA

Doncs ja està. Les vacances d’estiu van arribant a la seva fi i a poc a poc, els que tenen feina van tornant als seus llocs de treball. En aquest punt, el país està
a punt de rebre de nou els alumnes. Curs que s’intueix una mica millor que l’anterior ja que les escoles i les famílies hem aprés a gestionar la situació. A més, a
Lliçà d’Amunt estem a punt d’arribar a Festa Major. Si més no, a les dates on se celebrava. En el moment d’escriure aquestes línies les 24 hores de ciclomotors
segueixen el programa i sembla que se celebraran, però, i la Festa Major? Doncs diu l’Ajuntament que té intenció de fer alguna cosa (però encara no sabem el
què). El que si sabem és que pretén fer un dinar per a 500 avis/àvies en el marc de l’Homenatge a la vellesa, el sopar de les Àvies i, sabem també, que no hi
haurà barraques (principal font d’ingressos de moltes entitats del municipi) ni Juguesca. Potser el que ens trobem és una Festa Major feta a mida d’uns quants.
En breu ho sabrem. Feliç tardor i ànims a tothom.

Tornem de les vacances amb força i il·lusió renovades.
S’apropa la festa major, que encara no podrà celebrar-se com a totes ens hagués agradat, però que amb les mesures corresponents podrem celebrar.
La responsabilitat individual i col·lectiva ha esdevingut molt poderosa per afrontar les situacions crítiques per les que hem pasat, integrem-la també a les festes,
en tots els sentits.
Bona festa major!

Los datos del sondeo escolar no dan opción a duda. La inmensa mayoría de familias de Lliçà d’Amunt, casi un 90%, apoyan la implantación de la jornada continua
en las escuelas de primaria de nuestro municipio. Así lo muestra el último sondeo realizado por las AMPAS/AFAS del pueblo.
Fuimos el primer partido que defendió la necesidad de que nuestro Ayuntamiento se pusiese del lado de esta justa reivindicación y, como ya dijimos en el último
“Informa’t”, continuaremos defendiendo esta postura durante este nuevo curso escolar.
Esperamos pues que el PSC desentierre nuestra moción de apoyo a este fin que quedó encima de la mesa de un Pleno, para que se hiciera este sondeo.

La taxa d’atur juvenil més alta de la UE l’encapçala Espanya, un 39,9% a inicis del 2021. 4 de cada 10 joves no poden treballar.
A Lliçà d’Amunt a inicis del 2021 la taxa d’atur entre 16-24 anys era 13,8% homes i 11,6% dones i, de 25-34 anys 12,6% homes i 12,2% dones.
Al món laboral, prop del 40% ho fan amb contractes temporals, minvant les seves possibilitats de construir un projecte de vida autònom. La precarietat contractual
i la temporalitat juvenil té conseqüències negatives sobre els salaris i el sistema de pensions; per esmenar aquesta situació es requereixen mesures ambicioses,
també en l’àmbit municipal.
Les administracions han d’impulsar reformes per la contractació indefinida, simplificar contractes; desenvolupar mesures econòmiques pels joves autònoms com
la reducció de quotes; bonificació d’impostos i taxes municipals o ajuts a empreses que efectuïn contractes indefinits a menors de 30 anys; creació de convenis
de formació dual i de pràctiques universitàries remunerades entre empreses del municipi i els IES.
Mesures per la contractació no temporal a través d’incentius empresarials i l’aposta per la formació de sectors de producció estratègics, són part de les que ja
s’haurien d’estar desenvolupant.

