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Grups
Municipals

L’habitatge és una necessitat bàsica imprescindible per viure amb dignitat. Calen polítiques que atorguin garanties als afectats, i
garanteixin el dret a l’habitatge. És necessari articular una llei de “segona oportunitat”, ampliar el parc públic d’habitatges destinant actius de les entitats rescatades amb diners públics i SAREB al lloguer assequible. De tota manera, entenem que no només
han de ser polítiques de cobertura de la situació de risc i els socialistes volem treballar perquè el nostre municipi sigui capdavanter
en matèria d’habitatge. Per això, estem treballant en una conversió real de la trama urbana del nostre municipi, per tal d’aconseguir
que la manca d’habitatge no sigui un problema a Lliçà d’Amunt. Creiem que ha arribat l’hora de donar el pas definitiu per consolidar el nostre municipi. Cal apostar pels joves i per això estem treballant en polítiques per a l’emancipació juvenil, perquè volem
que es quedin. Per tot això, posarem en marxa a partir de l’octubre l’Oficina d’habitatge municipal, per tal de poder gestionar totes
les situacions de risc, però també per lluitar per una millora de l’habitatge en el nostre municipi tenint en compte els programes de
rehabilitació i eficiència energètica d’edificis i habitatges, així com el treball de desenvolupament del municipi.
Esquerra
republicana

Comencem setembre. Comencem curs i el comencem amb la festa major. És un bon moment per fer balanç. La festa ens convida
al contacte amb tothom, els amics i coneguts, però també amb els veïns anònims que ens proposen, exigeixen i comminen. Com
pot ser el proper curs? Aquest any més que mai és una incertesa. El curs passat va ser el curs del govern ampli que hem construït
amb les altres forces polítiques, a empentes i rodolons. Enguany el referèndum d’autodeterminació ens portarà a escenaris de
la política local que mai hem conegut. Tot amb tot, la festa major és un moment de retrobament, de xerrar i gaudir del goig de
ser el poble per viure. No som un poble per viure, com l’ajuntament ens proposa. Som el poble per viure, no un poble qualsevol.
El poble que tots nosaltres hem triat com a propi, on som, on creixem i fem vida. Des del compromís amb el dia a dia, gaudim
d’aquesta nova festa major com sempre. Esperem que us sigui feliç a tots. Bona festa major.

A nuestro compromiso y preocupación por el medio ambiente se une nuestra decidida apuesta porque Lliçà tenga un sector
agrario con más oportunidades. Por ello, estamos trabajando en un plan agrario donde se fusionen estas dos preocupaciones.
Este plan agrario consiste en la reconversión de tierras a agricultura ecológica, con la incidencia que esto conlleva para estos
dos objetivos fundamentales para nosotros.
Consideramos que este plan puede abrir nuevos mercados e incorporar el concepto de precio justo, que tanto necesitan nuestros agricultores. Otra de las consecuencias positivas es el impacto medioambiental que esto supone para nuestro entorno. Estamos seguros de que con este proyecto agrario saldremos ganando todos los ciudadanos de Lliçà, ya que entre otros muchos
beneficios, nos permitirá vivir en un entorno más saludable y sostenible.

Entre tots estem fent allò que només nosaltres som capaços de fer. Una nova formació i alhora assolir la independència del
nostre país. Ho estem fent perquè volem un futur millor per a la gent del nostre país, tot un repte. Junts i amb una forta convicció
del que fem i del que som ens portarà a l’èxit, per tant t’encoratgem perquè l’1-O vagis a expressar de forma democràtica i civilitzada el teu vot, quants més serem més gran serà la fita. Al mateix temps també animem a aquells que pensen d’una manera
diferent de nosaltres a expressar la seva opinió, ja que el futur del nostre país s’ha de forjar des de la democràcia i la diversitat.
No podem continuar tolerant atacs constants i reiteratius a que estan sometent Catalunya. El Parlament Català ha estat escollit
d’una forma democràtica on una majoria representa el sentiment d’un poble per fer un pas endavant, i és amb aquesta legitimitat
amb la que ha d’actuar, però de segur que s’hi han de sumar altres forces que també tenen aquest sentiment democràtic, encara
no és tard per fer-ho, esperem que al final sigui així. La Llibertat és cosa de tots.
Us desitgem una bona Festa Major, i una gran Diada.
No deja de sorprendernos la obsesión de partidos del gobierno municipal por atacar al Partido Popular. Ya es lamentable el pacto
de gobierno para formar un cordón sanitario contra el PP. No contentos con esto, buscan cualquier excusa para meterse con
nuestro grupo, el único que se ha preocupado por mejorar Lliçà y la vida de nuestros conciudadanos. No les importa ni siquiera
publicar datos erróneos. Como por ejemplo los señores de ERC, que dicen que el PP ha gobernado desde 1979 en Lliçà. El PP
gobernó entre 2007 y 2015, años en que se redujo la deuda municipal y se impulsó el proyecto de Mango, el mismo que el actual
gobierno ha dejado perder. Por otra parte, nos dan lecciones sobre el trato a los trabajadores municipales sin acordarse de que
ellos sacaron de su cargo de gerente al que hoy es alcalde. Y por si era poco, pusieron en la calle al Secretario del Ayuntamiento
(funcionario del Estado), un despido improcedente que nos costó más de 350.000 Euros y su readmisión. Por último, pedimos a
ERC e ICV-EUiA que dejen de contaminar sacando de contexto comentarios que una persona ha dicho a título individual y que
nada tienen que ver con el posicionamiento del PP.

