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En los 13 años de historia que tiene Ciudadanos, se han vivido situaciones de todo tipo, desde situaciones complejas hasta 
exitosos crecimientos electorales. Pero por primera vez nuestro partido ha bajado sus resultados en unas elecciones, rompiendo 
una tónica de continuos éxitos. En Cs estamos convencidos de que revertiremos la situación. Por otro lado, nuestro ya ex-presi-
dente Albert Rivera ha respondido con gran responsabilidad y coherencia, abandonando todos sus cargos y dando vía libre para 
el futuro cambio. Su gesto político será recordado siempre.
Ciudadanos de Lliçà d’Amunt seguirá trabajando igual, con nuestro grupo municipal propio,  defendiendo un proyecto centrado 
en una propuesta liberal, moderada y constitucionalista. Així doncs, a Ciutadans Lliçà d’Amunt continuarem capficats en millorar 
el nostre poble, lluitant per abaixar impostos i millorant els carrers i equipaments del nostre municipi. Volem que tots els nostres 
veïns gaudeixin del Lliçà que es mereixen i treballarem per aquest objectiu.
També volem aprofitar aquest espai per felicitar a tothom el proper nadal i any nou!

La ciutadania ha tornat ha parlar. En les passades eleccions del 10 de novembre el partit socialista va tornar a guanyar clarament 
unes eleccions, traient més de trenta escons al segon partit. Tanmateix volem agrair a les 1815 persones que a Lliçà d’Amunt van 
confiar en el nostre partit. Si bé és cert que ningú volia a tornar a una repetició electoral, els personalismes i les intransigències 
d’alguns, no varen deixar marge. Tot i així, no és moment de retrets. La ciutadania no s’ho mereix i des de ja s’ha de treballar en 
l’articulació d’una majoria que pugui fer que tinguem un govern estable i progressista, i que freni una ultradreta que ja ha demos-
trat que vol carregar-se el que durant tantes dècades els nostres avis i pares els ha costat tant construir. 
Hem de treballar per l’avenç en justícia social, per una sanitat i una educació pública, digna i de qualitat, per unes condicions 
laborals millors, per unes pensions justes i sostenibles. Ara és l’hora de treballar i no podem perdre més ni un minut en allò que 
necessitem i la societat reclama.

Acaba un 2019 políticament turbulent on seguim desafiant l’Estat Espanyol. Un any on hem anat a les urnes en 3 ocasions, on 
per 1a vegada ERC Lliçà hem guanyat unes eleccions al Congrés. El 2019 del Judici “farsa” del mal anomenat “procés”, on s’ha 
consumat l’autoritarisme i la repressió d’un estat venjatiu, amb una sentència aberrant contra els nostres líders polítics i socials 
que els manté segrestats lluny de les seves famílies. Un 2019 on es tramiten euroordres contra persones que es troben a l’exili 
protegint-se de les injustícies. Un 2019 que ha revifat la flama de l’1 d’Octubre amb protestes i indignació, que s’han traslladat 
al carrer. Amb marxes per la llibertat, acampades d’universitaris, talls de carrers i manifestacions liderades per plataformes civils 
com Tsunami Democràtic, Pícnic per la República, ANC o Òmnium. Protestes pacífiques i transversals on s’han aplegat ideologi-
es diverses, independentistes i no. Un 2019 on els joves s’han empoderat i han dit prou. Volen ser escoltats i lluiten per tenir un 
futur digne. Per tot això, persistim. Un poble que lluita per la llibertat acaba sent lliure. Us desitgem que tingueu un Bon Nadal i 
que comenceu el 2020 amb energia i un somriure. 

En primer lugar, queremos agradecer a las 1580 personas de nuestro pueblo, que como nosotras, han apostado por el cambio en 
estas últimas elecciones generales. Por otro lado, tras el pleno municipal del mes pasado, confirmamos nuestros peores temores 
sobre la situación en la política del pueblo: se está haciendo uso de la mayoría absoluta existente, para imponer las decisiones del 
partido que la ostenta y, peor aún, se están tomando decisiones importantes sobre proyectos que llevan en marcha mucho tiempo, 
sin compartir los motivos con la ciudadanía e ignorando sus opiniones. Ya hablamos de la paralización del proyecto de Can Malé (un 
proyecto que desde nuestra coalición, vemos imprescindible para Lliçà), pero todo no queda ahí. Seguimos viendo como siguen esta 
línea en diferentes cuestiones: cambios en el criterio de asignación de los locales sociales,  no tener en cuenta la opinión de un gran nº 
de vecinos y vecinas de los barrios de la zona de Palaudàries sobre el nuevo emplazamiento de la antena…. son temas sobre los que 
se preguntó en el último pleno. No hubo una respuesta clara, solo comentarios ambiguos que no explican por qué se están tomando 
estas decisiones. Desde Lliçà d’Amunt En Comú Podem, seguiremos trabajando duro en la oposición, cuestionando los motivos de las 
decisiones que toma el equipo de gobierno e intentando conseguir que todos los proyectos que dejamos en marcha, no se paralicen. 

MAJORIA ABSOLUTA, PUJADA D’IMPOSTOS I CONTENCIÓ:
Aquest és el titular que podríem utilitzar per qualificar el Ple especial d’ordenances del dia 24/10/2019. Unes ordenances que 
plantegen una sèrie d’augments, a destacar l’11% de les escombraries, o el 3% de l’IBI, que si s’ha de fer, es podria fer de forma 
escalonada. Per si això no fos prou, el més preocupant és que, segons el Pla Econòmic Financer de l’Ajuntament pels exercicis 
19-20, la consigna no és altre que CONTENCIÓ, fer una reducció en les inversions, en infraestructures, en serveis (menys serveis 
extraordinaris i substitucions d’incapacitat temporal...), racionalitzar instal·lacions públiques... en definitiva donar menys serveis 
a canvi d’un major esforç econòmic per part de la població. Ja vindran temps millors, en què per qüestions electorals, tornaran 
a invertir en el municipi, a fer coses, però mentrestant...Contenció!
De part de Junts x Lliçà d’Amunt us volem desitjar bones festes, un bon Nadal i un fantàstic 2020!!! I ho fem recordant aquells 
que no les podran celebrar amb els seus.
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