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Arriba setembre i l’inici del curs escolar, també l’inici de molts projectes i objectius, i des de Ciutadans de Lliçà d’Amunt ens 
posem a treballar a ple rendiment. També és temps de festa major, una festa major que ha de ser de tots i totes, no deixem que 
els de sempre s’apropien, per exemple, dels escenaris per fer la seva campanya política.
Este mes de setiembre ya vamos a presentar mociones, instancias, etc., ya que tenemos un programa electoral de más de 90 
puntos y los queremos cumplir. Quizá no tenemos el número de concejales que hubiéramos deseado, pero estamos seguros que 
muchos de estos puntos son de gran interés para los otros partidos políticos municipales. Ciudadanos ha venido a sumar al pue-
blo el despertar de todos aquellos que piensan que este pueblo está dormido y sus gobernantes solo se limitan a firmar papeleo. 
¡Vamos Lliçà d’Amunt!  - Desperta! 
www.llicadamunt.ciudadanos-cs.org/
llicadamunt@ciudadanos-cs.org

En els poc més de dos mesos i mig que portem de nova legislatura, ja comencem a intuir per on aniran les estratègies polítiques 
dels diferents partits. Històricament s’han donat, per cortesia política, el que s’anomenen els 100 dies de gràcia als nous go-
verns, per a què els doni temps d’arrencar les seves funcions i assentar les bases de les seves polítiques. Però a Lliçà d’Amunt 
no s’ha respectat. I, per altra banda, hem viscut com en un sol Ple Municipal es va apel·lar fins a 11 vegades, per tots els partits 
polítics de l’oposició, a la majoria absoluta que la ciutadania del nostre municipi ens va atorgar el passat 26 de maig.
Transformarem aquesta majoria absoluta en  fer del diàleg, l’entesa i la transparència la nostra bandera, amb la humilitat i l’ho-
nestedat que sempre ens ha caracteritzat. Seguirem escoltant a tothom i lluitarem per la justícia social, la igualtat i la qualitat dels 
serveis públics. Farem del nostre programa el nostre llibre sagrat i lluitarem per complir totes les propostes que vàrem fer a la 
ciutadania. Un contracte públic amb tots i cadascun dels nostres conciutadans i conciutadanes.

Ja som al setembre. Molts tornem a la feina després d’uns dies de descans. Comença un nou curs escolar i, també, un nou curs 
polític. Aquest setembre haurem d’estar atents a les millores o no que es facin amb la gestió de residus i la recollida d’escom-
braries. Tot i que els últims anys hem empitjorat una mica en la recollida selectiva d’escombraries, el cert és que a Lliçà d’Amunt 
mai ha estat bona. Potser és que a les persones cada vegada els importa menys l’impacte sobre el territori i que el Govern, des 
de l’Ajuntament, després de 12 anys, no ha estat capaç de conscienciar i empoderar la gent perquè això canviï. També haurem 
d’estar atents a la llista de promeses electorals que ens van fer, i perseguir i fiscalitzar la feina que fan. Setembre també és sinò-
nim de Festa Major, de 24 Hores de Ciclomotors (felicitats als organitzadors ja que enguany és 40è aniversari) i Diada Nacional. 
Així que endavant les atxes i a fruir del final de festa estiuenc. 

Vuelve septiembre y, para quienes han disfrutado de unas vacaciones, vuelve el día a día. En especial nos queremos acordar de los 
y las que no solo no han podido disfrutar de unos días de vacaciones, sino que han tenido tantas dificultades para llegar a final de 
mes este agosto como cualquier otro mes. Desgraciadamente cada año el número de personas que sufren esto crece, y no todas 
ellas están desempleadas, algunas viven esta situación mientras “trabajan”. Un “trabajo” con unas condiciones precarias e indig-
nas. Una clase de “trabajo” que cada día aparece más en el mercado laboral de este país. Sin duda derrocar las últimas reformas 
laborales impuestas por las elites y acatadas por los grandes partidos del país es una prioridad. Por otro lado, nuestro grupo muni-
cipal vuelve con las ideas claras a este nuevo curso político. Tal y como ya manifestamos en la última campaña electoral, queremos 
potenciar la cohesión social de nuestro municipio y creemos que el primer paso para conseguirlo es acabar con la politización de 
nuestras entidades. Basta de que algunos partidos intenten controlar las asociaciones del municipio con el objetivo de manipularlas 
en su beneficio. No se puede gobernar favoreciendo la creación de entidades “amables” CON MIS INTERESES, y excluyendo a las 
que “no sean de mi cuerda”. Desde Lliçà d’Amunt ECP tenemos claro que no se puede permitir esta forma de actuar. 

Hem començat una nova legislatura en la que els votants de Lliçà d’Amunt van donar la majoria al PSC Lliçà d’Amunt; nosaltres estarem  
a l’oposició.
Què faran al centre? On faran la nova piscina? Faran la Residència-Centre de dia per la Gent Gran? D’una vegada per totes es farà quel-
com pels joves del nostres municipi? Tindran un espai per a ells? Es faran noves infraestructures esportives, tan necessàries?... Molts 
projectes del seu programa coincideixen amb els nostres, però amb diferències que des de l’oposició intentarem es tinguin en compte. 
Estarem al costat del govern en totes aquelles accions encaminades a millorar el benestar dels nostres veïns, però seguirem de prop 
tots els projectes que s’haurien de posar en marxa.
Continuarem vetllant perquè el conjunt de la ciutadania de Lliçà d’Amunt surti beneficiada de qualsevol decisió presa per l’Ajuntament. 
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