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Ara que comencem any nou i es període de reflexió nosaltres volem reflexionar sobre el paper que juguem com a homes i dones en la 
societat i en diferents àmbits. Tot i haver fet distinció, el que busquem és reflexionar sobre el nostre paper individual en societat, inde-
pendentment del sexe pel qual ens definim. Trobem cabdal fer aquesta reflexió perquè els homes i les dones del futur són les nenes i 
els nens del nostre present, i pensant en aquests infants us volem compartir les nostres reflexions per aquest 2019. Cal que prenguem 
consciència sobre allò què fem com a adults i que serveix d’exemple als més menuts tant a casa com al carrer. Som els seus models, 
els infants es miren amb ulls enlluernats cada una de les nostres accions, gestos i paraules. Malauradament, tot i estar a l’any 2019 
encara vivim envoltats d’actituds que contribueixen a les diferències entre sexes. No només cal reflexionar sobre el rol que hi juga el 
llenguatge i com aquest, reforça la perspectiva i la norma de rol, de sexualitat, d’aparença i d’identitat... sinó en com esdevé desigualtat 
el manteniment d’aquestes postures. La polaritat social per raó de sexe, és un mal massa normalitzat. Cal fer polítiques perquè tot 
això canviï i esdevinguem més conscients del nostre entorn i de com el volem conformar. Perquè això és feina de tots i totes. Us volem 
desitjar un feliç any 2019 ple de vivències, reptes i emocions. Perquè construïm entre tots un món millor i més just. 

El PSC estem orgullosos d’haver contribuït a fer de Lliçà d’Amunt un municipi on tots i totes hi tenim cabuda, on tothom té alguna cosa a 
dir. Però no ens donem per vençuts. Encara queda molta feina per fer! És per això que volem continuar treballant per millorar cada carrer 
i cada barri, apostant per la implantació de nous serveis arreu del municipi per fer a tots els veïns i veïnes partícips del progrés en el que 
Lliçà d’Amunt està immers. Per fer realitat aquest anhel portem 12 anys treballant en una xarxa de serveis amb una forta expansió arreu 
del territori, que s’ha consolidat en aquests darrers 4 anys; un servei de mobilitat sense precedents en pobles similars al nostre; i tot una 
xarxa de serveis culturals, socials i per a la convivència que apropen la realitat municipal a tots els racons. Aquesta aposta porta el segell 
Socialista, hem de continuar lluitant de cara al futur. Per nosaltres és fonamental millorar la implantació comercial, dotar de nous serveis 
esportius, educatius i de lleure en diferents barris del municipi. Sense oblidar la creació del nou centre del poble en el que portem anys 
treballant i que ara serà una realitat. Volem continuar construint Lliçà d’Amunt escoltant les necessitats del territori i reconeixent a 
tothom com a ciutadans i ciutadanes de ple dret, aquesta és la nostra mirada del poble i la que lluitarem sense descans. 

Desde nuestro grupo municipal, cada vez tenemos más claro que campaña electoral y coherencia son términos contradictorios, 
y ejemplos hay muchos para demostrarlo. En precampaña puedes estar diciendo cosas como que tú apuestas por el pequeño 
comercio del pueblo rechazando ir a la inauguración de un centro comercial, y a la vez ir a inaugurar apenas unos meses antes 
un Esclat en medio del pueblo. También puedes decir que todo lo bueno que hace el gobierno municipal, fue porque tú em-
pezaste los proyectos (pero te fuiste sin acabarlos) y todo lo malo es culpa de los demás. En precampaña puedes hacer gestos y 
preguntas como si fueras un partido de izquierdas preocupándote de la sanidad pública, y por otro lado pertenecer a un partido 
que quiere acabar privatizándola. Incluso puedes aparecer de repente, a meses de unas elecciones, diciendo que todo es un 
desastre desde hace años en la política de tu pueblo, y ni siquiera te has dignado a aparecer en un pleno municipal en todos 
estos años de “desgobierno”, según tú… Como veis todo vale, ¿o no?... 

“En política no tot si val”. 
El 2019 és any d’eleccions Municipals, tot i que en el nostre municipi per alguns grups polítics ja fa temps que estan en campa-
nya. A partir d’ara tots intentarem fer saber a la ciutadania el nostre ideal de Poble, les necessitats segons els nostres criteris i les 
solucions a aquestes, i també les propostes assolides fins ara. Hi ha però una manera d’entendre la política que no ens agrada 
en un Poble com el nostre: “la política de què tot si val”, “la d’escampar merda que alguna cosa queda”, “la de parlar sense estar 
informat”, “la de criticar per tapar les pròpies vergonyes”,”el fi justifica els mètodes”, etc. Aquesta manera de fer no és la nostra, 
no ens hi sentim còmodes. El nostre tarannà és un altre, el de reflexionar, aportar idees, pensar en solucions... i quan es pot, fer 
callar boques amb el treball del dia a dia. Els que se sentin còmodes amb la política del descrèdit, allà ells mateixos, el que tenim 
clar és que a nosaltres no ens hi trobareu. 
Bon any 2019.

Estamos cerca de unas elecciones municipales en las que los vecinos decidirán quién gobernará en Lliçà. Confiamos que a la hora 
de votar tendrán en mente la nefasta gestión del actual gobierno del PSC, ICV, CIU, sin olvidar a ERC, artífices del cordón sanitario 
contra el PP. Los republicanos dejaron el gobierno conseguido su propósito, no sin antes dejar atado el nefasto convenio entre el 
Ayuntamiento y la Cervecera Artesana por el que les cedían más de 9000 m2 en la finca de Can Malé (Biokit), de forma gratuita. El 
entonces concejal de Comercio y Empresa, Iban Martínez, se vanagloriaba de este pacto lamentable en una entrevista.
Aprovechamos para advertir a los señores de Ciudadanos que no se equivoquen pensando que criticar al PP les va a dar más 
votos. Nosotros denunciamos la gestión nefasta del gobierno con conocimiento de causa, como en el caso mencionado.  
No nos cansamos de recordar que fue durante los mandatos en los que gobernó el PP (2007-11 y 2011-15) cuando más inversi-
ones se hicieron en infraestructuras, equipamientos, movilidad y servicios a las personas, además de rebajar a la mitad la deuda 
contraída por los anteriores gobiernos de ERC-ICV-EUiA y CIU-PSC.
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