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Lliçà és solidari, i ho ha demostrat un cop més el cap de setmana del 7 de maig amb la campanya “Omplim el Rebost”, organitzada per l’Ajuntament, en col·labo-
ració amb l’associació  “El Rebost Solidari”.
Tots els membres de la junta de l’agrupació local de Ciutadans vàrem participar com a voluntaris en aquest recapte, similar al Gran Recapte d’Aliments que el Banc 
d’Aliments porta a terme al novembre arreu de Catalunya, amb l’objectiu d’omplir el Rebost Solidari de Lliçà d’Amunt.
Tots vàrem coincidir que a tothom a qui explicàvem el fi d’aquests aliments que recollíem –omplir el rebost de famílies necessitades del nostre poble- volien parti-
cipar, encara que sigues amb un sol aliment.
Tot suma, i els veïns i veïnes de Lliçà d’Amunt ho han tornat a demostrar, amb un recapte solidari de més de 14.000 quilos d’aliments.
Gràcies  a tots els que varen aportar el seu granet de sorra per aquest projecte solidari, voluntaris, empreses, botigues, supermercats del poble i personal de 
l’Ajuntament.

Aquest sí que és el Lliçà per viure que volem!!! Més de 14 tones d’aliments a les que se sumarà les aportacions d’empreses que s’han afegit a la campanya “Om-
plim el Rebost” dels dies 7,8 i 9 de maig. Una iniciativa del Rebost solidari de Lliçà d’Amunt, per tal de poder cobrir necessitats bàsiques per les famílies vulnerables 
del nostre municipi i per les afectades per la crisi de la covid-19. Voluntaris d’arreu del municipi, alumnes de l’institut, membres de les entitats, personal municipal, 
polítics, comerços, empreses, gent més anònima... han ajuntat esforços, sempre respectant les normes estrictes de la covid-19, amb un objectiu comú, ajudar 
als nostres veïns. Volem donar les gràcies en especial al “Rebost solidari de Lliçà d’Amunt” per la tasca que fan durant tot l’any i per iniciatives com aquestes, i a 
tots els participants. Ha estat un plaer formar part d’aquest grup, i com sempre, podeu comptar amb nosaltres per actes com aquest en què tots hem actuat com 
a un, demostrant el gran poble que som.

La pandèmia ens ha ensenyat moltes coses com a espècie. 
Som éssers socials i hem après a cuidar-nos com a grup. Poc a poc comencem a recuperar la tan desitjada “normalitat” però hi ha valors, actituds i costums que 
haurien d’haver arribat per quedar-se. Durant el confinament la natura es va recuperar de forma espectacular, els nivells de contaminació van disminuir, ens vam 
alimentar millor, ens vam preocupar per la salut dels nostres.... No abaixem la guàrdia de la bona convivència, ens ha fet millors persones. 
Aprofitem aquestes línies per convidar-vos a seguir posant a les persones, animals i planeta al centre de les nostres vides. Arriba l’estiu, la calor, Sant Joan… es-
tarem més al carrer. Cuidem el nostre entorn, no deixem que les nostres celebracions perjudiquin a ningú (pirotècnia d’alt impacte sonor, deixalles a la via pública, 
relaxament de les mesures de contenció…). Siguem part del canvi que volem veure al món. Un món on hi capiguem totes.

Aquest passat mes de maig es va portar a terme una recollida d’aliments solidària. Organitzada i promoguda des de l’Oficina Covid de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, 

integrada pel PSC, ERC i ECP, tenia l’objectiu d’omplir el Rebost Solidari de Lliçà. Volem fer un agraïment a totes les persones, entitats i empreses que hi ha col·la-

borat, sigui proporcionant un espai, un transport, recollint material o donant un paquet de sucre. A tothom. Cal remarcar que els prop de 120 voluntaris i voluntàries 

han recollit més de 14tn d’aliments i productes d’higiene bàsica. Una acció més des de l’Oficina Covid que esperem que no s’utilitzi com una eina electoral més. 

Bàsicament ho diem perquè la publicació feta per part de l’Ajuntament, surt en primer pla un alcalde cofoi, i no pas alguna de les més de 100 persones voluntàries 

que van dedicar-hi el seu temps lliure. No està bé apropiar-se de l’esforç de tot un poble. Seguim! 

Els darrers mesos l’Equip de Govern del PSC ha iniciat diverses obres i projectes, tant als barris com al centre, amb l’objectiu de continuar millorant l’aspecte i la 
seguretat dels nostres carrers i equipaments. S’han renovant els fanals dels barris de Can Salgot, Mas Bo-Can Lledó, Ca l’Artigues i Ca l’Esteper (després vindran 
Can Costa i Can Xicota) a llum LED; el camí de vianants de Can Rovira Nou ara compta amb una nova vorera i enllumenat; S’han iniciat les obres d’ampliació del 
Local Social de Can Farell per acollir noves activitats; Ca l’Esteper comptarà, en breu, amb una nova pista esportiva a l’entorn del Patinòdrom; s’ha habilitat un nou 
aparcament per als veïns i veïnes del barri de Sant Joan; l’entorn de l’Institut Lliçà i el camp de futbol és més segur pels i les joves amb un nova mitjana enjardinada; 
s’han portat a terme obres d’asfaltat a diversos punts del municipi, així com petites reparacions; es continua amb el pla d’inversions per millorar la xarxa d’aigua del 
municipi; i un llarg etcètera de nous projectes que començarem molt aviat per millorar el nostre poble.


