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Ciudadanos, Cs es el único partido de España que se declara abiertamente liberal. Pero, ¿Cómo se concreta eso en el ámbito municipal? 
Defendemos, entre otras cosas en Lliçà d’Amunt, una política que apueste claramente por no subir impuestos y mantener a raya el endeudamiento de nuestro 
ayuntamiento, porque donde mejor está el dinero es en el bolsillo de los Lliçanencs.
Además, apostamos en nuestra acción política por un municipio transparente, austero, eficiente y que rinda cuentas frente a la ciudadanía.
A parte, tenemos muy claro la necesidad de invertir en seguridad y, por supuesto, defender la propiedad privada frente a la “oKupación” ilegal como uno de los 
ejes distintivos de nuestro partido. Creemos que es algo muy necesario en un municipio como el nuestro. 
Otros, tienen otras prioridades, nosotros tenemos estas. Seguiremos defendiéndolas todo lo que queda de legislatura, y seguro que también en la próxima.

El dia 10 d’octubre va ser el Dia Internacional de la Salut Mental. Un estudi global posa xifres a tot el món,  del que ha afectat la pandèmia: confinament, restriccions 
i l’increment dels contagis de la Covid l’any 2020; els resultats són un  augment del 28% en depressions i un 25% en trastorns d’ansietat.
Cal intervenir, abordar i neutralitzar les malalties de tots els col·lectius afectats, però sobretot els dels joves. CatSalut crearà en dos anys 52 equips per atendre a 
domicili infants i joves i 10 equips més per abans de finals de 2021 per aquelles afectacions  de gran complexitat.
Avui més que mai cal visualitzar aquesta malaltia, hem de trencar els estigmes de la societat i treballar per una inclusió a la societat, les malalties mentals no són 
un joc  o una crida d’atenció, sinó un problema real capaç d’invalidar i en el pitjor dels casos conduir a un desenllaç fatídic. 
Com a Municipi cal que prenguem consciència d’aquest fet, que unim esforços per lluitar contra la malaltia. Per acabar, agraïm a tots els professionals que treba-
llen en el sector per la seva implicació.

Nuestro grupo municipal, hace años que reclama ser municipio feminista. En septiembre de 2019, viendo que no se materializaba esta petición, decidimos hacer 
una moción solicitando una mesa feminista, en la que las decisiones no las tomará solo el gobierno de turno, sino la ciudadanía y las plataformas feministas del 
municipio. Teniendo en cuenta que el Pacto estatal contra violencias género y el Convenio del Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia doméstica 
daba ayudas económicas,  solicitamos que esta mesa se formará lo más urgente posible, para comenzar a trabajar en enero del 2020, y poder presentar un in-
forme en marzo del 2020 (plazo que el pacto estatal fijaba para solicitar las ayudas económicas al respecto). Todos los grupos políticos, incluido el que gobierna, 
lo aceptaron. Sin embargo, esta mesa empieza a trabajar ahora, en el mes de septiembre de 2021 (2 años después), lo que supone muchas ayudas perdidas y 
por consiguiente, víctimas desamparadas. Esperamos que realmente sea una mesa feminista, y que aunque sea tarde para las ayudas, el trabajo sea una mejora 
y convierta a Lliçà d’Amunt en un pueblo en el que las mujeres nos sintamos seguras, en igualdad de condiciones y respetadas. Cuando no implantar unas me-
didas, cuesta vidas, 2 años tarde son muchos días. 

Lliçà d’Amunt es va declarar “municipi feminista” amb el suport de la majoria del ple fa ja 6 mesos. És molt trist doncs que mocions per posar fi a la discriminació de 

les dones a l’esport i amb la sexualització del cos de les esportistes o de suport per a la incorporació del permís retribuït de menstruació i climateri a l’Ajuntament 

de Lliçà d’Amunt, presentades per ERC en el passat ple del 30 de setembre de 2021 hagin estat rebutjades amb el vot en contra de la majoria socialista. El PSC 

considera que amb els 4 dies d’indisposició i els 9 d’assumptes propis, recollits al conveni col·lectiu, són prou perquè les dones puguin pair el dolor menstrual. Dies 

que els homes, en canvi, poden aprofitar per a altres afers. El PSC considera que a Lliçà d’Amunt es fa tot bé i no cal seguir treballant i seguir millorant dia a dia. 

El 25 de novembre Lliçà d’Amunt tornarà a vestir-se de lila contra la violència masclista. En el que portem d’any, 36 dones han estat assassinades per la seva 
parella o ex-parella a Espanya, el 22% d’aquests homicidis s’han produït a Catalunya.
La regidoria d’Igualtat, gènere i LGTBI ha organitzat activitats de conscienciació al voltant del 25N però, des del Punt Dona situat al Parc de Can Godanya, també 
realitza projectes de conscienciació durant tot l’any: atenció psicològica, assessorament jurídic personalitzat; activitats, xerrades i formacions; tallers preventius als 
centres educatius; el centre d’interès feminista de la Biblioteca amb llibres especialitzats; etc. Aquest mes de novembre també es presentarà i posarà en marxa el 
Protocol local per a l’abordatge de les violències masclistes a Lliçà d’Amunt.
Totes juntes (ciutadania, entitats, partits polítics i administracions) hem de continuar lluitant contra la violència vers les dones. No hauríem de permetre que la lluita 
feminista i la violència masclista sigui una competició política. No tot s’hi val.


