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Falta un año para las elecciones municipales. La maquinaria de los partidos ya está en marcha. Los del gobierno municipal están aplicando ya partidas extraordi-
narias a los presupuestos anuales, como se demostró en el último Pleno, pocos meses después de haber aprobado el presupuesto anual. Además, cosas como, 
por ejemplo, el cambio de todos, absolutamente todos los contenedores del pueblo. Y sí, que sabíamos que estaban mal, pero también lo sabíamos hace meses, 
antes de aprobar los presupuestos anuales. ¿Quizás sea que en las últimas semanas han corrido muchas críticas por redes? 
La carrera electoral está en marcha y no hace falta que les expliquemos lo que va a pasar en los próximos meses: inauguraciones de todo tipo (hasta de aceras), 
meriendas, cenas o anuncios de proyectos grandilocuentes. 
En cambio, en Ciudadanos, somos más “aburridos”. Solo les prometemos el “Lliçà de las pequeñas cosas”, el Lliçà d’Amunt de la limpieza y el orden en todo el 
pueblo (también claro las urbanizaciones), de la seguridad y antioKupas en las calles y de los impuestos bajos en las casas.

En el ple del passat dia 31 de març un regidor del PSC com a portaveu, sol·licitava un apropament entre el govern socialista i la resta de partits que formem 
l’oposició. Demanen que el to envers les seves actuacions sigui rebaixat i que no s’utilitzin paraules desqualifica’ns; que per part nostra mai han estat utilitzades, ja 
que no creiem en aquest tipus d’actuació. Pensem que la tasca de l’oposició, com ens ho ha demanat la ciutadania en mode de resultats electorals – nomes cal 
sumar els vots de l’oposició – és la de fiscalitzar les accions de l’equip de govern, així ho hem fet nosaltres i ho continuarem fent, recolzant accions que al nostre 
pare siguin beneficioses pel nostre municipi i censurant totes aquelles no ho siguin. El que sí que tenim clar que accions de part de l’equip de govern com la del dia 
11 d’abril, en què l’oposició s’assabentava nomes 3 hores abans i  per Facebook, d’una sessió extraordinària pública de la Junta de Govern Local, per l’aprovació 
inicial de la Modificació del preu públic del menjador dels Casals 2022 no ajuda a aquesta bona harmonia que reclamen. Del dit al fet... una més i fins a la següent...

Formar part de l’oposició requereix la mateixa constància i responsabilitat que estar al capdavant del govern. Els grups municipals que estem al ple, responem a 
les diferents sensibilitats del nostre municipi i el nostre paper ha de ser actiu i l’hem d’exercir amb la responsabilitat escrupulosa de qui respon a la confiança que 
li ha estat donada.
No estem en contra sistemàticament de tot i no es la nostra intenció omplir els plens de beligerancia innecesaria, ara bé, ESCOLTEU-NOS. 
Governar en majoría absoluta pot fer perdre la perspectiva, el no haver de consensuar, perquè les teves decisions tiraran endavant SÍ O SÍ pot crear un fals imaginari 
de que s’està fent tot bé, i nosaltres creiem que NO. Reclamem diàleg, obrir la mirada, escoltar activament, fomentar la participació, no desestimar els projectes 
només perquè venen de la oposició i sobretot sobretot, no caure en el caciquisme de “qui no està amb mi, està contra mi.”

Ara fa uns 5 anys aproximadament que des d’ERC vam veure un projecte molt interessant i que creiem productiu i beneficiós per Lliçà d’Amunt. Vam començar a 
parlar del Consorci Català de Cervesa Artesana, i vam posar la llavor perquè uns anys més tard nasqués el Clúster Craft Beer. Avui estem molt contents de veure 
com un projecte amb visió de futur, un projecte vinculat al camp, al sector serveis, a l’educació i la investigació, entre altres, comença a caminar i veure el final 
del túnel malgrat els entrebancs institucionals. Un projecte sense ànim de lucre que té com a finalitat principal la consolidació del sector econòmic de la cervesa 
artesana elaborada per petites empreses independents. Però, d’altra banda, hem de lamentar de nou la política de no comunicació que l’actual govern municipal 
exerceix. No ho fan mai però i en aquest cas concret, és trist que tampoc se’ns faci coneixedors dels temes engegats o de les accions que tenen previstes per 
l’espai de Can Malé. Ens fem coneixedors dels temes a través de la clàssica foto dels regidor de torn sense informació útil. En qualsevol cas, endavant Clúster, 
molta sort i molts encerts.

Aquests darrers anys Lliçà d’Amunt ha fet un salt de gegant a nivell educatiu: facilitant l’accés a l’escola pública i multiplicant l’oferta formativa, reglada i no reglada, 
que s’ofereix al municipi. Un ventall formatiu planificat per cobrir les necessitats educatives d’una ciutadania diversa, apostant per educar al llarg de la vida.
L’equip de govern socialista ha treballat incansablement per crear projectes educatius que fomenten la igualtat d’oportunitats (com és el PFIDE que garanteix la 
gratuïtat de llibres de text, la rebaixa de quotes de les Escoles Bressol); oferint segones oportunitats (amb el PFI-PTT de restauració o l’Escola de Persones Adultes); 
apropant els serveis als barris (amb l’Institut-Escola a Palaudàries); ampliant l’oferta formativa (amb l’IFE per a persones amb discapacitat i els nous graus formatius 
d’esports i informàtica a l’Institut Lliçà); i creant projectes complementaris i de suport als centres educatius (amb els psicòlegs municipals, el projecte musical CREA, 
el projecte CREIX, etc.).


