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A principios de marzo los militantes de Ciudadanos pudimos votar por quien sería la nueva/o presidente del partido. Cs es un partido abierto y escrupulosamente 
democrático, también en sus bases, y es por ello que todos los órganos orgánicos del partido, incluso su presidente, son votados por toda la militancia. Estas 
votaciones dieron como ganadora a Inés Arrimadas, con más del 70% de los votos de los afiliadas/os del partido, convirtiéndose así en la primera presidenta de 
un partido político nacional. Y eso no es todo, ya que su equipo está formado por más mujeres, las cuales ocuparan cargos de vital importancia como son el de 
secretaria de organización, portavoz, etc. Nuestro feminismo no se basa en  decir “portavoza”, si no que se ve en la determinación de sus militantes decidiendo que 
sea una mujer su presidenta. Ni más ni menos que un hombre, si no en condiciones exactamente iguales que cualquier otro candidato. Así es el feminismo que 
entiende Ciudadanos, el feminismo liberal, que huye de los “ismos” sectarios y que pide una verdadera y radical igualdad, una igualdad entre hombres y mujeres, 
ni más ni menos, ni menos ni más; iguales.

Cal salvar les tradicions del nostre municipi.
Ja fa anys que el municipi està canviat, més gent representa també que en molts dels casos no coneixem als nostres veïns, representa una dispersió i una pèrdua 
de sentiment de poble i d’unitat. Aquest fet s’evidencia, d’una forma que comença a ser alarmant, com és la pèrdua de les tradicions del nostre Municipi. Es dóna 
una gran davallada d’afluència en els nostres aplecs i en les nostres festes més arrelades en el tradicionari col·lectiu. Aplecs com Santa Justa i Santa Rufina, Sant 
Valerià, Sant Baldiri o trobades com la de Sant Antoni “Tres toms”, han perdut el valor de reunir als veïns de Lliçà d’Amunt i ser punt de retrobament de tot el poble 
i fins i tot dels Municipis veïns. La gent que habitualment omplia aquests actes en molts casos ja no es troben entre nosaltres, altres són massa grans i no poden 
assistir-hi i els més joves no senten aquestes festes com a seves. Si no aconseguim recuperar aquests Aplecs que han deixat de celebrar-se o que estan a punt 
de fer-ho, perdrem tots junts una part molt important de la nostra història i de la nostra identitat.

En el pleno municipal del día 26 de septiembre de 2019, nuestro grupo municipal presentó una moción de EMERGENCIA ANTE LAS VIOLENCIAS DE GENERO Y MAC-
HISTAS. En esta moción poníamos de manifiesto la necesidad de actuar también en nuestro municipio, ya que toda la sociedad tiene que involucrarse en la búsqueda de 
soluciones para proteger a las víctimas. Por ello, propusimos al Pleno la puesta en marcha de una mesa de trabajo, donde se incluyera a: la sociedad civil, entidades feministas 
y organizaciones que trabajen en esta dirección. El objetivo era que, conjuntamente con la administración, se trabajen todas las medidas que se estén desarrollando actual-
mente y que se implementaran otras nuevas, surgidas de esta mesa. Propusimos también, que esta mesa de trabajo estuviera activa en Enero de 2020, para que a lo más 
tardar, el 31 de Marzo, se emitiera un informe de los proyectos, programas y desarrollo del pacto de estado sobre la violencia de género. Pues bien, la moción se aprobó en 
dicho pleno municipal, con el compromiso del gobierno de que la mesa estaría en marcha el mes de febrero como muy tarde. A día de hoy, seguimos sin saber nada sobre 
este compromiso votado y aprobado en el pleno municipal. Esperamos que esta no sea una nueva promesa incumplida por parte de este gobierno, aunque sinceramente, 
después de ver los reiterados incumplimientos desde que gobiernan con mayoría absoluta, no nos extrañaría.  

El nostre poble necessita tenir un centre urbà que el completi i complementi. Cosir la xarxa de carrers, guanyar espai pels vianant, posar sòl per habitatge públic. 
Això vol dir urbanitzar el Centre, donar-li una estructura que serveixi per relligar aquests retalls de poble que el conformen i preparar terrenys pels equipaments fu-
turs. El govern municipal defineix aquesta feina com un “marron”, una gestió de govern amb molt poc a guanyar electoralment i molt a perdre. Per evitar-se desgast 
polític, s’han llançat als braços de l’Incasòl, que és un institut públic de promoció immobiliària. En aquest punt les prioritats han canviat, de fer un centre urbà pel 
nostre poble a servir-se del nostre poble per fer rendible una operació immobiliària. En aquesta relació parasitària, l’Incasòl mirarà de maximitzar els seus beneficis 
per poder fer front a les pèrdues que acumula. Des de l’ajuntament s’haria de vetllar per les prioritats d’aquí, insistint en el comerç, l’habitatge públic i l’equilibri amb 
la resta de centre urbà. Però el govern municipal està tan content d’haver-se conegut que s’ha desentès de la seva funció i confia incondicionalment en les prioritats 
de l’Incasòl.

Semblava que la política del tot s’hi val havia passat a millor vida, però des de fa unes setmanes hem pogut veure que alguns grups han passat a l’atac directe 
amb difamacions, insults i desprestigi gratuït, i sembla que han oblidat que encara no fa un any la població va parlar alt i clar i a través de les urnes van col·locar a 
cadascú allà on creien que ens mereixem estar. 
Ens parlen de no ser bon gestors, però obliden que una pista de gel per on han passat més de 3300 persones, amb uns ingressos de més de 12000€ i amb un 
feedback clar; la ciutadania vol que es torni a repetir, mai pot ser una mala decisió. Un altra cosa és si la idea els hi ha semblat malament perquè no ha sigut seva.
I ara han ampliat la seva ràbia interna amb la gratuïtat dels llibres de text, o amb la creació del futur centre de Lliçà d’Amunt, per cert, un centre que només fa uns 
mesos recolzaven sense recances. Nosaltres tenim idees clares i fixes, potser altres deuen tenir allò que deia el gran Groucho Marx, “Tinc unes idees però sinó 
t’agraden en tinc unes altres.” 




