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Cerramos un año 2020 difícil de olvidar, que quedará con un recuerdo amargo. Deseamos que todo esto acabe ya y que empiece un nuevo año con nuevos 
horizontes con una esperada vacuna. 
En Lliçà, como en todos los pueblos que nos rodean, no ha pasado desapercibida esta pandemia, los cierres de negocios, el cierre de uno de nuestros CAPs…
En Cs tuvimos claro que no podía quedarse ningún negocio atrás, por ello, en las diversas reuniones durante este 2020, insistimos en que se activara de nuevo 
el portal comercial municipal y que se ayudara a nuestros autónomos.
Estamos viviendo una nueva crisis, fuerte, muy fuerte, y no hay que dejar nadie atrás. También hay que ser consciente de que esta crisis también la notarán las 
clases medias de nuestro pueblo, las cuales también hay que proteger. En los presupuestos del 2021 deberían estar reflejadas esas ayudas.
Por el momento, lo que hemos visto, va en otra línea. Por ejemplo, una línea roja, como es subir impuestos, se ha roto y ha sido la mayoría absoluta del PSC quien 
lo ha provocado, quedándose solos. 
Felices fiestas y próspero año nuevo 2021, ciudadanos.

Ara no toca! Últimament estem fent servir massa sovint aquesta expressió en els Plens Municipals.
En el Ple extraordinari del dia 29 d’octubre, Ordenances fiscals pel curs 2021, en  la nº11 (Taxes de recollida, transport i tractament d’escombraries i altres residus 
municipals), es planteja passar a pagar de 198.00 a 227.30 € en una quota tributària normal. La quantitat pot semblar poca, però es  tracta d’un 15% que cal 
sumar a la pujada de l’11% del 2020. El més preocupant de tot va ser que es va aprovar tot i el vot en contra de tota l’oposició. La justificació de l’equip de govern, 
és que un servei municipal no hauria de ser “tant” deficitari i l’objectiu a la llarga ha de ser que quedi cobert tot amb la taxa que paga el contribuent. Per a nosaltres 
aquest no ha de ser l’objectiu d’un servei municipal,  és clar que poden haver-hi serveis que representen un dispendi per les arques municipals, i més amb la 
situació econòmica actual que pateixen les nostres famílies, empreses i PIMES. Cal trobar solucions a l’augment de la pujada de preu de les plantes de reciclatge, 
però no ha de ser apujar el preu del servei. Com dèiem abans, ara no toca! I molt menys ara.
Bones Festes “atípiques“ Nadalenques; Bon Nadal!

Aquests darrers mesos hem pogut experimentar la importància de la producció local. No només per poder-nos autoabastir de tot, quan es tanquen les fronteres, 
sinó perquè és el circuit que ens dóna feina a tots i totes. Tu tens feina i ingressos gràcies a que els teus veïns “consumeixen” el teu producte o servei, i el teu veï 
/ veïna té feina i ingressos gràcies a que tu consumeixes el seu producte o servei. És un cercle. 
Cada cop que consumeixes en grans multinacionals o a l’extranger, envies diners “a fora” i deixen de circular en el teu entorn, molt probablement aquests diners no 
et tornaran mai. Amazon no et trucarà per contractar el teu servei... i… igual que a tu t’agrada cobrar un salari “just”, pensa en que quan compres “low cost” estàs 
contribuint a salaris “low cost” en algun lloc del món. A més a més, estem d’acord en que ens agrada passejar per un municipi de persianes obertes, no pas de 
persianes tancades… ¿no?. Depén de totes.
S’apropa Nadal, és el moment de fer un consum conscient. El petit comerç, l’artesà, l’autònoma, les cooperatives… són projectes que neixen del somni i la il·lusió 
d’algú, i és la feina de totes mantenir vius els somnis de tots i totes.
Bones festes… i que vingui un millor 2021.

“Si no apliquem aquest augment del 15% en la Taxa d’Escombraries, la bretxa es farà gran i haurem de reduir altres serveis, estic parlant d’ajuts a Serveis Socials, 
reduir o fer desaparèixer la socialització de llibres, partides de Festa Major o el servei Apropa’m”.
Fins a dues vegades es va fer servir aquest raonament per part de l’Alcalde Ignasi Simon en el passat ple del dia 22 d’octubre, per justificar l’augment d’un 15% a 
la Taxa d’Escombraries. Realment l’únic que interessa a aquest govern és l’economia? Ara no toca, ara toca vetllar més que mai per les persones. Realment aquest 
govern no és capaç de trobar 200.000€ d’altres partides pressupostàries que no sigui perjudicar als més desfavorits i a la cultura? N’estem segurs que sí, però és 
qüestió de prioritats. Sempre han de pagar la mala gestió política els mateixos? Ser fort amb els dèbils i feble amb els forts, és l’opció més fàcil. Quan es prioritza 
l’estratègia política, els focs d’artifici, les excuses i el partidisme per sobre dels interessos de la ciutadania, tota la ciutadania sortim perdent. Ara no toca i menys 
d’aquesta manera.

L’any 2022 la zona de Palaudàries comptarà amb ensenyaments de secundària. Els projectes educatius de l’Escola Miquel Martí i Pol i de l’Institut Hipàtia d’Ale-
xandria es fusionaran per convertir-se en un nou Institut Escola, que s’ubicarà on actualment hi ha l’escola. Els socialistes portem lluitant des de l’any 2007, quan 
l’Ignasi Simón va esdevenir Alcalde, per dotar els barris d’un segon institut de secundària. Ara, després de molts anys de negociacions amb la Generalitat, per fi els 
i les joves d’entre 12 i 16 anys podran estudiar a prop de casa. Per a aconseguir-ho l’Ajuntament assumirà el 50% del cost de construcció del nou edifici, el que 
suposa una inversió de més d’un milió d’euros.
Amb la incorporació d’aquest institut escola, Palaudàries tindrà una zona d’equipaments que acompanyarà als seus veïns i veïnes al llarg de la vida: l’Escola Bressol, 
el nou Institut Escola, El CAP, el Centre Cívic, el Casal de la Gent Gran, la Deixalleria i d’altres serveis que en naixeran en el futur.


