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opinió Grups Municipals

ESQUERRA
REPUBLICANA

Llega un nuevo verano. Este, sin duda, será diferente, será un verano post-pandemia, un verano en la llamada “nueva normalidad”. Nuestras costumbres 
serán modificadas durante un tiempo, esperemos que corto. Pero lo que no va a cambiar es la actitud de nuestro partido, a nivel nacional, de seguir ejer-
ciendo una oposición al gobierno rigurosa pero constructiva, planteando soluciones y políticas útiles para toda la ciudadanía española.
Y aquí en Lliçà, pediremos al gobierno municipal que haga unas políticas orientadas a reducir gastos innecesarios y, si el gobierno central desbloquea el 
superávit de los ayuntamientos tal como ha pedido nuestro partido, exigiremos también bajar la presión fiscal que soportan todos nuestros vecinos, como 
por ejemplo el IBI. 

Entre tots ens en sortirem !!!
Sembla que ja es comença a veure la llum al final del túnel, enrere han quedat mesos de tancament i aïllament, un cop passat el primer xoc sanitari, n’hem de supe-
rar un altre, l’econòmic. Ara toca trobar la solució per poder ajudar a totes aquelles persones que el covid-19 els ha afectat molt directament, ens referim sobretot a 
les PIMES i als Autònoms, que en molts casos han vist disminuïda de forma dràstica o total les seves fons d’ingressos. Cal un pla específic que els permeti remuntar 
la situació per tal de poder recuperar aquest període d’inoperància i dotar-los de medis per poder-se adaptar a la nova realitat.
Tots hem de ser protagonistes d’aquesta recuperació. Pel que fa a  l’Ajuntament, tots els grups del consistori, de forma unànime, estem treballant per posar en 
funcionament ja el tercer pla de xoc, però cal que Lliçanencs ho fem també particularment, nosaltres hem apostat sempre pel comerç de proximitat i ara més que 
mai encoratgem a tots els Lliçanencs a ajudar al nostre petit comerç. Comprar a la  botiga propera és fer Poble.

Sabemos que la administración más cercana a los vecinos y vecinas es el Ajuntament; pero también somos muy conscientes que las decisiones más importantes 
para los vecinos de Lliçà (como de cualquier otro municipio), se toman tanto en el Govern de la Generalitat, como en el Gobierno del Estado.
¿Os imagináis como habría sido la gestión de la crisis con un gobierno de derechas? Estos meses de pandemia y desconcierto, ha salido a la luz lo peor de la 
derecha rancia. Mientras el gobierno de coalición proponía y sacaba adelante medidas sociales y urgentes, que rescataran a la gente en vez de a los de siempre, 
las derechas dedicaban su tiempo en hacer política de desgaste, alarmismo, odio y fakenews.
Nuestra lucha ha servido para sacar adelante el #IngresoVital, que es redistribución de la riqueza, dignidad, seguridad y libertad. Hemos conseguido una rebaja del 
30% de las tasas universitarias, hemos aprobado una ley que protege a los menores ante cualquier tipo de violencia, hemos protegido muchos puestos de trabajo 
y ayudado a millones de autónomos, etc… Nos estamos dejando la piel por mejorar las condiciones de vida del 99%.
Y queremos destacar también, hoy y siempre, el imprescindible papel de las mujeres durante esta crisis, que han estado al frente en la mayoría de profesiones 
esenciales.

El passat 15 de juny va fer un any que es va iniciar el mandat 2019-2023, des de l’oposició hem treballat de valent per fiscalitzar i fer el màxim de transparent l’acció 
de l’equip de govern. Un any dona per molt i explicar-ho en tan poques línies és complicat i segurament no podríem explicar-te tot allò que volem. Per aquest motiu 
hem preparat un butlletí en format diari on trobaràs informació del que ha donat de si aquest primer any de mandat a l’oposició. 
Si no reps el butlletí al teu domicili durant la primera setmana de juliol contacta’ns, per Whatsapp al número 722 228 785 o amb un missatge a les xarxes socials...i 
te’n farem arribar un exemplar. A més, et convidem a seguir-nos a Instagram, Facebook i Twitter per estar al dia de totes les novetats de la política municipal a Lliçà 
d’Amunt. Bon estiu i cuideu-vos molt!

Després de tantes setmanes parlant sobre els problemes de la Covid-19 i els seus efectes, cal destacar notícies positives. Una d’elles, de fa poques setmanes, és 
l’aprovació per part del Govern de l’Estat del Reial Decret pel qual es posa en marxa l’Ingrés Mínim Vital. Un dret que servirà com a eina per lluitar contra la pobresa 
i una palanca per la inclusió social que ens farà un país una mica millor.
Hi ha una redistribució injusta de la riquesa, és a dir, hi ha una desigualtat real i d’aquest fet tothom n’és conscient. L’Ingrés Mínim Vital combatrà els efectes més 
perjudicials i amb ell es ve, a més, a completar l’Estat del Benestar al nostre país. Tanmateix no hem de considerar l’IMV com un servei social, sinó com una renda 
que serveixi per combatre la pobresa, que no es contagia, però que moltes vegades s’hereta i malauradament tenim molts nens i nenes que neixen pobres i poden 
tenir aquest llast tota la seva vida. Un dret social més per fer una societat més justa i més igualitària. 


