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Als veïns i veïnes de Lliçà d’Amunt el personal mèdic ja ens ha posat més de 10.000 vacunes contra la Covid-19, el que equival al 52% de la població. Al nostre
municipi tenim més de 3.600 persones immunitzades, un 24% de la població, amb les dues dosis d’alguna de les vacunes que s’estan subministrant. Aquest
percentatge de persones immunitzades és molt similar a la resta de Catalunya (24,2%) i Espanya (25,8%).
Amb aquestes dades tan positives estem molt a prop d’aconseguir la immunitat de grup, on tots i totes ens protegim entre nosaltres, i de viure un estiu que s’aproxima a la nova “normalitat” després de molt de temps de contenció, restriccions i responsabilitat. Si la situació de la pandèmia continua millorant, al setembre podrem
recuperar activitats i esdeveniments socials, esportius i culturals que tradicionalment celebrem al municipi: com les 24 Hores i la Festa Major; la programació dels
Centres Cívics, Locals Socials, Casals de la Gent Gran; etc. Però sense oblidar l’esforç que tots i totes hem fet per arribar fins aquí.

ESQUERRA
REPUBLICANA

Celebrem la declaració de Lliçà d’Amunt com a municipi feminista. Fa anys que es treballa a diferents àmbits per reduir desigualtats però hem d’anar més enllà fins
a assolir la seva eliminació. Ara és el torn del món municipal, el més proper a les persones, que ha d’utilitzar les seves competències per aconseguir un espai de
convivència on viure de la mateixa manera, tots i totes. Nosaltres ho creiem, ara cal veure si el govern actual ho creu. No ho tenim clar veient que en el mateix ple
en que s’aprova aquesta moció presenten una equivocada, parlen de la comarca i no del municipi i acaben amb la ja gastada menció a que “ja es fan coses”. Si
no mirem el present amb ulls crítics, difícilment millorarem el futur. Pitjor encara que la ignorància i els prejudicis, és la indiferència davant una realitat que menysté
una part de la societat pel sol fet de ser dona.

Acabamos de pasar el ecuador de esta legislatura con mayoría absoluta del Partido Socialista, y por lo tanto, es necesario empezar a analizar la acción de gobierno
que han llevado a cabo.
Según la Real Academia, hipocresía significa: “Fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan”.
Decir que no había otra manera de afrontar el problema de los residuos en Lliçà, que subir el impuesto en un año tan complicado para nuestros vecinos y después
ver un remanente de mas de 5 millones de euros, es hipocresía.
Hacer modificaciones urbanísticas a multinacionales, aludiendo a un interés general inexistente, es hipocresía.
Decir que se apuesta por un proyecto como el de “l’Espai Can Malé”, cuando a lo que te dedicas, es a intentar ceder este espacio a cualquiera que lo quiera
(como si de una rifa se tratara), es hipocresía. Y así un largo etcétera.
Desde nuestro Grupo Municipal, seguiremos trabajando para intentar eliminar la Hipocresía de nuestras instituciones.

Llega el verano y el fin de curso. Queremos agradecer a toda la comunidad educativa el gran esfuerzo realizado en este complicado curso y desear que el próximo
año sea el del retorno a la normalidad. También queremos reiterar nuestro compromiso con la justa demanda, por parte de la mayoría de la comunidad educativa,
de la opción a implantar la jornada continua en nuestras escuelas de Primaria.
Fuimos el partido que llevó al pleno la propuesta y seguiremos, durante el próximo curso, trabajando para su consecución. Nuestro compromiso es firme y continuaremos representando esa mayoritaria y justa demanda.
¡Felices vacaciones!

Quan estigueu llegint aquest article ja estarem en el període de màxim risc d’incendis forestals, que va del 15/05 al 15/09. En molts casos, la col·laboració ciutadana és decisiva per combatre el foc i protegir el nostre municipi, és per aquest motiu que la nostra actitud i els nostres hàbits responsables són decisius, en
un municipi com el nostre amb gran nombre de cases aïllades, al costat de zones rurals o arbòries i amb tradicions arrelades com són les “barbacoes de cap de
setmana”.
Està bé que l’Ajuntament posi en marxa plans locals juntament amb altres administracions (durant el 2020 es van donar 13 incendis al Vallès Oriental); Pla Vigilància
Complementària d’Incendis Forestals, manteniment de camins forestals, el control de fogueres, les circulars informatives i l’inici d’expedients disciplinaris i sancionadors als propietaris de les parcel·les. Però no trobem bé que no posin més interès en aquelles parcel·les d’entitats bancàries, que en la gran majoria dels casos
en surten indemnes, en perjudici dels nostres veïns que veuen les seves llars exposades a un possible perill.
No volem acabar, sense agrair una vegada més la gran tasca que du a terme la Protecció Civil de Lliçà d’Amunt i els seus voluntaris.

