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El passat mes de setembre vam celebrar una atípica Festa Major de Lliçà d’Amunt, adaptada a les restriccions per la Covid-19, que han pogut gaudir tots els públics: els infants amb una dotzena d’activitats familiars; el jovent (malgrat les restriccions de la Generalitat) amb concerts, enigmes, jocs en línia, activitats esportives,
etc; els adults amb activitats culturals i tradicionals, monòlegs, etc; i la gent gran amb el tradicional concert de festa major, l’homenatge a la vellesa, etc. Totes elles
amb un èxit rotund de participació. Celebrem i agraïm l’actitud comprensiva de la ciutadania per adaptar-se a aquesta realitat canviant.
L’Equip de Govern socialista continua apostant per recuperar l’activitat al carrer i als equipaments municipals, amb respecte a la Covid-19 però sense por. D’aquesta manera, durant el mes d’octubre els Centres Cívics, Locals Socials, Espai Jove, Espai Obert i Biblioteca començaran la seva nova, diversa i àmplia programació
d’activitats.

ESQUERRA
REPUBLICANA

Ja fa uns dies que va acabar la Festa Major i tal com pensàvem en el darrer Informa’t no ha tingut res a veure amb la Festa Major a que estàvem acostumats. Bé,
per alguns sí que ho ha estat. S’han mantingut actes com El sopar de les Àvies i el dinar d’Homenatge a la Vellesa que, tot i que les persones que majoritàriament hi
participen son de risc, per l’Ajuntament aquesta condició no ha estat rellevant . Sabíem que fer una Festa Major en la situació de pandèmia que ens trobem no era
fàcil, però potser els canvis que han plantejat, com el canvi d’ubicació i mida de l’Espai Barraques per controlar l’aforament i s’ha constatat que no ha funcionat, de
fet ha estat un desastre. Tampoc s’ha tingut en compte en cap moment el jovent d’aquest poble que s’ha acabat muntant la seva Festa Major alternativa, el que ha
portat en alguns casos situacions de caos pels carrers de Lliçà. El grup d’ERC va decidir no assistir als actes oficials de la Festa Major per que no estàvem d’acord
com l’Ajuntament l’havia plantejat i una vegada passada ens refermen encara més en la nostra decisió. Hem constatat que no ha estat la Festa Major per tothom si
no per uns quants, aquells que l’equip de govern vol mantenir fidels.

Dejamos atrás Septiembre, donde -entre otras cosas- hemos tenido nuestra Fiesta Mayor. Una Fiesta Mayor en la que ha habido unos criterios en su organización,
cuanto menos, difíciles de entender para muchas vecinas y vecinos. Otro de los motivos de crítica, por parte de nuestro grupo municipal, es la visión centralista
de este equipo de gobierno. Ni una sola de las actividades de la Fiesta Mayor se ha realizado en nuestros barrios. Éste no es un hecho aislado; podríamos poner
diferentes ejemplos donde se muestra esta visión centralista del Partido Socialista, como por ejemplo el Plan de Movilidad recientemente aprobado. Un plan, donde
a pesar de que más del 80% de kilómetros de calles de nuestro municipio están en nuestros barrios, sólo se destina un 3% de las actuaciones en ellos. Nosotras
y nosotros, mientras tanto, seguiremos trabajando por un Lliçà más descentralizado, donde cada barrio y cada calle cuente con el mismo interés para el gobierno
de nuestro municipio.
Señores y señoras del gobierno de la mayoría absoluta Socialista, ¡los barrios también existen!

Dejamos atrás el mes de septiembre y seguimos, poco a poco, recuperando la normalidad. Las pasadas fiestas de Lliçà nos dejaron estampas de esa normalidad
que queremos recuperar durante este nuevo curso. Como normalidad fue ver, en las 24 horas de la Vall del Tenes, izada la senyera catalana después de años
de ver en su sitio una estelada presidiendo la prueba deportiva más importante que se realiza en nuestro pueblo. Nos congratulamos que, después de haberlo
denunciado nuestro partido públicamente varias veces, los organizadores y el ayuntamiento hayan corregido esta situación.

La LLUM és un servei essencial, no és un luxe; encara que ho sembla veient les factures que paguem els consumidors. Avui 16-9-21 s’anuncia que el preu del
MWh arribarà a 188 € un 268% més que el mateix dia de l’any passat.
Diuen que la culpa és, la forta revaloració del gas en els mercats i la pujada dels drets d’emissió de CO2.
El Govern Espanyol parla de la necessitat de canvis estructurals -sense concretar quins, ni quan- i encara que tard, ha proposat mesures com la rebaixa d’impostos
i la retallada dels “beneficis extraordinaris” de les empreses energètiques.
És hora d’abordar com més aviat la recuperació de les Hidràuliques, major ús de renovables, la generació descentralitzada i, de forma immediata la reforma dels
preus elèctrics.
Veurem si les propostes realitzades arriben a tots els consumidors i especialment als milers de famílies vulnerables.
La pujada del preu de la llum ha indignat ciutadans, però també municipis. Alguns consistoris han començat a tirar endavant ordenances que limiten o graven
l’activitat de les empreses elèctriques, que es beneficien d’aquestes pujades. Podríem seguir l’exemple?

