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Fa uns dies el PSC va aconseguir una fita històrica en les Eleccions del 14 de febrer amb el Salvador Illa al capdavant: tornar a ser la primera força política del
Parlament de Catalunya amb 33 diputats i diputades i el 23% dels vots. A Lliçà d’Amunt el PSC va tornar a guanyar les eleccions amb el recolzament del 25,68%.
Celebrem que el Partit dels Socialistes hagi guanyat les darreres eleccions que s’han celebrat a Lliçà d’Amunt: al Parlament, les Europees, les Municipals... Una clara
tendència de la ciutadania per trobar una solució a conflicte polític que vivim.
Catalunya necessita passar pàgina i canviar la confrontació pel retrobament; tornar a escoltar-nos i mirar-nos. Només així podrem avançar i fer que torni la Catalunya
de sempre: la dels avenços socials, la de la igualtat d’oportunitats, la que no deixa ningú enrere, etc. El canvi és imparable.
Volem aprofitar per agrair a totes les persones que van fer possible la jornada electoral: membres de mesa, personal de l’Ajuntament, cossos de seguretat, responsables de salut, etc.

ESQUERRA
REPUBLICANA

Aquest passat mes de febrer, en plena pandèmia provocada per la Covid, ens hem vist obligats, per imposició judicial, a assistir a les urnes per poder escollir els representants que han de conduir el país durant els propers anys. Tot i això, hem de donar les gràcies a les persones encarregades d’organitzar-ho tot, que malgrat les
mancances, han aconseguit una jornada que ha estat més segura del que calia esperar. I un altre agraïment a les incansables apoderades i companyes d’ERC Lliçà.
Els resultats a nivell de país son similars als de Lliçà d’Amunt i marquen dues tendències, una és la clara victòria independentista, per tant, es consolida la idea
d’una República Catalana lliure, progressista, feminista, transformadora i social i mediambientalment justa. I la segona, que la societat catalana ha escollit una clara
majoria d’esquerres.
I per acabar, tot i estar contents amb els resultats obtinguts, hem de lamentar la irrupció de l’extrema dreta feixista al Parlament de Catalunya. Cosa que ens obliga
a continuar lluitant pels drets i llibertats de les catalanes i els catalans.
Ens veiem a les urnes!

Seguimos con la labor de fiscalizar y controlar, desde la oposición, al Gobierno municipal. Es un trabajo duro el que nos encomendaron nuestros vecinos, ya que
fiscalizar a un gobierno con mayoría absoluta no es nada fácil. Por ello, nos esforzamos cada día para sacar a la luz, denunciar y, en algunos casos, hacer que
rectifiquen sus propias contradicciones.
Una de ellas (entre otras muchas) ha sido con motivo de la celebración del carnaval. No podemos entender cómo se puede cambiar de criterio tan descaradamente.
Por un lado, tenemos a una parte de personal del Ayuntamiento teletrabajando, el servicio de atención al ciudadano con cita previa e incluso los plenos municipales se celebran telemáticamente (que es la única manera de fiscalizar al gobierno municipal); además de la lamentable situación de nuestra hostelería y comercios
en general que, a causa de las restricciones, están en una situación límite. Sin embargo, por otro lado, el mismo equipo de gobierno decide montar una fiesta de
carnaval en el pabellón del instituto, con 126 personas dentro. Afortunadamente para nuestra salud, han tenido que rectificar y suspenderla.

Este pasado 14 de febrero todos los vecinos de nuestro municipio estaban llamados a las urnas para elegir el nuevo Parlament de Catalunya.
Lo primero que queremos hacer es agradecer la labor de todos los miembros de las mesas electorales, trabajadores del Ayuntamiento y fuerzas de
seguridad, sin los cuales hubiese sido imposible desarrollar esta jornada electoral en unas condiciones tan complicadas.
Esta vez nuestros resultados no fueron nada buenos a nivel de Cataluña.
En Lliçà d’Amunt obtuvimos unos resultados parecidos a las últimas elecciones locales y seguiremos trabajando duro para que muchos más vecinos y
vecinas vuelvan a confiar en nuestro proyecto moderado en próximas citas electorales.

La seguretat viària ha de ser un dels punts més importants en un municipi, s’ha d’actuar per prevenir. Una mostra de prevenció és la finalització de la “variant de la
serra”, que ha de connectar la rotonda del Camí del turó amb el C/Metal·lúrgia com a via directa a Granollers i la C-17. Aquesta connexió permetrà reduir l’afluència
de trànsit del centre, i el que és més important pacificar una zona perillosa com és C/ Jaume I, amb alta afluència d’Infants i gent gran per estar-hi ubicat el Pavelló
i les escoles Picots i St. Baldiri.
Cal felicitar l’Equip de Govern per fer possible que aquest projecte per fi es pugui dur a terme; segons l’estudi que ens han facilitat, a cost 0 més l’adquisició de la
Masia catalogada de Ca la Miquela. Però cal també, fer-los una forta estirada d’orelles perquè el presenten “a bombo i platillo” com a propi, quan nosaltres som els
pares de la criatura i ja el portaven com a projecte cabdal en el nostre programa del 2015 essent un dels motius per entrar a formar part de l’equip de Govern en
aquella legislatura.” Al Cèsar el que és del Cèsar i a Déu...”

