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Mirant enrere podem valorar els últims anys com a intensos. Especialment l’any passat on s’agreujava un problema polític i social. El Govern de la 
Generalitat preparava un referèndum. Arribats a l’octubre ens trobàvem amb milions de ciutadans que decidien fer valer la seva veu a través d’una 
papereta i eren, alhora, apallissats i humiliats per la policia d’un estat corrupte i venjatiu que mai oblidarem. Arribem a 2018 on la llibertat d’expressió 
és perseguida pels del bloc del 155 mentre els equidistants s’ho miren des de la barrera posant-se de part del repressor. La llibertat d’expressió no és 
punible, no es pot perseguir a qui pensa diferent, ja sigui penjant llaços, expressant-ho sobre un escenari, fent un dibuix a una paret o tatuant-se una 
natja del cul. Castiguen els pensaments. N’hi ha que es pensen que la seva veritat és absoluta i que a força de repetir mentides esdevindran veritats. 
Els demòcrates de debò, discuteixen políticament i no reclamen el control policial per uns cartells que expressen una opció que dista de la seva. La 
democràcia ho serà mentre en la llibertat ideològica existeixi el respecte al lliure pensament i a tercers. I per als que volen un control absolut, casti-
guen i titllen de despropòsit les actuacions pacífiques, els recordem que la llibertat física es pot llevar, ja sigui tancant·nos o obligant·nos a marxar del 
nostre país, però mai no podran controlar què pensem i ho seguirem defensant pacíficament. Això és la democràcia. És la dignitat de les persones.

Aquests darrers anys hem impulsat, des del govern municipal, un gran número de projectes per millorar els serveis d’atenció a 
les persones que ofereix l’Ajuntament amb l’objectiu de millorar les condicions de vida de tots els lliçanencs i lliçanenques.
En matèria social hem posat en marxa projectes per ajudar a aquells veïns i veïnes que es troben en situacions més vulnerables 
a tornar, el més aviat possible, a una millor situació social i econòmica. A nivell educatiu hem creat un conjunt de propostes 
d’estudis de continuïtat per garantir que els i les joves puguin cursar nous estudis al municipi, i les persones adultes puguin 
inserir-se al món laboral. En relació a la Gent Gran, hem creat serveis d’acompanyament i de cura integral que assegurin el seu 
benestar. L’habitatge és, també, una de les nostres prioritats, per aquest motiu hem creat el nou Punt d’Informació d’Habitatge 
que fomenta l’habitatge assequible i la millora de l’eficiència de les llars.
En definitiva, tot i que sabem que encara ens queda molt per construir, estem treballant per tenir un municipi socialment atès i 
educativament nodrit. Aquesta és la nostra marca d’identitat.

Dejamos atrás Septiembre, un mes que -para l@s más afortunad@s- ha sido el de la vuelta de vacaciones y reencuentro con l@s 
compañer@s de trabajo, vecin@s y familiares. Tanto ellos, como las personas que desgraciadamente no han podido disfrutar 
de ellas, Septiembre tiene un inicio dulce en nuestro pueblo: la celebración de nuestra Festa Major;  en la que esperamos que 
tod@s nuestr@s vecin@s hayan disfrutado de ella. Ha sido una gran Festa Major, aunque desde nuestro grupo lamentamos pro-
fundamente el intento de hacer campaña política por parte de algun@s. Es una Festa de tod@s l@s vecin@s de Lliçà, y como tal, 
se debería haber dejado al margen las propagandas electorales, y más aún si estas se hacen a costa de temas muy sensibles.
No nos podemos olvidar de l@s trabajador@s municipales, que de día y noche han trabajado para que todo esté preparado y a 
punto en cada uno de los actos que celebramos. Por ello, desde Euia Lliçà les queremos agradecer a tod@s el esfuerzo y trabajo 
que realizan durante estos días de Festa Major.

Procés participatiu “Lliçà creix amb tu”.
Al setembre s’han iniciat les sessions de treball amb participació ciutadana sobre la creació d’un nou centre per Lliçà. L’alta parti-
cipació de la sessió informativa del 15 de setembre, demostra l’ interès dels lliçanencs per aquest projecte; un projecte que porta 
anys planejat esperant realitzar-se i que ara comença a ser una realitat. La participació de tots, amb diferents visions i al marge 
de la política, és essencial per crear un nou centre que, com dèiem en el nostre article de febrer d’aquest any, sigui integrador i 
dinamitzador per a tots els barris del municipi, activi l’economia i l’ ocupació i faciliti l’accés a habitatge protegit.
Us animem a tots a participar en aquest projecte que sempre hem cregut i que hauria de funcionar com a eix de confluència.

El Partit Popular ha refusat participar a l’acte amb motiu de la Diada de l’11 de Setembre. No perquè no ens sentim part de la 
celebració, sinó com a senyal de protesta per la forma com els partits separatistes s’han volgut apropiar de la Diada i convertir-la 
en un altaveu de les seves reivindicacions. Creiem que l’11 de Setembre ha de ser la commemoració de tots els catalans, no 
només d’aquells que volen portar Catalunya a la ruïna amb un projecte de trencament amb Espanya. Per això, trobem incoherent 
que en el manifest de l’11 de Setembre afirmin que “La diada, com la senyera, representa la unió de tots els catalans i catalanes” 
i a la realitat, l’hagin convertit en una pseudo-manifestació independentista a la que molts catalans i espanyols no s’hi senten 
cridats ni representats. En el mateix manifest critiquen la judicialització de la política, però en canvi, no fan cap autocrítica per 
reconèixer que porten mesos saltant-se la llei i la Constitució i portant Catalunya a una crisi sense precedents. Nosaltres també 
creiem que Lliçà d’Amunt ha de ser exemple de convivència, solidaritat i respecte i, per això, no hem volgut participar en un acte 
separatista i tendenciós.
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