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el butlletí

Caldrà
esperar
per
reiniciar
Lliçà

Abans que res volem enviar ànims
i escalf a tothom, en especial a aquelles
persones que esteu patint la malaltia,
que teniu algun familiar o amic
que la pateix o que heu perdut
algú aquestes darreres setmanes.
La realitat és que estem immersos en
una situació que mesos enrere ningú
es pensava que viuria. Desitgem que
estigueu passant un desconfinament el
més tranquil possible.
De ben segur caldrà adaptar-se
a les noves circumstàncies i a una nova
realitat que ens hauria de servir
per aprendre moltes coses. Entre elles,
que podem viure a un altre ritme i que
som a temps de salvar el planeta,

ERC Lliçà d’Amunt ens hem adherit a la iniciativa #AgafaElGuant
de l’Institut Català de les Dones contra la Violència Masclista:
Infants i joves lliures de violències masclistes.
i a nosaltres amb ell.
Dit això, i tornant a Lliçà d’Amunt, el
butlletí que esteu llegint pretén ser un
exercici de transparència on fem un
repàs d’aquest any que ha passat
des de les últimes eleccions municipals,
el 26 de maig de 2019.
A les següents pàgines podreu
comprovar que ha estat un any ple
de feina on ens hem trobat amb la dura

realitat del que suposa fer oposició
a un govern amb majoria absoluta i,
per contra, com tots els grups polítics
amb representació al ple hem estat
capaços d’entendre’ns i acordar tota
una bateria de mesures d’ajudes
econòmico-socials durant la crisi
sanitària, i tota una altra de mesures
pensant en els propers mesos un cop
la crisi comenci a quedar enrere.
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ACTUEM CONTRA LA COVID19 La feina del grup republicà

Suport a tothom davant la crisi sanitària i econòmica
Davant de la situació que ens
ha tocat viure, aquests mesos la
nostra voluntat ha estat des del
començament d’ajudar i col·laborar
sempre en el que ha estat possible
amb l’equip de govern. Som
alternativa de govern però no som
una oposició irresponsable.
En les circumstàncies que hem
passat aquests mesos el primordial
ha estat donar suport a les persones,
principalment a aquelles que per la
seva situació personal tindran més
problemes per superar aquesta crisi
tant sanitària com econòmica. És per
això que sempre ens trobaran en les
iniciatives i propostes per ajudar i així
ho hem fet, al llarg d’aquest mesos,
en les trobades setmanals
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Impulsem un
Consell de
Dinamització
econòmica
i social

Aquesta mesura concreta, tot i que
l’acord arriba ara, ja es va treballar
el 2017, moment en què també
arrencava la Taula
pel Desenvolupament Econòmic
i l’Ocupació del Vallès Oriental.
L’objectiu és similar: cal donar
impuls i veu a noves polítiques
econòmiques que s’enfoquin al
desenvolupament econòmic local.
Els empresaris i autònoms tenen
molt a dir. Són el pal de paller
econòmic local. Cal escoltar
i acompanyar-los.
Aquest és un començament,
esperem que funcioni i ens
permeti replantejar-ho tot en
aquesta nova realitat.

dels portaveus de tots el grups
municipals amb representació
a l’ajuntament. En aquestes trobades
hem acordat diverses mesures
reflectides en 3 decàlegs.

Garantir la
continuïtat
en la contractació
d’ obres
i serveis
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Som conscients que a la situació
econòmica en la que ens trobem
hi ha moltes empreses, sobretot
les petites, que tindran complicacions.
Estem convençuts que
des de l’administració pública,
malgrat les retallades que caldrà
efectuar a inversions i activitats
del poble, cal continuar executant
la major part d’inversions
possible.
Cal seguir mantenint
els carrers, asfaltats i obres
diverses.

I més enllà de les decisions polítiques
que prenem i que permeten o no
repensar el model econòmic de
Lliçà, animem i demanem a totes les
persones de Lliçà d’Amunt
que col·laborin amb un increment
del consum local, tot allò que puguem
comprar o consumir a casa, femho. Donem suport a les empreses,
botigues i productors locals en allò
que puguem. Ells ho agraïran
i el poble se’n beneficiarà.
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Donació
dels grups
municipals
a la promoció
del petit comerç

Juntament amb la resta de grups
municipals, farem la donació
d’aproximadament 5.000 €
provinents de les aportacions
que rebem els grups
municipals amb representació
al ple.
Aquests diners es destinaran
a la promoció del comerç local
en un projecte escollit per
l’associació de comerciants
(ACLL).

ACTIVITAT AL PLENARI Accions del grup municipal

Un pressupost 2020 que menysté les persones
Després de dos anys d’incompliments
pressupostaris i suplements de crèdit,
dos anys amb comtesses electorals on
han disparat la despesa, ara s’aposta
per la contenció pressupostària.
Contenció que recau sobre les
lliçanenques amb pujades d’impostos
(IBI 3,1 % i Taxa Residus 11,24 % entre
d’altres) i baixades en els pressupostos
de les àrees que més afecten a les
persones, tal com detallem.

Reduccions en atenció a les persones:
Activitats i projectes cultura

- 20 %

Activitats i projectes juvenils

- 63, 1 %

Joventut

- 26,4 %

Activitats educatives

- 43,7 %

Programes serveis socials

- 98,7 %

Projectes promoció econòmica

- 133,3 %

Participació ciutadana

- 754,3 %

Cooperació

- 190,8 %

Barris

- 1.340 %

Cal un canvi de model de gestió de residus
L’actual model d’escombraries està
esgotat. El govern del PSC a Lliçà
d’Amunt arrossega un model heretat
que va funcionar fa 10 anys però que
és insostenible, econòmicament
i ambiental.
Amb el model de recollida
d’escombraries van molt perduts

i sembla que estan esperant que algú
proposi la solució.
El trist és que pel 2020 (i intuïm que
fins el 23), més enllà de la pujada d’un
11 % del rebut per –segons el PSC–
cobrir la despesa, no hi ha prevista
cap actuació concreta ni diners per
plantejar res.

Per un poble participatiu de veritat
El PSC fa servir la participació
com a eina de propaganda. Al final,
ho capgiren tot i menyspreen la
dedicació de la gent que hi ha
participat.
Una mostra és que han imposat la seva
majoria per aprovar un nou planejament
del centre augmentant la quantitat
d’habitatges pactats en un 37 % i blocs
de 5 plantes.

El seu projecte de desenvolupament
del centre no és la creació d’un
centre urbà per Lliçà d’Amunt, un
lloc de trobada i reunió. Això és una
promoció immobiliària en tota regla,
una promoció que només aporta més
especulació. Cada vegada estem més
convençudes i convençuts que el model
de poble que vol el PSC és el de ciutat
dormitori perquè la gent no molesti.

6 CATALUNYA: CANVI D’HEGEMONIA I REVOLUCIÓ DEMOCRÀTICA

Personal municipal
Suport a la relació de llocs de treball

Annex de condicions de la Policia Local

Era urgent i important per
les treballadores
i treballadors una regulació
dels llocs de treball. Després
d’anys de perseguir-la, reclamarla i treballar-la, els treballadors hi
estaven d’acord i no hem detectat cap
barbaritat. Així que hi hem donat
tot el nostre suport.

No estem en contra de les pagues de productivitat
o les hores extres puntuals: si es fan s’han de pagar.
És un acord que d’entrada fa pinta de ser una
pujada de sou encoberta només per a uns quants.
Només uns quants perquè hi ha personal del col·lectiu
que no hi pot accedir. Hores extres encobertes enlloc
d’incorporar nou personal i disminuir l’atur. Discriminació
encoberta per l’administració pública. No podem donar suport
a l’encobriment de les hores extres ni a la discriminació laboral.

ACTIVITATS DE LA SECCIÓ LOCAL

Construïm una república i un Lliçà feministes
Un dels grans reptes del segle XXI
és la igualtat entre dones i homes en
tots els àmbits possibles: llar, escoles,
treball... És indubtable que els darrers
anys s’han produït avenços, hom diria
que inclús notables i que lentament
comencen a donar llurs fruits i es fan
visibles a la nostra societat.
Darrerament s’ha fet palès també, als
mitjans de comunicació i s’ha donat un
notable ressò al moviment feminista,
al 8M, a les concentracions liles... Se’n
parla i això, per un moviment silenciat
durant la major part de la història de
la humanitat, és un gran pas endavant.
Per fi es qüestiona el paper de la dona:
el que ha tingut fins ara, i el que ha de
tenir en el futur.
Tanmateix, queda molt per fer. El paper
de la dona a la societat encara està molt

Manoli Garrido i Susagna Mesas
condicionat, i som només a l’inici
d’un llarg viatge que ens ha de portar
a la plena igualtat amb els homes.
Des d’ERC Lliçà d’Amunt hem creat
un racó lila permanent a l’oficina que

tenim a Anselm Clavé, on farem actes
que puguin visualitzar i ajudar la dona
en tots els àmbits.
Volem ser un punt de trobada amb la
dona de Lliçà i per això volem fer un dia
de portes obertes al nostre local. Volem
conèixer-vos, fer un cafè
i escoltar tot allò que interessa les
dones del nostre municipi. Això ens ha
de permetre prendre consciència de les
preocupacions de la dona i posar les
bases de treball i iniciatives futures.
Però per fer-ho ens cal la vostra
involucració, només així podrem posar
en marxa el canvi i avançar en la
feminització del nostre poble. Tenim
un llarg camí per endavant però ens hi
hem de posar i per això ens cal ser un
col·lectiu nombrós. Només així se’ns
tindrà en compte i avançarem.

L’executiva local es renova
El passat octubre vàrem celebrar
l’Assemblea local on a part de presentar
l’informe de Presidència es va renovar
l’Executiva local d’ERC. La nova
Executiva està formada per (dreta
a esquerra): Iban Martínez i Asensio
(Portaveu del Grup Municipal
i Secretaria de Política Municipal), Quim
Ferriol i Tarafa (Presidència), Joana
Morata i López (Secretaria de Finances
i Nova Ciutadania), Manoli Garrido
i Marin (Secretaria d’Organització),
Susagna Mesas i Sánchez (Secretaria
de la Dona), Josep Nogués i Miras
(Secretaria de Comunicació i Xarxes).

Estem a la vostra disposició a través
dels següents canals:
722 228 785
@ercllicadamunt
@ercllicadamunt
@esquerrallicadamunt
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esquerra.cat/llicadamunt

