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el butlletí

Com especular amb el sol urbà

Ha plogut molt des dels primers acords
del Projecte del centre urbà. Seguim
defensant que Lliçà d’Amunt necessita
tenir un centre urbà que el completi
i complementi. Hem explicat que cal
cosir la xarxa de carrers, guanyar
espai pels vianants, posar sòl per
habitatge públic. I sí, això vol dir que
cal urbanitzar el Centre, que falta
donar-li una estructura que serveixi per
relligar aquests retalls de poble que
el conformen i preparar terrenys pels
equipaments futurs. Malgrat tot això,
finalment s’ha aprovat una modificació
urbanística que no ens agrada.
I enlloc d’escoltar la gent, només s’han
escoltat a ells mateixos. Per evitar-se

desgast polític, s’han llançat als braços
de l’Incasòl, que és un institut públic
de promoció immobiliària, que pot
treballar bé (o no) però que no té
les mateixes prioritats que les
lliçanenques i els lliçanencs. En aquest
punt les prioritats han canviat: de fer
un centre urbà pel nostre poble a
servir-se del nostre poble per fer
rendible una operació immobiliària.
Ha cedit el control a l’Incasòl que mirarà
de fer un promoció rendible per sobre
de tot. Des de l’ajuntament s’hauria de
vetllar per les prioritats d’aquí, insistint
en el comerç, l’habitatge públic
i l’equilibri amb la resta de centre urbà.
Però el govern municipal està tant

content d’haver-se conegut
que s’ha desentès de la seva funció
i confia incondicionalment en les
prioritats de l’Incasòl. Decisions
ja preses que es materialitzarà en
blocs de pisos de planta baixa més
4, desaparició d’aparcaments, carrers
plens de vehicles, un creixement de
població desmesurat i un col·lapse dels
serveis a mig termini.
És a dir, més carrers bruts, parcs
abandonats i oportunitats perdudes.
Nosaltres, les republicanes i republicans
de Lliçà d’Amunt, ja estem estudiant
el cost econòmic de minimitzar
l’impacte d’aquí un parell d’anys.
Seguim treballant pel poble!

Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya de Lliçà d’Amunt

EL SEMÀFOR Coses que van bé a Lliçà i coses a millorar

La merda ens arriba al coll
Un problema recorrent als carrers de Lliçà d’Amunt són
els abocaments de tota mena d’escombraries i deixalles, mobles vells i restes d’obres, a prop de les bateries
de contenidors i lamentablement a l’entorn natural. Això
és responsabilitat de totes i és més una qüestió d’incivisme que d’inacció municipal. Denunciem la deixadesa
del govern amb majoria absoluta del PSC
en relació al manteniment dels carrers i
dels serveis públics.
Ja són massa talls d’aigua i manca de neteja.
L’estat de les voreres
i carrers és lamentable. Hi ha trams de ca-

rrer que sembla que estiguis participant en una gimcana
de la quantitat d’obstacles i desperfectes que has d’anar
sortejant. Menys polítiques d’aparador i electoralistes i més
centrar-se en el que realment necessita Lliçà d’Amunt
i la seva gent. L’Alcalde Simón i els seus regidors del PSC
han d’espavilar urgentment.

(In)seguretat viària als entorns escolars
La mala planificació de la zona del petó
i adéu de l’escola Els Picots fa que el
que hauria de ser un espai segur per a
infants, acabi convertint-se en tot el contrari. Aquesta zona va ser creada per a la
seguretat dels nens i nenes i amb la intenció de crear entorns escolars segurs,
però de nou, s’han quedat a mig fer.
L’ajuntament socialista torna a executar les obres per
episodis: en primer lloc crea un entorn segur (la zona del
petó i adéu) a l’altra banda d’un pàrquing molt transitat a
les entrades i sortides del centre escolar. En una segona
fase, es reestructura el pàrquing abans esmentat (aquesta creiem que ha estat una decisió encertada), però novament es queden a mitges i generen dues places d’aparcament que obliguen els vehicles que volen fer-ne ús a
haver de circular horitzontalment per sobre del pas de
vianants, que han d’utilitzar els nens i nenes, convertint
un entorn que hauria de ser segur en un espai de conflicte entre vianants i vehicles.
Fora de l’entorn de l’escola Els Picots, la cosa no millora
Des del PSC tampoc s’han posat en marxa mesures per
fer dels espais escolars de l’Escola Rosa Oriol i de l’Escola

Miquel Martí i Pol, uns espais més amables i segurs per
a les nenes i nens del nostre municipi.
La zona de l’Institut Lliçà ha estat renovada en les darreres setmanes per fer d’ella un espai més segur, però tot
indica que no s’ha aconseguit l’efecte desitjat. Manquen
plans de sensibilització de cara a la ciutadania, molta pedagogia i informació, i les barreres arquitectòniques utilitzades per a la pacificació del trànsit, han resultat poc
o gens efectives, fet que empitjora la seguretat viària
d’aquesta zona.
Per altra banda, celebrem que aquest govern finalment
s’hagi convençut que Lliçà d’Amunt necessita molta inversió en mobilitat i l’animem a continuar la tasca iniciada. Cal continuar treballant en la pacificació del trànsit
en benefici de la convivència, i els ciutadans hi han de
participar activament. S’ha d’avançar conjuntament per
a aconseguir un ús adequat de l’espai públic i el respecte
envers la senyalització. Cal un canvi d’actituds amb una
voluntat decidida per assolir aquest objectiu. L’autocontrol en la velocitat i el respecte pels altres poden evitar
moltes situacions de risc que tenen com a conseqüència
la lesió de persones. La seguretat viària comporta el compromís de tots.

Rebost Solidari
Aquest maig s’ha organitzat una recollida
d’aliments Omplim el
Rebost. La campanya,
iniciativa de l’Oficina
Covid de l’Ajuntament
de Lliçà d’Amunt, tenia l’objectiu d’omplir
el Rebost Solidari,
tasca essencial per
garantir el dret a l’alimentació a totes les famílies del nostre municipi. Agraïm a les persones, entitats i empreses que
van col·laborar, sigui proporcionant un espai, un transport, recollint material, incentivant el recapte als supermercats
del poble o, simplement, donant un paquet de sucre. I, remarquem, a TOTHOM, sense importar el color polític. El voluntariat de 120 de persones va recollir més de 14 tones d’aliments i productes d’higiene bàsica. Una acció més promoguda
per l’Oficina Covid, impulsada per ERC, ECP i l’equip de govern, que esperem que no s’utilitzi com una eina propagandística, sinó com un exemple d’esforç comú en benefici de tota la nostra comunitat.

ACTIVITAT DEL GRUP MUNICIPAL Mocions presentades al plenari

Tindrem un espai pel dol gestacional
El ple municipal del maig va aprovar per unanimitat una
moció presentada pel nostre grup on sol·licitàvem un espai
al cementiri pel dol gestacional.
La mort gestacional és aquella que succeeix durant l’etapa
de gestació. Quan passa, apareix un dol molt característic
del que a mica en mica es comença a parlar. La pèrdua
d’un fill o filla, sigui per una mort espontània o a causa
d’una interrupció per motius mèdics, sacseja fortament
la família d’aquell nadó tan estimat i desitjat.
La família no té oportunitat de registrar-lo enlloc i molts
cops tampoc no pot disposar del cos, per tant, aquella
criatura desapareix de cop per la societat i deixa la família
endinsada en un dol sovint molt incomprès i desautoritzat.
Incorporar un espai així és fer un pas endavant en la
visibilització de la mort gestacional i perinatal, donar
una mà a les famílies afectades i reconèixer el seu dolor.
L’objectiu és reforçar el fet que aquestes criatures
efectivament han existit, han estat molt estimades
i proporcionar un espai de recolliment, de serenor i de pau
a aquelles famílies que no tenen un lloc on anar a visitar
els seus fills si no van poder enterrar-los.
Hem demanat un espai simbòlic dedicat al dol gestacional
i perinatal on les famílies poden reunir-se, portar flors
o en alguns inclús deixar unes estrelles personalitzades en
memòria dels seus fills. Un lloc tranquil on recordar aquella
vida que se’ns va escapar de les mans i que amb tanta
il·lusió esperàvem. Un arbre, un monòlit o una placa són els
protagonistes d’aquests espais, no calen grans estructures,
només un raconet acollidor on seure i respirar.

L’endemà de l’aprovació de la moció vam fer
la presentació del llibre Los pies de su padre de la
Ginesta Urbano, un llibre on explica una vivència
personal sobre el dol gestacional.
Posteriorment, el grup municipal
d’ERC va aportar 2 exemplars
al fons de la Biblioteca

Lliçà d’Amunt, municipi feminista
El Ple Municipal del passat 27
de maig va acordar per unanimitat
declarar Lliçà d’Amunt municipi
feminista. Diverses institucions han
fet una aposta els darrers anys per
feminitzar els espais masculinitzats i
reduir desigualtats.
Ara hem d’anar més enllà fins assolir
l’eliminació d’aquestes desigualtats.
Que s’hagi evolucionat no vol dir
que ja no existeixin.
El món municipal és el més proper
a les persones i els governs locals,
per tant, han d’utilitzar les seves
competències per assolir que
tots i totes tinguem un espai de
convivència on viure de la mateixa
manera.
Ser un municipi feminista no és
només tenir en compte les dones.
Vol dir que cada idea, cada pas,

Esperem
que la declaració
no només quedi
en un eslògan
cada projecte, cada decisió, es faci
pensant en la diversitat i la inclusió.
Incorporar la perspectiva de gènere
en el seu funcionament, en el gen
de totes les polítiques, no només
en aquelles adreçades a àmbits
concrets que anomenem “de dones”.
El feminisme no tracta de fer veure
la vàlua de les dones, tracta de
canviar la percepció del món vers
les dones i lluitar per la justícia, la
igualtat i la llibertat de totes les
persones.
Esperem que aquesta declaració no
es quedi només en un eslògan, sinó

que es tradueixi en un impuls real
i en la priorització efectiva
de polítiques transversals, de nous
protocols, de revisió urbanística,
de valoració de les professions
de cura i atenció a les persones,
de comunicació, de conciliació
i sobretot en els espais
de convivència com l’educació,
el lleure i l’esport.

Recomanem
la lectura
del llibre
Dona i poder
de l’escriptora
i diputada
Jenn Díaz.

Contra el tancament de l’empresa BOSCH a Lliçà d’Amunt

ENTREVISTA  Representants de BOSCH. Eva Lesta, Joan Jabalera, Víctor Manuel Ruiz i Joan Berruezo

“La reindustrialització és possible, però tenim poc temps”
El passat 16 de juny d’enguany, vàrem
tenir l’oportunitat de visitar la planta
de Bosch a Lliçà d’Amunt, i també va
ser l’ocasió de retrobar-nos amb els
representants dels treballadors que van
liderar les protestes i les negociacions
per evitar el tancament de Bosch Lliçà.
Parlem amb l’Eva Lesta i en Joan
Jabalera de CCOO, i amb en Víctor
Manuel Ruiz i Joan Berruezo d’UGT.
Tots quatre, juntament amb la resta
de companyes de la planta Bosch,
actualment es troben immersos
en una nova lluita: aconseguir la
reindustrialització d’aquesta planta
productiva.
Hem conegut que ja esteu treballant
per la reindustrialització de la planta
de Bosch Lliçà d’Amunt de cara al
segon semestre de 2022, com és
el vostre dia a dia en la mesa de
negociació per la reindustrialització?
El Comitè d’empresa és part activa dins
la taula de reindustrialització. Treballem
amb moltes ganes per poder aconseguir
continuar treballant aquí a Lliçà. Som
una comissió paritària formada per
l’empresa, la Generalitat, representants
dels treballadors i l’Ajuntament.
Ara fa uns dies que s’ha constituït
un nou Govern. Com han estat
aquestes negociacions amb
l’administració, i què espereu del nou
Conseller?
La reunió amb el nou conseller està
prevista pel 21 de juny. Vàrem tenir una
reunió amb el conseller Ramon Tremosa
i la secretària d’Economia Matilde
Vilarroya. Creiem que ara que amb el
nou Govern, on Indústria i Treball [Roger
Torrent] estan a la mateixa cartera, tot
serà més fàcil.
I el govern local, està col·laborant
en el procés en que esteu immersos?

El portaveu municipal d’ERC, Iban Martínez, amb el representants.
Del Govern local esperem tota mena de
facilitats per les empreses que vulguin
invertir en un projecte que sigui sòlid i
seriós. No hem tingut encara cap reunió
amb el govern local, la primera va ser
anul·lada i a la segona no van assistir-hi.
Com porteu el fet de ser conscients
que el juny del 2022 la planta de Bosch
Lliçà d’Amunt tancarà les seves portes
definitivament després de tants anys?
Doncs molt malament i molt decebuts.
Venir a treballar cada dia a un lloc on
saps que no tens continuïtat, i que a
més a més no confies en la direcció, és
molt dur. Són molts anys treballant aquí
i, a més, teníem feina per quatre anys
més.
Quines són les principals dificultats
que planteja la reindustrialització?
Tenim bàsicament dues dificultats,
el temps del qual disposem per
aconseguir-lo, que són uns onze mesos;
i la problemàtica dels terrenys que
són agrícoles, i aquí el govern local té
l’última paraula.
Quants treballadors han apostat
finalment per tractar d’aconseguir

aquesta reindustrialització?
Encara no tenim dades concretes
perquè hi ha persones que estan
marxant, o bé perquè troben una
altra feina o perquè si marxes
voluntàriament, hi ha un incentiu
econòmic. Però creiem que serem
uns 150.
Com veieu el futur d’aquesta planta?
I què creieu que podeu fer des dels
diferents sindicats que representeu?
Som optimistes i creiem que el nostre
projecte de reindustrialització és
possible. Tenim els actius i treballadors
sobradament preparats per tenir
continuïtat.
Quin missatge traslladaríeu com a
treballadors i representants sindicals
a totes aquelles persones afectades
per ERTOs, EROs o que estan
immerses en lluites laborals?
La lluita obrera funciona i hem
de seguir lluitant sempre, casos com
els de BBVA, H&M o Nissan demostren
que si lluitem juntes som més fortes.
Sindicats i administracions han
de treballar plegats.

Estem a la vostra disposició a través dels següents canals:
722 228 785
@ercllicadamunt
@ercllicadamunt
@esquerrallicadamunt

w

esquerra.cat/llicadamunt

