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Butlletí de Lliçà d’Amunt

Suma’t al
civisme!
L’Ajuntament engega una
campanya de civisme amb l’objectiu
de fomentar els valors cívics
per potenciar la convivència i la
conservació del municipi.
L’Ajuntament portarà a terme, al llarg de l’any 2010, una
campanya per fomentar els valors cívics entre la ciutadania.
L’eix vertebrador és la difusió de les ordenances municipals
per aconseguir conductes més cíviques en la població del
municipi. D’aquesta manera, partint dels continguts reflectits
en les ordenances municipals, s’editaran materials informatius
i didàctics dirigits a diferents públics, i també es buscarà la
implicació directa de la ciutadania a través d’accions concretes
que es duran a terme al llarg de l’any.
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02 >

OPINIÓ
Editorial
La crisi econòmica està afectant en major o menor mesura a la gran majoria de famílies del nostre poble. Algunes de les
situacions són extremes. Hi ha famílies senceres on cap dels seus membres en edat de treballar troben feina i que, a més,
no tenen cap tipus de prestació social. Són famílies que no tenen garantides aquelles necessitats més bàsiques com poden
ser els aliments o poder fer front als rebuts de l’aigua o l’electricitat.
Els nostres serveis socials estan quasi desbordats. Cada dia són més les persones que requereixen dels nostres ajuts i per això
intentem, des de la nostra limitada capacitat, donar suport i col·laborar al màxim amb les necessitats d’aquestes famílies.
Cal dir que hem doblat i triplicat recursos per fer front a les diferents situacions, essent conscients, però, que, de ben segur,
no seran suficients.
Ignasi Simón Ortoll
Alcalde

Sí voldria ressenyar que, possiblement i de resultes de la crisi, estem observant un ressorgiment dels valors més bàsics,
sobretot aquells que ens aporten la gent més gran com a conseqüència de les seves vivències anteriors. Parlem dels valors
més solidaris, més cívics, més humans, de suport a la pròpia família, als amics i, fins i tot, al veí. Un clar exemple d’aquests
nous valors són els avis que, amb les seves pensions, donen un cop de mà als seus fills i/o néts. Aquests nous valors també
queden reflectits en els gestos solidaris espontanis d’entitats i de ciutadans de Lliçà d’Amunt que han sorgit, darrerament,
per recollir diners per comprar aliments als més necessitats del nostre poble o per ajudar els damnificats per catàstrofes
naturals, com és el darrer cas d’Haití.
Estem convençuts que amb la recuperació d’aquest valors per part de tots plegats estem en el bon camí també de la recuperació econòmica.

Enquesta ciutadana

En quines actituds creu que hauria d’incidir l’Ajuntament perquè els ciutadans fossin més cívics?

Se tendrían que mejorar
muchas cosas. Al lado de mi
casa, por ejemplo, hay una
señora que tiene gallinas y perros, y son las cinco de la mañana y no se puede dormir. Y la
recogida de basura, un desastre.

Un poquito todo. Sobretodo
en relación a la circulación y el
tráfico. Pero, pequeñas pinzeladas de todo.

La gent acostuma a ser bastant
cívica. Però si que hi ha alguna
gent que llença la brossa on no
l’ha de llençar, els papers fora
de la paperera. També hi ha la
típica persona que passes pel
costat i et pot empènyer. Però,
més aviat, temes de neteja.

Jo veig moltes actituds incíviques als boscos. En el poble,
la gent encara es porta força
bé. Però, els boscos estan molt
bruts.

En general som força cívics,
però sempre hi ha alguna
excepció. Hi ha persones que
ho fan molt bé. Veus persones
grans que van a reciclar, per
exemple. Potser el tema dels
gossos, que hi ha gent que se’ls
escapen dels habitatges.

Ana Rodríguez
Ca l’Artigues

Mercedes García
Ca l’Artigues

Mari Cruz Martínez
Can Farell

Jordi Sapé
Pineda Feu

Juan Manel Curto
Can Xicota

Nota: El butlletí no comparteix necessàriament el contingut de les opinions signades.
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Suma’t al civisme!
L’Ajuntament engega una campanya de civisme amb l’objectiu de
fomentar els valors cívics per potenciar la convivència i la conservació
del municipi.
L’Ajuntament portarà a terme,
al llarg de l’any 2010, una campanya per fomentar els valors
cívics entre la ciutadania. L’eix
vertebrador és la difusió de les
ordenances municipals per
aconseguir conductes més
cíviques en la població del
municipi. D’aquesta manera,
partint dels continguts reflectits en les ordenances municipals, s’editaran materials informatius i didàctics adreçats a
públics diferents, i també es
buscarà la implicació directa de
la ciutadania a través d’accions
concretes que es duran a terme
al llarg de l’any.
El punt de partida de la campanya ha estat l’edició del calendari del 2010 amb temes sobre
el civisme al municipi. En el
calendari anual dos personatges

creats per a l’ocasió, el Pau i la
Nora, són els encarregats d’introduir mes a mes les actituds
cíviques que a través d’aquesta
campanya es volen destacar i
que comprenen diferents
àmbits, com ara el medi
ambient, l’educació vial o la
convivència ciutadana.
D’acord amb els diferents
temes, l’Ajuntament vol
desenvolupar accions relacionades amb el que mes a mes es
tracta al calendari, arribant a
tots els sectors de la població.
Aquest mes de març s’inicia la
campanya amb la presentació
en els mitjans de comunicació
local (Informa’t i web), on hi
haurà un espai dedicat a la
campanya, que es modificarà
mensualment, i que farà difusió de les actituds cíviques.

Juntament amb la presentació
de la campanya, també se n’estrena la imatge i perquè la ciutadania l’identifiqui es regala
un imant amb el logotip de la
campanya a totes les cases.
A partir d’aquí, hi haurà
accions periòdiques fins al
desembre de 2010, que s’aniran anunciant com:
- Una festa per promoure la
tinença responsable d’animals
de companyia i el regal de porta-bosses per a la recollida
d’excrements a tots els assistents i a les persones que censin
el seu gos a l’Ajuntament. A
més, continuarà la campanya
de col·locació del xip identificador subvencionada.
- E xcursions per conèixer i
conservar l’entorn natural
del municipi (explicacions

d’un guia, neteja de l’entorn, plantada d’arbres,
berenars de germanor a
l’aire lliure, etc..), amb la
implicació de les entitats
que realitzin activitats a
l’aire lliure per completar la
jornada lúdica.
- Celebració del Dia Mundial
del Medi Ambient (5 de juny).
- Parades durant la Festa Major
i el mercat setmanal amb

informació sobre civisme i
regal de bosses de ràfia amb
la imatge de la campanya. A
més d’accions amb el comerç
local per reduir el consum de
bosses de plàstic.
- Xerrades de la Policia Local
sobre seguretat vial i tallers
amb públic infantil i juvenil
sobre aquest tema.
- Exposicions sobre civisme.
- Etc.

COMUNICACIÓ

Alumnes lliçanencs tornen a navegar pel web municipal
Els dies 26 de gener i 2 de febrer, una vintena d’alumnes de 5è del CEIP Sant Baldiri van descobrir les possibilitats
que ofereix el web municipal a través d’un taller organitzat dins del Programa d’Activitats Educatives (PAE) ofert per
l’Ajuntament a tots els centres educatius del municipi.
El taller del web ensenya als
alumnes a navegar pel portal de
l’Ajuntament i conèixer-ne les diferents seccions. D’aquesta manera
aprenen a descobrir el municipi
i l’Ajuntament a través d’Internet, així com a fer un ús responsable de les noves tecnologies.
El taller “llicamunt.cat: descobreix
el web municipal” es va incloure
al PAE l’any 2006, i des d’aleshores s’ha impartit a diferents
escoles del municipi any rere any.
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Calendari de preinscripció i matrícula per al curs
escolar 2010-2011
Primer cicle d’educació
infantil (0-3 anys)
Escola Bressol Municipal Nova Espurna
Escola Bressol Municipal Palaudàries
- Jornada de Portes Obertes: 10 d’abril
- Període de presentació de sol·licituds:
del 3 al 14 de maig de 2010
- Publicació de llistes baremades de
sol·licituds:
21 de maig de 2010
- Termini per presentar reclamacions a les
llistes baremades: 25, 26 i 27 de maig de
2010
- Publicació de les llistes definitives d’alumnat admès: 2 de juny de 2010
- Període de matrícula: del 7 a l’11 de juny de
2010

Segon cicle d’educació infantil
(3-6 anys), educació primària i
educació secundària
CEIP Països Catalans
CEIP Sant Baldiri
CEIP Miquel Martí i Pol
CEIP Rosa Oriol i Anguera
IES Lliçà

Educació postobligatòria
(Batxillerat)
IES Lliçà
- Publicació de l’oferta inicial: 7 de maig de
2010

- Publicació de l’oferta inicial: 1 de febrer de
2010
- Període de presentació de sol·licituds: del 2
al 16 de febrer de 2010. Si la sol·licitud s’envia
per Internet, el termini es tanca a les 24 h del 15
de febrer de 2010.
- Publicació de les llistes baremades de
sol·licituds: 24 de febrer de 2010
- Sorteig públic per determinar l’ordenació de
sol·licituds: 25 de febrer de 2010
- Termini per presentar reclamacions a les
llistes baremades de sol·licituds: 25 i 26 de
febrer i 1 de març de 2010
- Publicació de les llistes baremades definitives: 4 de març de 2010
- Publicació de l’oferta final: 24 de març de 2010
- Publicació de les llistes d’alumnat admès:
9 d’abril de 2010

- Període de presentació de sol.licituds: del 10
al 21 de maig de 2010. Si la sol.licitud s’envia
per Internet, el termini es tanca a les 24 h del dia
20 de maig de 2010.
- Publicació de les llistes baremades de
sol·licituds: 1 de juny de 2010
- Sorteig públic per determinar l’ordenació de
sol·licituds: 2 de juny de 2010
- Termini per presentar reclamacions a les
llistes baremades de sol·licituds: 2, 3 i 4 de
juny de 2010
- Publicació de les llistes baremades definitives:
9 de juny de 2010
- Publicació de l’oferta final: 21 de juny de
2010
- Publicació de les llistes d’alumnat admès:
23 de juny de 2010
- Període de matrícula: de l’1 al 7 de juliol de
2010

- Període de matrícula: del 7 a l’11 de juny de 2010

Elisabeth Paniagua
Cortada
☛ Retard i trastorn de la parla i

Logopeda
Núm. Col. 1762

c/Mossèn Cinto Verdaguer, 6
08186-Lliçà d’Amunt
☎ 666 267 338

del llenguatge.
☛ Dislàlies.
☛ Disfonies.
☛ Tartamudesa.
☛ Disglòsia.
☛ Disfuncions orofacials.
☛ Dificultats en la lectoescriptura.
☛ Etc.
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EDUCACIÓ

Celebració de la Prova Cangur de matemàtiques
2010 a Lliçà d’Amunt
Uns 180 alumnes de 3r d’ESO a 2n de Batxillerat de Lliçà d’Amunt
(IES Lliçà) i de Lliçà de Vall es trobaran el matí del 18 de març, data
de l’activitat internacional de Le Kangourou sans Frontières, al Pavelló
Municipal d’Esports de Lliçà d’Amunt, per participar en el XV Cangur de
la SCM (Societat Catalana de Matemàtiques) que es convoca a la zona
geogràfica de Catalunya i Andorra.
La Prova Cangur és un activitat impulsada per la societat
internacional Le Kangourou
sans Frontières, de la qual és
membre la Societat Catalana
de Matemàtiques, que s’organitza a través d’una comissió
catalano-valenciano-balear.

Consisteix en una prova de 30
reptes matemàtics, de dificultat creixent i de resposta tancada, amb cinc opcions per a
cada problema. L’objectiu és
estimular i motivar l’aprenentatge de les matemàtiques a
través dels problemes.

Els enunciats els prepara l’associació Le Kangourou sans
Frontières en una reunió internacional que enguany se celebra a Minsk (Bielorússia).
Catalunya participa en aquesta
associació com a nació i actualment ostenta, per elecció, un

dels càrrecs de l’equip directiu.
Els participants i les participants d’arreu d’Europa i
d’altres països del món es
plantegen els mateixos problemes i tenen un temps d’una
hora i un quart per intentar
resoldre’ls.

L’activitat acaba amb un acte
solemne de lliurament de premis. En l’edició de 2009,
aquest acte va comptar amb la
presència del President de la
Generalitat de Catalunya. En
l’edició de 2010, tindrà lloc a
la Universitat Ramon Llull.

EDUCACIÓ

1a edició de la Fira Guia’t en la formació
professional i el món laboral
Lliçà d’Amunt ha estat un dels municipis organitzadors de la primera edició de la Fira Guia’t en la
formació professional i el món laboral de la Xarxa TET, que va tenir lloc els dies 18 i 19 de febrer
a la Sala Roca Umbert de Granollers.
Es calcula que prop d’una vintena d’IES de la comarca van
visitar la Fira durant aquests
dos dies.
Aquesta fira, que pretén ajudar la gent jove a orientar-se
millor en el món acadèmic i
laboral, anava dirigida als
alumnes de 4t d’ESO i també
als alumnes de 1r de batxillerat
que abandonen els estudis després del primer trimestre o
d’altres joves que han abandonat la formació.
Els assistents, entre els quals hi
havia una cinquantena
d’alumnes de l’IES Lliçà, van
poder recórrer els expositors
que diferents IES van utilitzar

per mostrar les sortides professionals que tenen els estudis
postobligatoris professionalitzadors i donar informació dels
estudis que ofereix la comarca:
la formació ocupacional, la
formació contínua, els cicles
de grau mitjà i superior, els
PQPI, les Escoles Taller...
Aquest recorregut es feia a través de visites guiades per orientadors i orientadores dels diferents municipis que pertanyien a diferents àrees, com
ara la de Joventut i Promoció
Econòmica de Lliçà d’Amunt.
També es va comptar amb la
realització de diferents tallers i
conferències.

A més, es pretenia també que
la gent jove conegués bé tres
sectors productius de la
comarca que, en aquesta primera edició pilot, van ser el
sector de la mecànica (industrial, d’automoció...), el sector
artístic i d’imatge i so i el del
comerç i serveis al comerç.
El programa es va dissenyar de
tal manera que el dijous 18 de
febrer, matí i tarda, i el
divendres 19 al matí es va dedicar a les visites de les escoles i el
divendres 19 de febrer a la tarda
la Fira va estar oberta per a tota
la gent jove que va voler visitarla, així com per als pares i mares
o d’altres persones interessades.

PROGRAMA
Dijous matí

Divendres matí

Conferència:
Ocupacions i aprenentatges
de futur al Vallès Oriental
Taula rodona:
Mecànica industrial

Taula rodona:
Hàbitat i Disseny
Taula rodona: Comerç

Dijous tarda

Divendres tarda

Conferència:
Proves d’accés a Cicles
Formatius de Grau Mig i de
Grau Superior

Xerrada per a pares de les
sortides formatives
professionalitzadores
després de l’ESO i com
ajudar els fills a escollir
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ESPORTS

L’Esport de Lliçà d’Amunt recapta prop de
1.900 euros per Haití
L’Ajuntament, a través de la regidoria d’Esports, va organitzar, el passat 30 i 31 de gener, un cap de setmana
esportiu i solidari, amb l’objectiu de recollir diners per enviar a Haití i ajudar a les víctimes del terratrèmol.
Hi van participar unes 1.500 persones, entre participants i públic.
La recaptació final del Cap de
Setmana Esportiu i Solidari ha
estat de 1.888,91 euros; aquesta xifra inclou l’aportació de
150 euros de BTT Concos.
Aquests diners es destinaran a
la Regidoria de Cooperació per
tal que els trameti, de la manera
habitual, al Fons Català de
Cooperació per ajudar a les víctimes del terratrèmol d’Haití.
Durant tot el cap de setmana
van haver-hi diferents actes
esportius i solidaris, organitzats
per l’Ajuntament amb la
col·laboració de diverses entitats locals, a les quals la Regidoria d’Esports agraeix la seva
dedicació, així com a Protecció
Civil, la Policia Local i els treballadors municipals implicats.
El Pavelló Municipal d’Esports, el Pinar de la Riera, les
Pistes Poliesportives Municipals i el Camp de Futbol
Municipal van ser els escenaris
que van acollir les diferents
activitats, molt diverses i
entretingudes.
El dissabte va haver-hi una
Melé de botxes al Camp de
Futbol Municipal amb la participació de la gent més veterana;
una Trobada d’escoles de bàsquet i un Rocòdrom inflable,
que van omplir de somriures i
rialles infantils el Pavelló Municipal d’Esports; una Sortida de
coloms esportius al Pinar de la
Riera, amb competició inclosa;
i una Triangular de bàsquet de
veterans, que va tenir un ritme
frenètic.
El diumenge va haver-hi una
Passejada-Pedalada en BTT
amb botifarrada final, que va
permetre conèixer alguns
indrets del municipi i va acabar amb un bon esmorzar; una
Jornada de futbol sala, amb

Logotip de la campanya

molta entrega; un Partit de
futbol 7 entre el Club Esportiu
i el Club Futbol Sala Lliçà
d’Amunt, un futbol diferent
per a tots dos equips; i una
Actuació de ball a càrrec del
grup Starlets, un toc d’art per
acabar aquest cap de setmana.
A més, l’Ajuntament va engegar iniciatives solidàries amb la
finalitat de recollir la màxima
ajuda humanitària.
Es va fer una samarreta que es
podia comprar durant els diferents actes esportius i solidaris
del cap de setmana per tal de
col·laborar econòmicament
amb les víctimes del sisme. La
samarreta portava imprès el
logotip de la campanya: una
imatge esportiva i la frase “Jo
també puc ajudar si faig
esport”. El disseny, elaborat
per la jove artista local Rocío
Vidal en col·laboració total
amb la causa, es basava en la
idea d’ajudar fent esport.
A més, al Pavelló Municipal
d’Esports hi havia una paradeta solidària on es podia
comprar material esportiu
(samarreta, motxilla, tovallola, etc.) d’altres temporades,

al preu d’1, 2 i 3 euros, també
per recollir diners. El material
esportiu habitual i d’aquesta
temporada, però, es va continuar venent i la recaptació
també va ser destinada als
damnificats.
I es van dipositar guardioles a
diferents equipaments municipals per apropar la recollida
de diners a tots els veïns del
poble.
La Regidora d’Esports dóna
les gràcies a tots els veïns/es,
espectadors, participants i
esportistes en general per fer
de Lliçà d’Amunt un poble
solidari i esportiu.
També dóna les gràcies especialment a l’Associació de
Veïns de Can Costa, al Club
Bàsquet Lliçà d’Amunt, a la
Comissió de Festes, a la Societat de Coloms Esportius, a
l’Amunt Club Ciclista, al Club
Esportiu Lliçà d’Amunt, al
Club de Futbol Sala Lliçà
d’Amunt, al Grup de Ball i
Espectacles Starlets, a totes les
entitats de la lliga de lleure de
Botxes i a tots els equips de la
lliga de lleure de Futbol Sala, a
més d’al BTT Concos.

Botifarrada de l’Amunt Club Ciclista

Rocòdrom inflable de la Comissió de Festes

Passejada-Pedalada en BTT de l’Amunt Club Ciclista
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El Camp de Futbol Municipal compta amb
un desfibril·lador
Com a complement de l’equipament sanitari, l’Ajuntament ha
dotat el Camp de Futbol Municipal d’un desfibril·lador
extern automàtic (DEA).
L’Ajuntament continua amb
la intenció d’equipar més i
millor les instal·lacions esportives municipals dotant-les de
tots els requeriments necessaris per a un òptim funcionament i per garantir la seguretat, complint amb la normativa vigent en instal·lacions
esportives.
El Pavelló Municipal d’Esports ja compta amb un
desfibril·lador i ara es dota

d’aquesta mesura de seguretat
l’altre gran equipament amb
gran afluència d’esportistes.
Més del 70% de les aturades
cardíaques es deuen a una arítmia maligna anomenada
fibril·lació ventricular, tractable per qualsevol persona
adequadament formada mitjançant una descàrrega elèctrica, gràcies als desfibril·ladors
externs automàtics. Una
actuació ràpida i de qualitat

augmenta entre 7 i 20 cops les
possibilitats de sobreviure.
El DEA està pensat per ser utilitzat per personal no sanitari, personal que amb una formació específica sobre l’aparell pot utilitzar-lo.
És un aparell que, mitjançant una
gravació, especifica pas a pas el
procediment a seguir en cas d’incidència amb algun esportista.
Des de la Regidoria d’Esports,
però, s’espera no haver de fer
servir mai aquest aparell.

COOPERACIó

L’Ajuntament dóna 20.000 euros per
al terratrèmol d’Haití
L’aportació econòmica de l’Ajuntament es farà a través del Fons Català de Cooperació i anirà destinada a la campanya
d’emergència dins la filosofia de reconstrucció postemergent, per tal de donar suport als esforços que el propi país ha
començat a dur a terme amb l’acompanyament de la cooperació internacional. D’aquesta manera l’Ajuntament se suma a
aquest procés de reconstrucció i de suport a la població damnificada.
El terratrèmol que va sacsejar
Haití el dia 12 de gener va ocasionar nombroses pèrdues
humanes i materials a diferents
ciutats del país. L’epicentre del
sisme, situat al sud-oest de la
capital, Port-au-Prince, va arribar a 7,3 graus en l’escala Richter i va ser un dels més forts que
es recorden a la zona del Carib.
Les conseqüències han estat
devastadores: molts edificis governamentals i cases particulars han
quedat destruïts, les comunicacions amb la capital han quedat
malmeses i es desconeix encara la
xifra de morts i ferits, tot i que
diverses fonts parlen de centenars

i fins i tot de milers de persones
desaparegudes. L’edifici de
Nacions Unides, que té desplegats al país uns 9.000 cascos blaus,
també ha patit danys considerables. Cal afegir que la població
d’Haití ja es trobava des de fa
temps en una situació molt vulnerable i sota els efectes d’una greu
crisi socioeconòmica.
El Fons Català de Cooperació té
experiència acompanyant processos de reconstrucció en emergències anteriors i fent èmfasi en
la necessitat d’enfortir les estructures de prevenció locals i
construir ciutadania activa i institucions locals fortes.

Imatge del terratrèmol d’Haití (Font: Edició digital diari El mundo)
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GENT GRAN I BENESTAR I FAMíLIA

8 de març: Dia Internacional
de les Dones
Des del Pla d’Igualtat Dona-Home 2010 de Ajuntament s’ha organitzat
un programa d’activitats per commemorar el Dia Internacional de les
Dones, que se celebra el 8 de març.
La Regidoria de Benestar i
Família, a través del Pla d’Igualtat Dona-Home 2010, ha organitzat tot un seguit d’activitats
per commemorar el 8 de març,
Dia Internacional de les Dones.
El programa d’actes d’aquest
any vol fer visibles els diferents
papers que la societat adjudica
a les persones pel sol fet de ser
dones o ser homes, i demostrar
com aquestes diferències són a
la base de les desigualtats. El

concurs de fotografies, per
exemple, porta per títol «Hi ha
feines per a homes i feines per
a dones?» Amb aquesta pregunta es vol fer visible el treball de les dones en àmbits que
tradicionalment han estat
reservats al homes.
El 8 de març ens ha de servir
per reflexionar sobre la igualtat que volem. Perquè volem
una igualtat real i, malgrat la
igualtat formal, encara persisteixen desigualtats i discriminacions, i una d’elles són els
diferents papers que la societat
ens adjudica pel sol fet de ser
dones o homes. Aquestes diferències no han de ser motiu de

discriminació sinó de diversitat dintre d’una societat on
dones i homes tinguin els
mateixos drets i llibertats.
El feminisme és la lluita per
aconseguir una nova identitat
humana a partir del fet biològic
d’haver nascut dona, és
aconseguir, juntament amb els
homes, una nova categoria de la
persona”.
Montserrat Roig

Antecedents
El 8 de març s’ha convertit en
un símbol per a les dones dels
cinc continents. La celebració
no es basa en un únic fet ni
tampoc ha tingut sempre el
mateix sentit. La història canvia, és dinàmica, i el sentit dels
símbols i significats també.
Des de l’inici de la Revolució
industrial, àmplies capes de la
població femenina dels sectors
populars es van incorporar al
treball assalariat. Aquesta
incorporació no les eximí,
però, de continuar sent responsables del treball de cura
de les persones del grup fami-

liar ni de les activitats domèstiques.
Les precàries i difícils condicions de treball industrial van
provocar, des de mitjans del
segle XIX, l’aparició de moviments de dones que reivindicaven millors condicions laborals, com ara la reducció de la
jornada laboral, la limitació de
l’edat de treball de les criatures, la prohibició de l’horari
nocturn per a les dones, la
compensació econòmica per
accidents laborals i les mesures
per prevenir-los.
Entre aquestes reivindicacions, hi consten els fets ocorreguts a Nova York com la
vaga de les obreres tèxtils nordamericanes de 1857, l’incendi
de la fàbrica Cotton o el de la
Triangle Shirtwaist Company,
el 25 de març de 1911 (indústria tèxtil on treballaven 500
persones, en la seva majoria
dones immigrants joves) amb
la mort de 142 obreres, que
havien mantingut una important vaga l’any anterior, com a
resultat.
D’aquesta experiència, Catalunya no en va quedar al
marge. N’és un exemple la
vaga que 3.500 treballadores
del sector tèxtil d’Igualada van
fer l’any 1881, en demanda de
millors condicions de treball.
No s’ha oblidar, però, que
l’origen d’aquesta diada rau en
un conjunt d’actuacions, com
el del Moviment Internacional
de Dones Socialistes, que reivindicaven el dret a vot universal sense cap tipus de distinció de sexe ni de classe. I l’important paper que van tenir les
dones durant la Primera Guerra Mundial amb l’objectiu
d’aconseguir la pau.

PROGRAMA D’activitats
Dijous 4 de març
Lliurament de premis del concurs de fotografia “Hi ha
feines per a dones i feines per a homes?”
Lectura del manifest a càrrec de representats de la comunitat
educativa i de la ciutadania del municipi
Casal de la Gent Gran a les 18 h

Diumenge, 7 de març
Gimcana per la igualtat
Cal fer inscripció prèvia
Organitzat per l’Associació Amunt Dones

Divendres 12 de març
Sopar del Dia de la Dona
Organitzat per l’associació Dones del Tenes
Masia Can Roca Vell a les 21.30 h
Informació: Anna (610 914 445)

Cinefòrum: “Las chicas del calendario”
Dijous 18 de març
Centre Cívic Palaudàries, de 18 a 20 h
Dimarts 23 de març
Centre Cívic Ca l’Artigues, de 18.30 a 20.30 h

Dimecres 10, 17 i 24 de març
Taller “Els treballs i les dones” a càrrec de Fina Viturtia
Espai de treball en grup, adreçat a dones, que pretén recollir i
fer visibles les experiències laborals i elements del context
històric i socioeconòmic, en el qual es van desenvolupar les
feines i els treballs –remunerats o no– de les dones participants a l’activitat.
Casal de la Gent Gran, de 15 a 17 h
Places limitades
Cal fer inscripció prèvia trucant al 93 841 52 25 ext. 317
(Pla d’Igualtat Dona-Home) o bé per correu electrònic a
gomezaj@llicamunt.cat

Taller: Entén per fer-te entendre
Tots els dimecres, de 15 a 16.30 h, al Centre Cívic Ca l’Artigues
Dirigit a totes les dones que vulguin millorar la seva expressió
oral i escrita
Impartit per Ester Vallbona

Taller de prevenció de la depressió
Divendres 5,12,19 i 26 de març
Divendres 9, 16, 23 i 30 d’abril
Dirigit per Esther Menéndez, psicòloga PADI Lliçà d’Amunt
Serveis Socials Municipals, edifici de la Policia Local, 1a planta, de 10.30 a 12.30 h
Inscripció prèvia
Es farà entrevista d’admissió
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Ajuts per a dones que
volen accedir a la
cotitularitat
d’explotacions agràries
S’obre convocatòria anticipada
per a l’any 2010 per a la concessió d’ajuts, en règim reglat, a les
dones del sector rural català per
facilitar el seu accés a la cotitularitat o titularitat compartida
de les explotacions agràries, de
les quals únicament és titular
una persona amb qui tenen una
relació conjugal o anàloga, com

a mitjà adequat per donar valor,
reconeixement social i legal i
garantir els drets laborals que
pertoquen a les dones que treballen a les explotacions
agràries.
Per a més informació:
Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya

GENT GRAN I BENESTAR I FAMíLIA

Nou horari del Casal de
la Gent Gran
Des del mes de febrer, el Casal de la Gent
Gran està obert tots els matins i les tardes de
la setmana.
L’horari dels matins és de 9 a 13
hores (dissabtes, de 10 a 13 hores)
i les tardes, de 15 a 20 hores (diumenges, de 16 a 20 hores).

Recordem que la cuina del
Casal està funcionant i ofereix
menús diaris i de cap de setmana.

ATENCIÓ al ciutadà

Activitats del Casal de la Gent Gran
Ball amb música en viu
Divendres 5, 12, 19 i 26 de març
Horari: a partir de les 16.30 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitza: Associació Casal d’Avis de Lliçà
d’Amunt
Bingo
Dissabtes 6, 13, 20 i 27 de març
Horari: a partir de les 17 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitza: Associació Casal d’Avis de Lliçà
d’Amunt
Xerrada sobre el Programa de Prevenció de
la Dependència per gent gran “El Repte de
l’Autonomia”, de l’Obra Social La Caixa
A càrrec de Mireia Ribas, coordinadora territorial
del programa.
Dijous 11 de març
Hora: 17.30 h
Lloc: Biblioteca del Casal de la Gent Gran
Organitza: Ajuntament
Excursió a Montserrat
Sortida des del punt d’origen en direcció a
Montserrat amb breu aturada per esmorzar.
Durant el matí, temps per visitar la basílica, el
cambril de la Verge i la Santa Cova. Després del
Virolai, anada al restaurant a dinar (sopa de
peix, cueta de rap a l’all cremat, rodó de vedella amb bolets, postres, pa, vi, aigua, cava, cafè i
copa). Després de dinar, animada tarda de ball.

Dissabte 13 de març
Hora de sortida: 8 h
Lloc de sortida: Casal de la Gent Gran
Per a més informació i reserves: Casal de la Gent
Gran
Preu: 38 euros
Organitza: Associació Casal d’Avis de Lliçà
d’Amunt
Petanca
Dilluns i dimecres
Hora: 11 h
Lloc: Parc del Tenes
Organitza: Associació Casal d’Avis de Lliçà
d’Amunt
Taller de costura per a gent gran
Divendres
Horari: de 9.30 a 11.30 h
Inscripcions: Casal de la Gent Gran
o al telèfon 93 841 61 55
Preu: a consultar
Organitza: Associació Casal d’Avis
Taller de la memòria
Taller destinat a millorar i potenciar la nostra
memòria amb exercicis setmanals.
Inscripcions: Casal de la Gent Gran o
al telèfon 93 841 61 55
Organitza: Ajuntament
Bar
Cada matí obert per esmorzar
Menús diaris de dilluns a divendres:
5,80 euros, jubilats; 7 euros, no jubilats
Menú per encàrrec dissabtes i diumenges:
8 euros, jubilats; 9,60 euros, no jubilats

Adopta un animal!
Aquesta és una nova secció que hem estrenat aquest 2009 a l’Informa’t. L’objectiu és fomentar el nombre d’adopcions i reduir els abandonaments al nostre municipi.
A Lliçà d’Amunt, cada any es recullen més de 100 gossos que van sols pels carrers, dels quals una trentena s’han escapat dels seus domicilis i són recuperats pels seus propietaris. La resta són animals abandonats, que no tenen xip identificatiu i que s’han de repartir entre el
Centre d’Acollida d’Animals de Companyia del Vallès Oriental (www.cadvor.cat) i la Societat Protectora d’Animals de Mataró, SPAM, encarregada de fer la recollida d’animals. L’única sortida digna per aquests animals és l’adopció, i per aquest motiu depenem de les famílies
que els vulguin acollir i estimar.
Aquests i altres animals els podreu veure al Centre d’Acollida d’Animals de Companyia del Vallès Oriental, 93 840 27 77, al Polígon
Industrial Font del Radium de Granollers i també al web del SPAM www.protectoramataro.org.

Entre els animals recollits a Lliçà d’Amunt per adoptar tenim:

El Registre Civil amplia
l’horari d’atenció al públic
A partir de l’1 de març, el Registre Civil amplia l’horari
d’atenció al públic.
Fins ara, l’horari era: dilluns, dimarts i dimecres , de 9 a
14 h, i dijous, de 9 a 14 h i de 16 a 19 h.
A partir d’ara, s’afegeix el dilluns i el dimecres, de 16 a 19
h, i el divendres, de 9 a 14 h.

Nom: Bastian
Municipi: Lliçà d´Amunt
Espècie: Mestís
Sexe: Mascle
Edat: 5 mesos
Dies CAD: 2 mesos

Nom: Bluetooth
Municipi: Lliçà d´Amunt
Espècie: Mestís
Sexe: Mascle
Edat: 3 anys
Dies CAD: 0 mesos

Nom: Mòdem
Municipi: Lliçà d´Amunt
Espècie: Yorkshire Terrier
Sexe: Mascle
Edat: 13 anys
Dies CAD: 0 mesos

Gosset de mida gran, molt tímid
i juganer.

Gos de mida mitjana, molt
dinàmic i juganer. Pesa 11 kg.

Gos de mida petita, bo i més
aviat tranquil. Pesa 2,75 kg.
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INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMENTS

Arriba la segona edició de l’Especial Informa’t
Amb aquest número del mes de març de l’Informa’t des de l’Ajuntament es fa arribar a totes les llars del municipi una nova
edició especial del butlletí municipal que en aquesta ocasió està dedicada a les obres i infraestructures que s’han fet, s’estan
fent i es faran a Lliçà d’Amunt.
Entre els projectes actuals i
futurs, destaquen la construcció d’habitatges de protecció
social, dels quals en breu es
posarà la primera pedra, les
obres del Raval de Can Xicota
que a finals de febrer ja es van
inaugurar, la nova Variant del
Camí de la Serra, que ja està
oberta al trànsit, el projecte de
tercera escola bressol al municipi que, tot i no tenir data, és
un projecte que l’actual equip

de govern té molt present, la
construcció de la piscina
coberta o la nova biblioteca,
entre d’altres.
Una altra demanda veïnal que
també es veurà satisfeta durant
el 2010 és el nou camí de vianants entre Can Rovira i
Palaudàries, que en breu es
començarà a construir.
També podreu trobar altres
obres, com ara la reubicació
de la pista poliesportiva de

Palaudàries, la urbanització
del vial d’accés i aparcament
del nou CAP Palaudàries o la
urbanització de Ca l’Oliveres.
Aquest és un petit resum del
que, des de l’equip de govern
del vostre Ajuntament, s’està
fent a nivell d’infraestructures
pel municipi. Continuem treballant i volem que Lliçà
d’Amunt cada cop sigui
millor.

Piscina coberta

María Marcos
González
PSC
Regidora de Comunicació
i Obres i Serveis

Variant del Cam

Ignasi Simón Ortoll
PSC
Alcalde
Regidor de Governació i
Promoció Econòmica
í de la

Biblioteca muni

cipal

Josep Santiago Ariza
PP
1r tinent d’alcalde
Regidor d’Infraestructures
i Equipaments

Habitatges de protecció

oficial

Serra

Ca l’Oliveres

Pere Grau Parera
CiU
2n tinent d’alcalde
Regidor de Medi Ambient,
Protecció Civil, Habitatge i
Urbanisme

Notícies de l’Ajuntament > 011

Març de 2010

Urbanització de Ca l’O

liveres

Centre de reha

bilitació fí
sica

Àngel Montins
Bruguera
CiU
Regidor de Cooperació,
Cultura i Joventut

José Antonio
Ferreiro Valle
PP

Mercat municipal

Pista poliesportiva de P

alaudàries

Regidor de Salut Pública i
Transport Públic i Mobilitat

Juan Miguel
Valderrama García
PSC

Neus Rius Munné
PSC
3a tinenta d’alcalde
Regidora d’Atenció al
Ciutadà,
Participació Ciutadana
i Recursos Humans

Regidor d’Esports

l
arcament de

Vial d’accés i ap

es

CAP Palaudàri

Elisenda
Montserrat Llobet
CiU
Regidora de Gent Gran i
Benestar i Família i
d’Educació

Eduard Vadillo
Sánchez
CiU
Regidor d’Empreses
Municipals i Hisenda

entre
de vianants
l nou camí
Recorregut de

alaudàries

Can Rovira i P

Urbanització del Raval d’en Xicota II
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El patrimoni natural de Lliçà d’Amunt
El paisatge proper, aquell que et veu passar cada dia i que cada dia veus com passa, aquell que hem trepitjat
moltes vegades i cada vegada el redescobrim de manera sorprenent com si fos el primer cop, aquell que abans
tot eren camps i ara mira... aquell que encara gaudim malgrat tot i que com és natural volem conservar i modificar a la vegada, de la mateixa manera que som: contradictoris, aquell que ara demanem per a una millor qualitat
de vida... ha estat i es conseqüència de la disposició de l’home.
A hores d’ara a la Vall del Tenes es parla de la Carta del Paisatge, del Jardí del Vallès, d’actors econòmics, de
Plans Directors, dels espais oberts, es parla d’urbanisme, de planificació, de previsió de futur i en conseqüència
de modificació de l’entorn. Hi ha un procés obert de reflexió sobre allò que tenim i allò que volem tenir. És una
discussió viva entre les diferents estratègies de creixement o manteniment o consolidació o del que sigui en el
que sempre ens preocupa el medi natural.
El paisatge diem s’ha de mantenir. És qualitat de vida. I és cert. És el que ens queda d’una transformació permesa i a vegades volguda i a vegades patida però que ens ha portat on som. En volem mantenir allò que ens resta.
Hi hem de viure i també hi ha d’haver-hi algú que en visqui.
Aquest tercer especial inicia la difusió dels valors del nostre paisatge a partir de gent que en fa difusió de la seva
riquesa i caràcter i de gent que també mostra altres alternatives a l’activitat econòmica tradicional. Tots pretenem, en allò que sigui possible, mantenir el paisatge.

Lliçà d’Amunt
compta amb
la presència
de dos grups
d’afeccionats a
l’estudi de
les aus

És patrimoni.
Pere Grau, regidor de Medi Ambient

En aquesta nova edició del suplement de medi
ambient “El bosc i la plana” dediquem la nostra atenció als habitants desconeguts de Lliçà: els animals, i
en concret a les aus.
A Lliçà d’Amunt tenim la sort de comptar amb la
presència de dos grups d’afeccionats a l’estudi de
les aus, és a dir, a l’ornitologia. El resultat dels seus
treballs i activitats resulten molt interessants, tant
per a les persones més especialitzades com per a
les menys coneixedores d’aquest apassionant món
dels ocells. I és que la situació geogràfica i els diferents hàbitats del nostre municipi el converteixen en
un indret interessant per desenvolupar de manera
senzilla aquesta disciplina científica, que agrada a
grans i petits.
Us animem a descobrir aquests altres lliçanencs i a
iniciar-vos en l’ornitologia de la mà de les dues entitats locals, Parus i Grup d’Ornitologia del Tenes.

Medi natural i fauna
Tradicionalment s’associa la presència de fauna salvatge a grans espais naturals amb poca presència
humana. Però també en zones poblades i fins i tot a
les ciutats trobem exemplars de tot el regne animal,
des dels més senzills com els insectes, cargols o
cucs, fins a vertebrats superiors com aus i mamífers,
passant per rèptils i amfibis.

Lliçà d’Amunt compta amb un entorn d’alt interès per la
combinació de boscos mixtes d’alzines i pins, camps de
conreu i rius que es produeix en aquest punt de la plana
del Vallès, i que comparteix amb la resta de municipis
veïns. Aquest fet es constata amb la presència d’espècies
d’animals autòctons de tots els ordres, que només en aus
s’aproxima a prop de 150 espècies observades en algun
moment de l’any i d’unes 20 espècies de mamífers.
Sovint tots aquests animals ens passen desapercebuts o són molt difícils d’observar directament i
només els especialistes poden reconèixer els cants
a distància o identificar-ne els rastres. Però cal ser
conscients que hi són i que constitueixen un patrimoni natural d’indubtable valor que necessitem i que, per
tant, cal respectar, protegir i potenciar.

Un exemple de biodiversitat local:
els ocells
Les aus són un grup d’animals vertebrats que es
caracteritzen fonamentalment per la seva capacitat
de volar, gràcies a la transformació dels membres
anteriors en ales, i per tenir el cos recobert de plomes.
Això fa que sigui un grup únic en la seva manera d’abordar
el medi, ja que cap altre tipus d’animals és capaç de
desplaçar-se a tanta distància i en tan poc temps. Poden
aconseguir refugi i aliment on el trobin i són, per tant,
més indiferents que altres organismes a les variacions
ambientals d’un lloc determinat. L’au dedica una part
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important del seu temps a l’alimentació, que és especialment indispensable per cobrir les despeses d’energia,
necessària per volar, i l’aportació de nutrients, per mantenir el plomatge en condicions.

Aquesta finca reuneix unes condicions idònies per
determinades espècies d’ocells, que inclou camps de
conreu, bardisses, bosc de pins i alzines i un tram de la
Riera Seca, amb sotabosc i grans arbres.

En els climes freds i temperats del nord i centre d’Europa,
les baixes temperatures hivernals provoquen la congelació de la superfície de les aigües i el recobriment de neu
de la vegetació i el sòl. En aquestes circumstàncies, les
aus no poden accedir a l’aliment. Tampoc les aus insectívores i granívores en troben o bé escasseja, ja que els
insectes desapareixen i el gra és cobert per la neu.

El primer estudi va donar com a fruit la captura de 62
ocells de 11 espècies diferents, resultats que van animar als components d’aquest grup a tornar-hi en posteriors ocasions per continuar coneixent l’àrea i catalogant les diferents d’espècies d’ocells que allà es troben.

Això fa que les aus es vegin obligades a grans desplaçaments per arribar a les àrees d’hivernada, al sud
d’Europa i d’Àfrica, on les condicions climàtiques hivernals no són tan rigoroses i poden trobar l’aliment i temperatures més benignes. Un cop ha passat l’hivern, les
aus tornen als llocs d’origen, on el desglaç provoca una
explosió de vida i l’aliment està disponible en abundància: creixen i floreixen els vegetals, hi ha una gran quantitat d’insectes, l’aigua és abundant, etc.
Aquest procés –conegut com migració– es produeix anualment i només les aus es desplacen d’aquesta manera, ja
que són els únics animals capaços de fer un viatge tan llarg
en un període de temps relativament curt. Cal notar que no
migren totes les aus i fins i tot no totes les poblacions d’una
espècie són necessàriament migradores.

Estudi dels ocells a Lliçà d’Amunt

Al nostre
poble s’han
observat prop
de 150 espècies
d’aus en algun
moment de l’any

Entre la varietat d’hàbitats naturals existents al nostre
municipi, cal destacar-ne dos en l’àmbit dels ocells:
– Els hàbitats relacionats amb rius i zones humides,
com el riu Tenes, la bassa del Pardaler i la Riera Seca.
– Els hàbitats relacionats amb el mosaic de zones forestals i agrícoles, com tot el sector de Palaudàries i la vall
del torrent d’en Bosc.
Justament en aquesta segona zona un grup d’ornitòlegs
membres de l’equip d’Anellament de PARUS - Grup de
Natura del Vallès, van decidir començar l’any 2001 una
sèrie de jornades d’anellament científic d’ocells amb la
intenció d’estudiar el potencial ornitològic dels voltants
de la finca de Can Manent, situada molt a prop de la
carretera de Palaudàries, per conèixer quines eren les
espècies d’ocells que composaven l’avifauna de zona.

Des d’aleshores, la finca Can Manent ha esdevingut una
estació d’anellament reconeguda oficialment on s’han
portat a terme unes 50 campanyes d’anellament, dividides en campanyes de migració de tardor i primavera,
campanyes d’hivernada, campanya de cria i la campanya de seguiment d’aloses, amb més de 15.000 exemplars anellats de quasi una seixantena espècies diferents, entre les que destaquen espècies poc comunes
com l’alosa (som l’únic grup i indret a tot Catalunya que
fi el seguiment de la migració tardorenca de les aloses)
i el durbec, per posar alguns exemples. També cal notar
la primera captura d’un petit ocell anomenat tallarol
de casquet, procedent de Bèlgica, i que, per tant, havia
volat una distància de 1.086 km (any 2003) i la captura d’un altre exemplar de la mateixa espècie, anellat per
Parus i capturat a la Costa Blava de França, a 345 km de
distància (any 2004).
Els objectius principals d’aquestes activitats són:
– Recollir informació, mitjançant l’observació directa
i l’anellament científic, de les espècies d’ocells presents a la zona.
– Conèixer més sobre la biologia de les espècies locals,
ja siguin estivals (com el rossinyol, Luscinia megarhynchos), residents (com el pardal comú, Passer
domesticus), migradores (com el mosquiter de passa,
Phylloscopus trochilus) o hivernants (com el durbec,
Coccothraustes coccothraustes).
El grup Parus, que publica els resultats dels seus treballs en la revista de l’Institut Català d’Ornitologia
(ICO), també ha col·laborat activament als Pirineus en
el projecte “Pardal d’ala blanca”. Aquesta espècie ha
estat escollida per la World Wild Foundation (Fundació
Mundial per a la Biodiversitat) com un indicador de
l’escalfament global del planeta, degut a que viu exclusivament en ambients purament alpins, per sobre dels
1.800 metres.

.... també amb la sostenibilitat en el jardí

Camí de Can Vinyeta s/n
Tel 93 841 46 54 - Fax 93 841 79 99
E- Mail: jardineriapedrerol@yahoo.es
08186 Lliçà d´Amunt

- Projecte, construcció i manteniment de jardins, públics i privats
- Xerojardineria: plantes adaptades a la mediterrània
- Estalvi d’aigua: regs per goteig, instal.lació de sensors de pluja
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El Parus és una
entitat que es
dedica a
promoure la
recerca de
la natura, a la
conservació
dels sabers
tradicionals
i a l’educació
ambiental

L’anellament científic
L’observació i recompte d’ocells aporta moltes dades als científics, però aquests mètodes rarament permeten d’identificar-los individualment. L’anellament científic d’ocells és essencial si
volem saber coses com quan de temps viuen, on van, quan migren i quan marxen o arriben als llocs
on es desplacen, que són aspectes tots ells molt importants per a la seva conservació.
La captura i col·locació d’una anella metàl·lica numerada a la pota dels ocells és un mètode inofensiu que permet identificar-los com
a individus i obtenir tota aquesta
valuosa informació. Cada anella
també té inscrita una direcció, de
manera que qualsevol persona
que es trobi amb un ocell anellat
pot reportar la informació de la troballa. Alguns estudis d’anellament
també utilitzen la col·locació
d’anelles de color, de manera que
permeten d’identificar els ocells
visualment en el camp.
L’anellament científic és una activitat controlada pel Departament de
Medi Ambient de la Generalitat de
Catalunya, per a la qual cal fer un
curs i obtenir una autorització.

PARUS
Grup de Natura del Vallès és una entitat sense ànim de lucre que es dedica a promoure la
recerca de la natura, a treballar per la conservació dels sabers tradicionals i l’educació
ambiental. D’altra banda, PARUS desenvolupa i col·labora en programes de recerca i conservació de la fauna i la flora amb l’ajuda de professionals, dels seus membres actius i de
voluntaris. En aquest sentit, actualment, els projectes de més rellevància
són el Tallers d’Ornitologia Local, diferents programes de col·locació/
seguiment de caixes-niu al Vallès i estudi i anellament d’aus. La nostra associació publicarà un Noticiari Faunístic del Vallès, publicació
que recull novetats naturalístiques, el noticiari ornitològic i articles
de caire divulgatiu i científic.
Per posar-vos en contacte amb nosaltres, escriviu a parus@parusnatura.org o mitjançant el nostre bloc del grup Parus.

TERRA-JARDI ARRIBAS-PARDO, S.C.P.
Gestor autorizado de residuos orgánicos-vegetales con nº E-971.07

Finca Can Carena s/n
08186-Lliçà d’Amunt
N.I.F..... J-60050101
(Barcelona) ESPAÑA
Tel. – Fax Oficina: (00 34) 93-879-03-42
Tel. – Fax Fábrica: (00 34) 93-841-45-32
Tel. Móvil : (00 34) 678-566-665
e-mail: terrajardi@terra.es
Página Web: WWW.TERRAJARDI.COM
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El Got és una
entitat
dedicada a
l’estudi dels
ocells i la
defensa del seu
hàbitat i del
territori en
general

Grup d’Ornitologia del Tenes - GOT
El GOT som una entitat dedicada a la natura, més concretament a l’estudi dels ocells i la defensa
del seu hàbitat i del territori en general.
Què entenem per defensa del territori? A la Vall del Tenes i en especial a Lliçà d’Amunt, la majoria
de les zones agrícoles i forestals i dels espais naturals amb cert valor ecològic existents estan
greument amenaçats per interessos urbanístics, industrials, comercials i vials. Concretament,
la zona que es veurà més afectada en un futur inmediat serà la de Can Moncau, situada al sud del
municipi, on hi ha prevista la construcció d’un complex industrial i comercial anomenat “Ciutat
Mango”. Aquesta construcció comportarà una gran ocupació del territori amb naus industrials i
les vies de comunicació per fer arribar els vehicles pesants al polígon.
Un altre exemple és el del bosc de Palaudàries, una extensa massa forestal per on hi ha previst
que hi passi el 4t Cinturó, que també afectarà la zona de Can Ros, Pineda Feu, Ca l’Amell i Santa
Justa.
Finalment, la plana al·luvial del Tenes, que és la zona agrícola per excel·lència, es pot veure afectada per la construcció de carreteres, enllaços als polígons i d’altres actuacions, si no es porta a
terme una política respectuosa en aquest indret.

Activitats del GOT a la Vall del Tenes: Què fem?
Des del GOT organitzem diverses sortides, matinals d’observació d’aus, tallers, xerrades i cursets
oberts a tothom per tal de donar a conèixer la fauna de l’entorn. Col·laborem amb centres educatius.
Som membres del Jardí del Vallès i estem treballant amb propietaris d’espais amb interès natural
per arribar a un acord de custòdia.
El GOT treballa amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, el
Consorci per la Defensa de la Conca del Besòs, el Museu de Ciències Naturals de Granollers, el Centre
de Recuperació de Fauna Salvatge de Torreferrussa, la Mancomunitat de la Vall del Tenes i amb diversos ajuntaments, tant de la Vall del Tenes com de la conca del Congost i de la riera de Caldes.
A part, també participem en varis projectes de natura i en iniciatives de l’entitat, com són el
Projecte Oreneta i la instal·lació de caixes niu per facilitar la cria de determinades espècies.
La gent del GOT us animem a interessar-vos pel medi ambient, a respectar-lo, a defensar-lo... en
definitiva, a estimar-lo. Us convidem a visitar el nostre bloc http://got-tenes.blogspot.com, on hi
podeu deixar les vostres propostes, opinions... i si esteu interessats en col·laborar amb nosaltres,
la nostra adreça electrònica és got_tenes@hotmail.com.
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Plantació d’arbres de ribera al camí ral de Granollers
A finals de gener es van plantar una quarentena d’arbres al camí ral de Granollers, just al costat del torrent d’en Bosc,
entre el carrer Anselm Clavé i l’avinguda dels Països Catalans.
El camí ral de Granollers és el
camí tradicional que els habitants de Lliçà havien utilitzat
tota la vida per anar a Granollers. Amb la urbanització del
centre aquest tram del camí va
quedar en desús i només ha servit per donar accés als camps de
conreu que el voregen.
Amb un caràcter molt rural,
aquest camí, del qual cal destacar un petit muret de pedra
seca de valor patrimonial, es

vol potenciar com a camí de
vianants per anar des del centre
cap a la zona esportiva i l’IES.
Per aquest motiu s’han fet
dues actuacions per millorar
l’estat ecològic del riu i fer-ne
més atractiu el passeig: l’extracció de la canya americana,
que es considera una planta
invasora que no és pròpia del
nostre país, i la plantació d’un
total de quaranta exemplars de
dues espècies d’arbres de ribe-

ra, el freixe de fulla petita i l’àlber. Properament se senyalitzaran els dos accessos.
Aquest és el primer pas per
consolidar el camí ral i el torrent
d’en Bosc com un eix natural i
recreatiu del futur Lliçà centre
que, juntament amb la configuració final del riu Tenes després
de les obres del polígon industrial Molí d’en Fonolleda, dotaran el centre d’uns espais d’alt
valor paisatgístic i ecològic.
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Campanya de neteja de brossa Pla Renova’t de
L’abundant presència de residus escampats per tot arreu ha obligat
a posar en pràctica una campanya de recollida i neteja. Així, des del
mes de novembre, quatre persones estan dedicades a recollir brossa
llençada per veïns i altres persones a diferents punts del municipi. Fa un
any i mig ja se’n va fer una i per tant resulta alarmant veure com tornen
a estar de bruts molts indrets del municipi, fruit de l’actitud incívica que
continuen demostrant algunes persones.
Cal destacar el mal estat de les
cunetes dels carrers d’accés a
urbanitzacions i de les carreteres, on s’han trobat veritables
rius d’escombraries llençades
des dels vehicles, com ampolles
de plàstic, papers, llaunes de
beguda, paquets de tabac, etc.
Altres punts negres són els
perímetres de les urbanitzacions i els camins d’entrada al

bosc, on encara es troben abocaments de runes, mobles,
matalassos, etc.
Fins a la data, s’han netejat 28
punts diferents, amb un total
d’aproximadament 100 metres
cúbics de residus recollits. La
campanya de neteja finalitzarà el
proper mes d’abril.
Com és evident, aquesta brossa
degrada el nostre entorn i els

nostres carrers i tots en sortim
perjudicats. Pocs municipis
tenen la quantitat de contenidors i papereres que tenim a
Lliçà d’Amunt, però de res no
serveix si es llença tot al primer
marge que trobem. Des
d’aquestes línies es fa una crida
a la responsabilitat per tal de
tenir un municipi net i saludable.

Finestres i
d’Enllumenat

L’Institut Català d’Energia
de la Generalitat de Catalunya ha obert la primera
convocatòria del Pla Renova’t de Finestres i del Pla
Renova’t d’Enllumenat. Les
dues iniciatives tenen com a
objectiu fomentar l’aplicació
de mesures que permetin
l’estalvi i l’eficiència energètica tant a les llars com en els
comerços, i compten amb
una dotació de 6,8 milions
d’euros.

Trobareu tota la informació
més detallada a www.plarenovat2010.cat
Els ajuts es podran sol·licitar fins
l’11 d’abril o fins que s’esgoti la
dotació pressupostària, a través
de la web o, personalment, a les
empreses col·laboradores adherides al Pla o a les oficines que
s’indiquen a la pàgina web.
La compra del material i la
instal·lació es pot fer entre l’1
de gener i el 10 de setembre de
2010.
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La crisi incideix en el
transport urbà

Avança el projecte de
Bus Exprés a la Vall del Tenes

Per primera vegada des de la posada en servei
de Transports de Lliçà d’Amunt, l’any 1999, el
transport urbà ha tingut uns resultats adversos:
no ha pogut assolir el creixement previst i ha
tingut un descens del passatge del 5,5%
respecte als resultats del 2008, amb 196.469
passatgers transportats al llarg de l’any i la
pèrdua de 11.516 usuaris en aquest període.
Utilització de Transports de Lliçà d’Amunt per anys
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Aquest descens del passatge ha
estat motivat per causes
diverses. El context de crisi en
què ens trobem immersos propicia que menys persones es
desplacin per motius laborals i
que altres minimitzin el
nombre de desplaçaments. A
tot això cal afegir les vagues del
transport dels passats 29 i 30
d’octubre i 11 i 12 de
novembre, que trenquen les
dinàmiques del servei i arrosseguen els seus efectes negatius
durant els dies posteriors, ja
que generen desconfiança als
usuaris. Si tenim present que
cada dia fan servir el transport
urbà unes 800 persones,
només això ja ens dóna prop
de 4.000 usuaris perduts per
l’efecte dels dies de vaga.
Tot i això, el nostre servei gaudeix de bona salut i ha resistit
prou bé aquets efectes nega-
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tius, si es compara amb la tònica general de recessió que han
sofert la resta de serveis de
transport de la conurbació de
Barcelona que, en alguns
casos, han superat el 15%. Pel
que fa als municipis del nostre
entorn més proper, aquest
valor s’ha situat al voltant del
6% de mitjana.
Quant a aquest any, es preveu
deixar enrere la pèrdua de passatge i iniciar una lleu recuperació, que ens encamini cap a
horitzons positius com els que
hem vingut gaudint fins ara.
Des de l’Ajuntament se seguirà
apostant, dia rere dia, per la
qualitat del nostre transport
urbà, per tal que els usuaris
puguin confiar en una forma
econòmica i sostenible amb la
qual cobrir les seves necessitats
de desplaçament.

El proper mes d’abril es posaran en marxa les primeres expedicions
de Bus Exprés de la Vall del Tenes, que millorarà notablement la
comunicació amb Barcelona i entre tots els pobles de la Vall del Tenes.
Aquesta millora del servei, amb l’increment d’expedicions i reducció del
temps de trajecte, ha de facilitar el foment de la utilització del transport
públic entre els habitants de la Vall.
El projecte del Bus Exprés de la
Vall del Tenes, que va ser ratificat el 17 de setembre de 2007
pels alcaldes dels cinc municipis amb la signatura del ‘Compromís pel corredor de BUS
EXPRÉS de la Vall del Tenes’,
finalment veurà la llum. Han
estat més de dos anys d’un treball complex, que s’ha impulsat
des de la Mancomunitat Intermunicipal de la Vall del Tenes,
amb la col·laboració dels serveis
tècnics de cadascun dels Ajuntaments i gràcies al suport del
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat, que també ha fet
seu el projecte.
Els Ajuntaments de Bigues i
Riells, Santa Eulàlia de Ronçana, Lliçà d’Amunt, Lliçà de
Vall i Parets del Vallès adaptaran els semàfors per donar
prioritat al pas dels autobusos.
Aquesta mesura s’aplicarà dins
dels primers mesos d’aquest

any i permetrà incrementar i
garantir la velocitat comercial
del servei de Bus Exprés, que
es posarà en marxa a l’abril i
enllaçarà les cinc poblacions
amb Barcelona de forma
directa i amb temps competitius amb els del cotxe.
Aquesta va ser una de les
conclusions de la trobada que
van mantenir els cinc alcaldes
amb el director general de
Transport Terrestre de la
Generalitat, Manel Villalante,
el passat 21 de gener. Tots van
fer el recorregut de la línia i
van analitzar les diverses actuacions que caldrà fer per a la
implantació del Bus Exprés.
Bigues, Santa Eulàlia de Ronçana i Lliçà d’Amunt tindran
dues parades cadascun del servei de Bus Exprés, una ubicada
en el centre de la població, de
fàcil accés a peu i connectada
amb el propi transport urbà de
la població, i l’altre d’aporta-

ció, on es construiran els aparcaments intermodals, més
coneguts com a “Park &
Ride”. Pel que fa a les poblacions de Lliçà de Vall i Parets
del Vallès, només en tindran
una, ja que tenen uns nuclis
més compactes, i la parada de
P&R i la cèntrica coincidiran
en una mateixa parada.
En una primera fase, el servei
de Bus Exprés permetrà crear
entre sis i dotze noves expedicions diàries als pobles de la
Vall del Tenes. A la segona
fase, amb horitzó al 2012,
caldrà anar més enllà amb
moltes més expedicions.
En aquesta segona fase, els
Ajuntaments també tindran
adaptats els aparcaments intermodals P&R. En el cas de
Lliçà d’Amunt, aquest s’ubicarà a tocar de la BV-1602,
proper a La Cruïlla.
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L’Ajuntament prepara la Jornada de Portes Obertes
a la Biblioteca Ca l’Oliveres
Els lliçanencs i les lliçanenques podran visitar la Biblioteca Ca l’Oliveres
durant una Jornada de portes obertes que està preparant l’Ajuntament
per Sant Jordi.
La Biblioteca Municipal Ca
l’Oliveres està situada a la
masia que porta aquest nom,
la qual s’ha reformat i ampliat.
Les obres de reforma i ampliació de la masia s’han dividit en
dues fases. La primera fase va
consistir en l’execució de l’estructura de l’ampliació, un
annex de planta baixa més un
pis. La segona fase ha consistit
primerament en la reforma
estructural de la masia per
adaptar l’espai existent a les
necessitats d’una biblioteca i
posteriorment s’han fet totes
les instal·lacions, tancaments i
acabats del total de l’edificació.
A l’interior de la masia, s’han
eliminat tots els envans existents, s’han fet noves obertures
a les façanes i murs de càrrega
interiors per deixar l’espai el
més diàfan possible i s’ha obert
un doble espai a la nau central
que comunica visualment el
dos nivells de la biblioteca.
Les obres s’han portat a terme
seguint el programa i les directrius del Servei de Biblioteques

de la Diputació de Barcelona.
L’accés principal a l’edifici és
l’accés principal de la masia. A la
planta baixa hi trobem dues
zones separades: una sala polivalent amb una zona de màquines
de beguda, on es podrà entrar
sense haver d’accedir a la biblioteca, i la biblioteca pròpiament
dita, a més d’uns lavabos.
La planta baixa de la biblioteca consta d’un vestíbul i, al
fons, un taulell; una zona
d’imatge i so; una zona d’ordinadors; una zona de diaris i
revistes i una zona infantil. La
zona infantil està dividida en
diferents àrees: àrea de suport
(una aula), àrea de coneixement, àrea de música, àrea
d’ordinadors, un taulell i
l’àrea d’imaginació.
A la planta baixa s’han col·locat
els serveis més sorollosos
(consulta de diaris i revistes, i
zona infantil) i a la planta primera s’ha situat el servei de
biblioteca, més tranquil.
Així doncs, a la planta primera
hi haurà tot el fons bibliogràfic

dividit per àrees temàtiques. A
més, hi ha un mostrador, una
zona multimèdia, lavabos i
magatzem.
A la planta de sota cobert s’ha
situat l’àrea de treball intern i
les aules d’estudi, a les quals es
podrà accedir prèvia sol·licitud.
La superfície construïda total de
l’edifici és de 1.998,35 metres
quadrats i la superfície útil total
és de 1.595,05 metres quadrats.
A l’espai exterior de l’edifici s’ha
conservat el pou. També es
conservarà i recuperarà l’era de
la masia per poder-la aprofitar
per espectacles a l’estiu o fer-hi
“La biblioteca a l’era” amb préstec de llibres a l’estiu. A més, hi
haurà una petita zona verda
amb ombra i bancs, i una zona
de sauló. L’accés a la biblioteca
serà pavimentat. Hi haurà
també una connexió o pas pavimentat que portarà de la zona de
l’era al carrer Alacant. El lateral
serà d’arbrat baix.
En el proper butlletí informarem detalladament de la Jornada de Portes Obertes.

www.decocesped.com
Venda i instal·lació de gespa artificial

· Última generació de gespa artificial
· Tot l’any el mateix aspecte
· Per a jardins, piscines, terrasses, àtics, etc.
sembrat, abonat, segat,
· Oproductes
 blidi’s delquímics,
reg automàtic, etc.
· Estalviarà un 95 % d’aigua, totalment ecològic
Pressupost sense compromís. Tel. 617 293886 - 647 669 771
Mail: jaimey@hotmail.com / s.a.v5 @hotmail.com

ESPECIALITATS EN FISIOTERÀPIA
• ESPORTIVA I READAPTACIÓ A L’ESFORÇ
• TRAUMATOLOGIA
• ESCOLA D’ESQUENA
• REUMATOLOGIA
• OBSTETRICIA – UROLOGIA – GINECOLOGIA
Meri Seuma
Fisioterapeuta
Col·legiada 7.793

C/ Estornell, 3 Local 6 · Cruïlla centre (Al costat del Intermarche)
08186 Lliçà d’Amunt · Telèfon: 607.854.146
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MUDA’T: teatre

Ajuts Econòmics a
Entitats Socioculturals
i Esportives 2010

El proper espectacle del cicle MUDA’T (Música, Dansa i Teatre) serà un
espectacle teatral. Es tracta de l’obra de teatre “De música i d’homes”.
Tindrà lloc el divendres 26 de març, a les 21 h, a l’Ateneu l’Aliança.
“De música i d’homes” és la
història d’una dona (present),
d’uns quants homes (absents)
i d’unes quantes cançons (pop)
que han acompanyat les seves
vides. Però també és una història de segones oportunitats, de
paraules no dites o dites a deshora, de missatges que no arriben,
de coincidències (tràgiques i
còmiques, necessàries i innecessàries), d’acords i desacords.
I és també la història d’aquesta
maleïda mania humana, mera-

vellosa, incomprensible, eterna
i mai exempta de grans i petits
obstacles: l’amor.
L’obra, d’Helena Tornero,
està dirigida per Julio Álvarez
i interpretada per l’actriu Anna
Briansó.
Les entrades estaran a la venda a
l’OAC de l’Ajuntament a partir
del dia 1 de març i fins el dia 26
de març a les 13 h. Les entrades
de taquilla es posaran a la venda
el mateix divendres 26 de març
al teatre, a partir de les 20 h.

El preu de les entrades
és el següent:
- Anticipades i socis
Aliança: 10 euros
- Taquilla: 12 euros
- Menors 18 anys i Carnet El
Galliner: 8 euros
Per a més informació:
Regidoria de Cultura de
l’Ajuntament

De l’1 al 19 de març, les entitats locals poden
iniciar el tràmit de sol·licitud de subvencions
dins el Programa d’Ajuts Econòmics a Entitats
Socioculturals i Esportives 2010.
Podeu trobar els formularis de
tots els programes de la següent
manera:
- A l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament.
- Descarregant-los a través de
la pàgina web de l’Ajuntament www.llicamunt.cat.
Un cop emplenats, s’hauran
de portar al registre d’entrada
de l’Ajuntament, situat a
l’OAC. Es poden lliurar els
formularis de dilluns a
divendres, de 9 a 14 h o bé de
16 a 19 h, fins el 19 de març.

Per a qualsevol dubte, podeu
posar-vos en contacte amb
la regidoria corresponent
segons el programa al qual us
acolliu:
- Programa A
Regidoria de Participació
Ciutadana
- Programa B
Regidoria de Cultura
- Programa C
Regidoria de Cultura i Cooperació, Regidoria d’Educació o Regidoria de Joventut
- Programa D
Regidoria d’Esports

Col·leccionable «Les arrels del nostre poble»
Les persones que facin el col·leccionable “Les arrels del nostre poble”
amb les fitxes que s’editen dels itineraris pel patrimoni de Lliçà d’Amunt
que es fan cada any durant la Jornada Europea del Patrimoni, poden passar per l’OAC, a partir d’aquest mes de març, a recollir les fitxes 9 i 10,
corresponents als itineraris del 2008 (amb les visites a Ca l’Esteper, Can
Salgot i Can Mas Pascual) i del 2009 (amb les visites a Ca l’Artigues del
Pla, Can Guadanya i l’ermita de Sant Baldiri).

CULTURA

II Mostra artesanal de cervesa
L’Associació de Cervesers
Artesanals de Lliçà d’Amunt
(CALLA’T), amb la
col·laboració de l’Ajuntament,
Mô es bar i Arts Cervesers, han
organitzat la segona Mostra
artesanal de cervesa, que tindrà lloc el dissabte 27 de
març, a partir de les nou del
matí, a la plaça de Rafael
Casanova.

L’activitat contempla dues
formes d’elaboració de cervesa
artesana i està pensada perquè els
participants puguin conèixer de
primera mà tot el procés d’elaboració i participar-hi activament.
Les persones que vulguin participar en aquesta activitat han
de fer una inscripció prèvia al
Mô es bar (carrer de Rafael
Casanova, al costat de la Poli-

cia Local) i pagar 30 euros. El
preu inclou el material per fer
l’activitat, el dinar (salsitxes,
amanida, pa i cervesa) i una o
dues ampolles de la cervesa
que es farà, que s’entregarà
quan hagi acabat el procés de
fermentació necessari (aproximadament entre nou i deu setmanes). Les places són limitades.

020 > Notícies

de l’Ajuntament

Març de 2010

OBRES I SERVEIS

SALUT

S’acosta la fase definitiva
de l’apagada de la televisió
analògica

Nous horaris del
CAP La Cruïlla

El proper 1 d’abril s’haurà produït l’apagada definitiva de les emissions
analògiques de televisió.
A partir d’aquest moment,
l’únic sistema de difusió de
senyal de televisió serà la TDT
(Televisió Digital Terrestre).
L’Ajuntament té garanties de la
Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació
que la pràctica totalitat del
municipi té cobertura mitjançant els repetidors existents a
Collserola, Sant Celoni, Bigues,
Montornès i Lliçà d’Amunt.
Cal recordar que la implantació d’aquest nou sistema implica una variació de l’oferta de
canals disponibles. La recepció
de canals d’àmbit estatal i català està garantida en qualsevol
cas, però la concessió de canals

locals de TDT es fa per
comarques. Per tant, l’oferta
final de canals disponibles
dependrà de la comarca on estigui ubicat el repetidor d’on
rebrem el senyal. Per exemple,
si una antena que estava orientada a Collserola s’ha d’orientar
al Montseny (Sant Celoni) per
guanyar qualitat de senyal, no
rebrà els mateixos canals. O bé
en els casos que calgui instal·lar
la TDT-SAT (TDT via
satèl·lit), malauradament no es
podran rebre els canals comarcals. Cal aclarir que la composició de l’oferta final de canals
respon al que marca la legislació estatal, sense que els ajunta-

ments hi puguin fer res al respecte.
En relació a la potència del
senyal de TDT que es rep
actualment, cal indicar que,
un cop apagades les emissions
analògiques, la recepció de la
senyal de TDT es pot millorar
reajustant l’amplificador de
l’antena.
Al web de l’Ajuntament (a la
pàgina principal o a la secció
TDT del bloc Municipi)
podeu trobar el mapa de millor
cobertura i més informació
sobre aquest procés de transició i els instal·ladors de la
comarca que ens poden ajudar
a fer-lo.

promoció econòmica

Elaboració del Pla Estratègic
de Desenvolupament Local
L’Ajuntament ha sol·licitat la col·laboració dels diferents sectors
econòmics i socials del municipi per l’elaboració del Pla Estratègic
de Desenvolupament Local de Lliçà d’Amunt, que porta a terme
l’Ajuntament amb el suport de la Diputació de Barcelona i del Servei
d’Ocupació de Catalunya.
Amb aquest projecte es pretenen marcar unes línies estratègiques d’actuació i els projectes
clau que determinaran el desenvolupament futur del municipi.
Per conèixer l’opinió de la ciutadania sobre els diversos temes
que es tracten, l’Ajuntament va

organitzar uns tallers de debat
oberts al conjunt de la població.
El passat 18 de febrer va tenir
lloc el taller URBANISME I
MEDI AMBIENT. El 25 de
febrer es va fer el taller ECONOMIA I SOCIETAT. I el
proper 4 de març, a les 20 h, al

Centre Cívic Palaudàries, hi
haurà el taller LES PERSONES.
La participació ciutadana és
imprescindible per avançar en
la confecció del Pla i fer possible que pugui tenir els millors
resultats, recollint la veu del
poble.

S’han realitzat uns canvis en l’horari de
l’Atenció Continuada dels caps de setmana i
festius en els centres de Salut, que afecten a
tot el Vallès Oriental i que s’activaran a partir
del 15 de febrer.
Les urgències de tota l’ABS
sempre s’atenen des del CAP
La Cruïlla de Lliçà d’Amunt i
això no ha canviat.
El nous horaris són:
De 9:00 a 14:00 i de 16:00 a
22:00 h. Fora d’aquest horari i
per urgències vitals s’ha de trucar al 061.

L’horari de tancament de l’ambulatori de dilluns a divendres,
un cop finalitzada la jornada
d’assistència habitual (8:00 20:00 h), a partir del 15 de
febrer serà el mateix que els
caps de setmana i festius:
Tancament de les portes 22:00 h.
Fora d’aquest horari cal trucar
al 061.

HABITATGE

Al març, 2a convocatòria
pels habitatges de
protecció oficial
Aquest mes de març s’obre la 2a convocatòria dels habitatges de protecció oficial de Ca l’Artigues i Can Salgot
que han quedat lliures.
El procediment d’adjudicació serà similar a l’anterior i
podran optar tots aquells ciudatans i ciutadanes que ho
desitgin i acompleixin els requeriments.
Les bases es poden consultar a la pàgina web municipal.
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CRÒNICA DEL PLE
Ple ordinari del 28 de gener
1. Aprovació de les actes anteriors
El Ple va aprovar les actes de dos
Plens anteriors afegint algunes consideracions d’ERC.
UNANIMITAT

2. Ratificació del document del
Pla Parcial de Can Montcau
El Ple, en la sessió del 24 de setembre
de 2009, va verificar el Text Refós
del Pla Parcial urbanístic del sector
discontinu de Can Montcau – Can
Malé. Tramesa la documentació a la
Comissió Territorial d’Urbanisme
de Barcelona, aquesta va sol·licitar
l’aportació de documentació complementària. L’Alcalde, per Decret
d’Alcaldia, el passat 14 de desembre,
va resoldre incorporar a l’expedient
la documentació complementària
sol·licitada. I el Ple del 28 de gener
va ratificar el Decret d’Alcaldia del
14 de desembre de 2009.
El regidor d’Urbanisme, Pere Grau,
va puntualitzar que la documentació
complementària no aportava cap canvi
substancial respecte a la verificació del
Text Refós. Grau va parlar de la incorporació d’una rotonda en el traçat de
la primera fase, de l’adaptació topogràfica de l’edifici previst i d’aspectes
paramètrics tècnics, a nivell de contingut. A nivell de procediment, el regidor d’Urbanisme va explicar que per
a la zona hotelera caldria una figura
de planejament derivada en comptes
d’una llicència directa.
ERC va dir que hi havia un altre
punt, el de garantir la propietat única. En aquest sentit, va
remarcar que part de les bases de
reparcel·lació, que preveien fórmules de venta per a Mango i Biokit,
quedarien sense efecte. ERC va dir
que votaria en contra perquè també
ho havia fet en el Pla Parcial.
El regidor d’Urbanisme, Pere Grau,
va contestar que s’ho miraria, però
que si hi havia alguna cosa que
entrava en contradicció amb el Pla
General no es podria complir, i va
assenyalar que només es podia aplicar entre empreses dels dos grups.
PSC - A FAVOR
CIU - A FAVOR
PP - A FAVOR
ERC- EN CONTRA
ICV-EUiA – EN CONTRA

3. Aprovació inicial de l’Inventari
de Béns Municipal i constitució
del Patrimoni municipal de sòl i
habitatge
Atès que l’Ajuntament no disposa
d’un inventari de béns immobles
actualitzat i que és convenient constituir el patrimoni municipal de sòl
i habitatge, el Ple va aprovar inicialment l’actualització de l’inventari de
Béns immobles de l’Ajuntament i va
acordar de constituir el Patrimoni
municipal de sòl i habitatge de Lliçà
d’Amunt.
ERC va dir que s’abstendria perquè
faltava molt per fer, considerava
que haurien de ser dues aprovacions
diferenciades i hi hauria d’haver un
annex amb el patrimoni de l’EMO.
L’Alcalde, Ignasi Simón, va contestar
que es tractava d’un punt de partida i
que l’inventari, fet per una empresa
externa, eren conscients que no estava
al 100% i que en caldria una revisió
constant. També va dir que, en la proposta d’acord, els temes de l’inventari i
del patrimoni quedaven separats en dos
punts.
PSC - A FAVOR
CIU - A FAVOR
PP - A FAVOR
ERC- ABSTENCIÓ
ICV-EUiA – A FAVOR

4. Contracte de constitució d’un
dret de superfície per a la
construcció de la piscina
coberta
L’Alcalde, Ignasi Simón, va dir que
aquest punt es deixava sobre la taula
perquè calia mirar-s’ho amb més
calma.

5. Venda de parcel·la sobrera
El Ple, en data 26 de març de 2009,
va acordar aprovar la qualificació jurídica de parcel·la sobrera del
terreny municipal que es troba situat
al camí del costat de la rotonda de la
carretera de Granollers amb el Camí
de Can Riereta i iniciar l’expedient
d’alienació de l’esmentada parcel·la.
Atès que l’article 44 del Reglament
del Patrimoni dels Ens Locals estableix
que les parcel·les sobreres podran ser
alineades per venda directa als propietaris confrontants, el Ple d’aquest dia
va aprovar la venda d’aquest terreny
municipal al propietari confrontant
pel preu de 2.803,11 euros.

ERC va puntualitzar que no es tractava del Camí de Can Riereta sinó
del Camí de Can Padrós.
UNANIMITAT
6. Extinció del contracte de renovació de l’enllumenat públic signat
amb l’empresa IMESAPI SA
Amb data 14 de juny de 2006 el Ple
va adjudicar el contracte de renovació
total i parcial de l’enllumenat públic
i el manteniment de les instal·lacions
tècniques de les dependències municipals a IMESAPI SA. Les renovacions s’havien de realitzar durant els
dos primers anys de contracte. El
contracte tenia una durada de dos
anys. Vist que ha transcorregut el termini de dos anys, s’ha de considerar
que el contracte ha quedat extingit.
IMESAPI SA va presentar un escrit
d’al·legacions. El Ple d’aquest dia
va desestimar, de conformitat amb
l’informe emès pels Serveis Jurídics
de l’Ajuntament, les al·legacions presentades per IMESAPI SA i va declarar l’extinció del contracte en allò
relatiu a les obres de renovació total o
parcial de l’enllumenat públic, ja que
ha transcorregut el termini de vigència de dos anys a comptar des de la
data de signatura del contracte.
PSC - A FAVOR
CIU - A FAVOR
PP - A FAVOR
ERC- ABSTENCIÓ
ICV-EUiA – A FAVOR

7. Ratificació de l’acceptació
de la subvenció PUOSC pel
Projecte de Clavegueram de
Can Franquesa
La Junta de Govern Local, en la
sessió efectuada el 21 de desembre
de 2009, va acceptar la subvenció
del PUOSC 2005, ref. 2005/912MN, d’import 39.931,82 uros, per
l’actuació “Projecte de clavegueram
de Can Franquesa”. El Ple d’aquest
dia va ratificar aquest acord de la
Junta de Govern Local.
UNANIMITAT

8. Sol·licituds d’inclusió al FEOSL
Vist el Real Decret Llei 13/2009, de
26 d’octubre, pel que es crea el Fons
Estatal per l’ocupació i la sostenibilitat local, el Ple va aprovar la realit-

zació de la inversió “Pla d’adequació
de l’enllumenat públic del barri
de Can Salgot de Lliçà d’Amunt”
d’import 1.027.293,73 euros (sense
IVA) i 1.191.660,72 euros (amb
IVA) i la sol·licitud de finançament de l’actuació d’interès social
“Educació d’infants de 0 a 3 anys”.
L’Alcalde, Ignasi Simón, va explicar
que es tractava de la segona fase del
FEIL, al qual l’Ajuntament s’havia
acollit amb un tema d’enllumenat i
un altre social.
UNANIMITAT

9. Afers urgents
No hi havia afers urgents.

10. Moció de suport a la Consulta
popular sobre la Independència
de la Nació Catalana a Lliçà
d’Amunt
El Ple va aprovar la moció presentada
per un representant de la plataforma
cívica Lliçà d’Amunt Decideix!, el
qual va puntualitzar que no es pretenia
demanar el vot sinó que els ciutadans
poguessin exercir el seu dret a decidir.
La moció proposava els següents
acords:
1.- Expressar el reconeixement a la
plataforma cívica Lliçà d’Amunt
Decideix! i a les entitats i associacions
del nostre poble que han iniciat el
moviment per promoure la consulta
sobre la independència de la Nació
Catalana en aquest municipi.
2.- Manifestar el suport municipal a la idea de compartir projectes
comuns per part de persones, entitats
i associacions de procedències i sensibilitats diverses, totes elles ubicades al
nostre municipi, com en el cas de les
consultes populars i de la plataforma
cívica Lliçà d’Amunt Decideix!.
3.- Facilitar a la plataforma cívica Lliçà
d’Amunt Decideix!, de manera semblant com es fa amb la resta d’entitats
del municipi, l’ús dels espais públics
de titularitat municipal per a la difusió als ciutadans de la consulta, com la
penjada de pancartes o el repartiment
d’informació en el si del butlletí municipal, així com la cessió puntual de sales
dels equipaments municipals per mantenir reunions amb els veïns i veïnes del
municipi, i amb entitats i associacions,
per informar sobre la consulta.
El PSC va justificar el seu vot en contra dient que reconeixia l’entitat, esta-

va d’acord en permetre-li l’ús d’espais
públics, respectava els seus objectius,
però que no els compartia, i es va posicionar a favor d’un catalanisme federal.
CiU va votar-hi a favor i va dir que
no se’n volia mantenir al marge.
Convergència va puntualitzar que
aquest vot afirmatiu no significava cap
canvi de direcció i que el pacte entre els
grups municipals que formen l’equip
de govern era “més viu que mai”.
El PP va justificar el seu vot en contra
dient que respectava i tenia en consideració totes les entitats, que hi havia
una normativa per a totes respecte a la
petició d’ús dels espais públics, però
que no compartia la moció perquè la
finalitat era promoure, de forma activa, la independència de Catalunya
i el Partit Popular no comparteix la
independència de Catalunya.
ERC va votar-hi a favor. Va dir
que creia en el dret a decidir i que
l’objectiu era promoure el debat i
la participació, cosa saludable. Va
puntualitzar que no es reivindicava
la independència, sinó la democràcia
directa, que era una moció sobre la
independència i no per la independència. Els objectius són fer campanya pel Sí, pel No i pel vot en Blanc,
no incidir en el vot, va dir.
ICV-EUiA també va votar-hi a
favor. Va dir que no estava a favor
de la independència sinó a favor
d’un estat federal, com el PSC però
amb matisos, però que aquesta
moció pretenia organitzar la societat
civil per exercir el seu dret a decidir.
PSC – EN CONTRA
CIU - A FAVOR
PP – EN CONTRA
ERC- A FAVOR
ICV-EUiA – A FAVOR

11. Mocions
No hi havia més mocions.

12. Preguntes
ERC no va voler fer les preguntes
que es van quedar sobre la taula en
l’anterior Ple.
ICV-EUiA va preguntar sobre:
el camí peatonal que unirà
Palaudàries i Can Rovira, el local
social de Can Salgot, els col·lectors
de Can Farell, la recollida de verd,
Can Montcau, els centres cívics,
el POUM, la xocolatada del Patge
Reial i la rotonda de Can Salgot.
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OPINIÓ
Grups Municipals

El ciutadà ens pregunta quin és el
posicionament del PSC de Lliçà
d’Amunt respecte a la iniciativa promoguda per la plataforma pel dret
a decidir que ara s’impulsa a Lliçà
d’Amunt. Doncs bé, el nostre argumentari és:
El nostre sistema democràtic combina democràcia directa i democràcia
representativa. La democràcia directa
és la que permet a través dels referèndums que els ciutadans es pronunciïn, individualment i lliure, sobre
qüestions polítiques d’importància
transcendental. Així ho han fet els
ciutadans i ciutadanes de Catalunya
en votar la Constitució de 1978,
l’Estatut de 1979 i, ben recentment
l’Estatut de 2006. La democràcia
representativa assegura la participació dels ciutadans en la gestió de la
cosa pública a través de les institucions democràtiques, com és el cas
dels ajuntaments. Unes institucions
que desenvolupen les seves tasques en
funció de la representació fruit de la
lliure voluntat ciutadana, a través de
la qual es vertebren majories polítiques de signe divers que estan subjectes a un mandat limitat de quatre
anys.
Creiem que no s’ha de confondre la
ciutadania a través de falsos i estèrils
debats. Quan parlem de dret a decidir
ens preguntem: decidir el què? Què
volen dir quan diuen dret a decidir?
Per què no parlen d’allò que realment
volen dir? Per què en definitiva, s’està
amagant una opció legítima que és la de
decidir seguir o trencar amb Espanya.
Catalunya no és independent perquè
els catalans no han donat mai un suport
majoritari a partits que es declarin a
favor de la independència.
El nostre projecte comporta la
defensa del ple desenvolupament
de l’Estatut del 2006 i l’evolució de
l’Estat de les Autonomies en un sentit
federal.
Un Estatut aprovat en referèndum
pels catalans i catalanes i que ha estat
la consecució d’una de les fites més
importants de la història recent del
nostre país. Més autogovern, més i
millor finançament, el reconeixement
de nous drets socials, la definició de
Catalunya com a nació son alguns
dels trets més remarcables d’una llei
que, sens dubte, marcarà de manera
decisiva i positiva el futur del nostre país. Defensar el ple desenvolupament de l’Estatut del 2006 és la
millor forma de defensar l’autogovern
de Catalunya i l’evolució d’Espanya
en un sentit federal.

Espai per a articles d’opinió dels partits polítics amb representació al Ple que ho desitgin. Aquests articles d’opinió s’han de lliurar, durant els primers cinc dies laborables del mes anterior a la publicació,
en horari de l’Ajuntament, a través del correu electrònic butlleti@llicamunt.cat, personalment, per fax (93 841 41 75) o per correu ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73 - 08186 Lliçà d’Amunt) a la regidoria de
Comunicació de l’Ajuntament. Els articles d’opinió poden versar sobre qualsevol tema i han de tenir una extensió màxima d’uns 2.000 caracters, espais inclosos, amb tipografia Arial i cos 12. És imprescindible que els autors indiquin el seu nom, adreça, telèfon i una còpia del DNI o passaport. El butlletí es reserva el dret de publicar aquestes col·laboracions, així com resumir-les o extractar-les quan ho
consideri oportú. No es publicaran les cartes que atemptin contra persones o institucions. El butlletí no comparteix necessàriament el contingut de les opinions signades.

I seguim: Licano és el nom d’un
projecte que pretén donar sortida
a aquells alumnes que no acaben
d’entrar en els processos habituals de
l’ensenyament. És una diferència que
no és pot ignorar i encara menys serhi insensibles. No tots aprenem de la
mateixa manera i en canvi tothom
ha de poder arribar a poder ser un
mateix. Un ensenyament de qualitat ha de tenir com a objectiu que
això sigui possible. És a dir, capaç
d’atendre la diversitat dels alumnes
del centre, o sigui la nostra pròpia
diversitat com a col·lectiu social.
No hem d’oblidar que l’educació
comença a casa.
Aquest objectiu no és fàcil d’assolir.
Implica la col·laboració de persones
fora de l’entorn escolar. Aquest actua
com a supervisor i coordinador de
tot el procés: L’IES Lliçà, AMPA,
direcció i claustre, l’Ajuntament des
d’Educació i Joventut i la Generalitat
des del Departament d’Educació són
estaments que suporten les dotacions
econòmiques i els recursos humans
necessaris per a l’èxit de l’experiència.
L’activitat dins el recinte escolar,
l’IES, es concreta amb l’Aula Oberta
Licano. L’Aula Oberta és un treball
emmarcat en tres àmbits: el lingüístic-social, el científic-tecnològic i el
pràctic.
Fora del recinte escolar i, des de
l’Ajuntament, es fan els tallers preprofessionalitzadors, que pretenen
crear un espai escolar per conèixer
oficis a partir del testimoni directe de
professionals de diferents sectors.
D’altra banda, s’ha de fer saber
la col·laboració desinteressada
d’empreses per a un altre àmbit
d’actuació que fan possible experiències laborals guiades segons directrius
que s’indiquen des de l’entorn escolar. No són allò que es coneix com
pràctiques de treball. Són una altra
cosa. Són experiències formatives en
un entorn laboral.
Ha de ser gratificant per a tothom
constatar que malgrat la dificultat, és
possible que en el nostre poble tirin
endavant experiències d’aquest tipus
i que, i això és important, en rebin el
reconeixement oficial de la feina ben
feta.
L’objectiu d’aconseguir alternatives per a l’educació adaptades a qui
demana ser atès d’una altre manera és
la porta per a la cohesió social basada
en el respecte i la sensibilitat.
Ja ho dèiem el mes passat: aplaudim a
l’orquestra. Estem d’enhorabona.

Des del Grup Municipal del Partit
Popular entenem que el Consistori no
ha de promoure, ni de forma directa
ni indirecta, la celebració de consultes populars per a la independència de
Catalunya. Entenem que aquest tipus
de consultes resten fora de l’àmbit
competencial de l’Ajuntament i que,
en aquests moments de greu crisi
econòmica, cal prioritzar molt bé on
es destinen els recursos municipals.
Entenem que les prioritats en aquests
moments, tant a nivell local com
català i espanyol, ha de ser superar la
greu crisi econòmica que estem patint
així com pal·liar els gravíssims efectes
socials que son conseqüència de la
crisi.
Creiem que els ciutadans ens demanden als responsables polítics que ens
centrem en els seus problemes reals i
que siguem capaços d’aportar solucions. És pot compartir o no aquesta
valoració, però el que es cert és que
el Partit Popular té les seves prioritats
molt clares i ens volem centrar en els
problemes reals dels ciutadans.
Però, el que es evident és que
Catalunya en els darrers anys s’han
promogut constantment debats identitaris. Aquesta estratègia política
d’una gran part dels partits catalans
ha fet sens dubte que en la darrera
enquesta d’opinió de la Generalitat
de Catalunya els enquestats manifestin que la seva segona preocupació
són els polítics.
Per altra banda, creiem que l’àmbit
de la consulta en cap cas ha de ser
el municipal. Hi ha una qüestió evident. Davant dels més de 900 municipis que té Catalunya, què sentit té
una consulta on es pot esdevenir un
mapa de colors on uns municipis es
manifesten a favor de la independència de Catalunya i d’altres en contra?
Com es comptabilitza tot plegat?
En tot cas, abans de finalitzar l’any,
s’han de convocar unes Eleccions
al Parlament de Catalunya. I amb
motiu d’aquesta convocatòria, totes
les forces polítiques que concorrin,
tant les que ja estan representades
al Parlament com les que aspiren a
ser-ho, tenen l’oportunitat de donar
a conèixer quin és el seu ideari en
aquesta qüestió. Per tant, té molt més
sentit plantejar aquestes qüestions en
el marc d’unes Eleccions al Parlament
de Catalunya que promovent consultes no institucionals en els municipis.

El grup d’Esquerra de Lliçà fa 20
anys. Són 20 anys de treball municipal que representa una base molt
valuosa per encarar el futur.
Cada moment d’aquests 20 anys ha
estat important. Els primers anys,
el treball fet ens va convertir en
l’alternativa al govern que hi havia.
El treball com a alternativa real ens
va fer guanyar les eleccions i governar durant quatre anys. El treball des
del govern va representar repetir el
triomf electoral en les darreres eleccions municipals. I el triomf electoral
va portar a tres partits a fer un front
comú per apartar-nos del govern.
Esquerra és el grup que majoritàriament vol la gent que governi el nostre
municipi. Aquest lloc de privilegi és
el reconeixement que democràticament ens ha donat el poble per la
feina del nostre grup al llarg dels 20
anys. Des dels temps del lideratge de
Joan Soley fins ara.
Durant aquests anys el nostre grup
ha treballat proposant millores i projectes nous per donar servei al nostre
poble. Anant més enllà del dia a dia,
i intentant aprendre de la nostra pròpia experiència.
Estem al vostre servei amb tots els
mitjans que disposem, des del butlletí
d’Esquerra que us arriba a casa vostra
i des d’ara també físicament al local
que hem obert al carrer Anselm Clavé
63, al costat de “la Caixa”.
L’etapa actual ens ha de servir per
posar al dia aquest nostre projecte.
Defensant el mandat de la gent que
ens ha fet confiança. Proposant avui,
com ahir, nous reptes i noves sortides
als moments que ara vivim.
La nostra vocació municipalista ens
ha dut a defensar els interessos del
nostre poble pel damunt de sigles de
partits. No podria ser d’altra manera,
el suport que tenim és transversal. La
gent que configura el grup és diversa,
amb pensaments diversos, però amb
l’objectiu comú de millorar el nostre
poble.
Des d’aquesta fortalesa i aquesta
responsabilitat mantenim vigent
l’esperit que va fer que un grup de
gent, fa 20 anys, s’unís al voltant
de les sigles d’Esquerra per plantejar aquesta alternativa que avui és la
majoritària a Lliçà.

Quan llegim l’Informa’t ens sorprenem cada vegada més; no hi ha manera de què l’actual Equip de Govern
sigui honestament coherent, limitadament humil i una mica autocrític.
La coherència no significa precisament estar sempre atribuint-se
les actuacions urbanístiques com
si l’anterior Govern municipal no
hagués fet res, quan el que s’està fent
és autèntic continuisme, finalitzant
projectes i obres començades o ideades anteriorment; però més greu és,
si cap, encara que sembli una broma,
que tot s’ho atribueixi un sol partit
polític i a més imposant com sempre la posició avantatjosa de la suma
matemàtica.
La humilitat es imprescindible en
política, perquè et fa veure les coses
amb objectivitat i mantenint els
peus a terra. És necessari reconèixer
que l’acte institucional en torn a la
Participació Ciutadana, anomenat
“Debat sobre l’estat del municipi” va
ser un autèntic fracàs de Participació:
encara que molt tard, està recollit
en l’Informa’t, però sense quantificar l’assistència, que va ser realment
insignificant. ICV-EUiA demanem a
l’actual Govern Municipal que estudiï millor aquest tipus d’actes “participatius” per tal d’assegurar la màxima assistència. Si continuen convocant aquest tipus d’actes d’aquesta
manera, millor seria no posar-lo en
l’apartat de Participació Ciutadana, i
sí en el de teatre i amb títol, “Presa de
pèl al poble”.
L’autocrítica és una actitud de maduresa política, un exercici molt saludable en democràcia, i un bon costum
entre la gent d’Esquerres. Reconèixer
els errors i les mentides no és dolent,
perquè és pitjor creure’s les pròpies
mentides i pensar que un és posseïdor de la única veritat; sempre s’ha
dit allò de “dime con quién andas y
te diré quién eres”, i no es bo perdre
les bones pràctiques i sobretot és molt
positiu governar amb autèntica passió, sense oblidar-te mai d’on vens,
qui ets i cap a on vas.
Volem un Poble amb uns serveis de
qualitat, propers als ciutadans, un
carrers on es pugui passejar i circular
amb total seguretat, un Ajuntament
sanejat econòmicament, places escolars per cobrir el nostre creixement
demogràfic, i les infraestructures
necessàries per viure dignament i
sentir-nos orgullosos de viure a Lliçà
d’Amunt, i no aquelles que destrossen
el nostre territori, com el 4rt cinturó.
Lliçà d’Amunt, es mereix més!!!

Aquí pot inserir la seva publicitat

Opinió > 023

Març de 2010

Entitats
Espai per a articles d’entitats registrades en el Registre Municipal d’Entitats que ho desitgin. Aquests articles s’han de lliurar, durant la primera setmana del mes anterior a la publicació, a través del correu electrònic butlleti@llicamunt.cat, personalment,
per fax (93 841 41 75) o per correu ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73 – 08186 Lliçà d’Amunt) a la regidoria de Comunicació de l’Ajuntament. L’objectiu d’aquest espai és que aquestes entitats es donin a conèixer. Els articles han de tenir una extensió màxima
de 10-11 línies (uns 800 caràcters) amb tipografia Arial i cos 12. És imprescindible que els autors indiquin el seu nom, adreça, telèfon i una còpia del DNI o passaport. El butlletí es reserva el dret de publicar aquestes col·laboracions, així com resumir-les o
extractar-les quan ho consideri oportú. No es publicaran les cartes que atemptin contra persones o institucions. El butlletí no comparteix necessàriament el contingut de les opinions signades.

Calçotada popular a
Mas Bo / Can Lledó

Lliçà farà la consulta sobre
la independència el 25 d’abril

Com cada any, l’arribada de la
primavera i de les primeres
calors ens fa pensar que ja la
tenim, un any més, la nostra
tradicional Calçotada Popular
(XI edició).
Les AA.VV. dels barris de Mas
Bo i de Can Lledó us convidem
a gaudir d’un dia de festa i sobretot de bon menjar. Oferirem:
calçots, salsa, botifarres amb pa
de pagès, vi o refresc, postres o
cafè, a preus populars, això sí, tot

Lliçà d’Amunt farà la consulta
popular sobre la independència de Catalunya el 25
d’abril, sota l’organització de
Lliçà d’Amunt Decideix!, una
entitat ciutadana apartidista,
diversa i oberta a tothom que
s’ha constituït per promoure el
referèndum al nostre poble.
A la consulta hi podran votar
totes les persones empadronades al municipi majors de 16
anys, independentment de la
seva nacionalitat legal. Podran
triar l’opció que considerin
més oportuna sobre el futur
del nostre país (votant SÍ, NO

fet de la forma tradicional i gràcies a la col·laboració dels
membres de les entitats de ambdós barris (AA.VV. de Mas Bo i
de Can Lledó) i dels nostres veïns
i veïnes.
Així us oferim els millors
calçots i botifarres i la millor
salsa tradicional…
Esteu tots convidats !!!!
AA.VV. dels barris de Mas
Bo i de Can Lledó

RECORDA
21 de març a les 13:30 h
Lloc: Local Social Mas Bo / Can Lledó (Camp de Futbol)

Venda de tiquets
BAR EXTREMEÑO, RESTAURANTE ADELA, BAR ROMERO
LOCAL SOCIAL MAS BO/CAN LLEDO (diumenge matí)

Preus populars
Socis: 8 euros - No socis: 12 euros - Nens: 3 euros

o en BLANC). Les persones
que ho vulguin podran fer vot
anticipat contactant amb l’organització.
Es tracta d’un procés de reivindicació democràtica i participativa, que no té caràcter
oficial però que és transcendent. Una cinquantena de
persones hi treballem intensament organitzats en diferents
comissions i una vintena llarga d’entitats locals ja s’hi han
adherit. També el ple municipal va aprovar per majoria
una moció de suport a la iniciativa.

Podeu contactar amb Lliçà
d’Amunt Decideix! a:
• L’email llicamuntdecideix@
gmail.com
• El telèfon 679085754
• El blog http://llicamuntdecideix.
blogspot.com
Per ajudar al finançament de la
consulta, que no rep cap subvenció pública, es poden fer
aportacions al compte 2013
0222 210201217033 (Oficina
de Caixa Catalunya de Lliçà
d’Amunt)
Esperem la vostra participació!
Lliçà d’Amunt Decideix!

Calçotada solidària
Per als llibres escolars dels nens del Perú i per ajudar al nens d’Haití
L’ONG Lliçà Peruanitos,
conjuntament amb la Colla
dels carretons de Lliçà,
estem organitzant una calçotada popular per recollir
diners per als llibres escolars
(Canastas Escolares) dels
nens del Perú (en aquest país
la temporada escolar comença al març).

A part dels nostres nens també
ens sentim solidaris amb els
nens haitians, per això hem pensat dividir la recaptació d’aquest
acte al 50% per tal de donar un
cop de mà a Haití perquè es
recuperi del terratrèmol.
L’ONG a la que s’enviaran els
diners serà Aldeas Infantiles
S.O.S (Haití).

Gràcies per la vostra col·laboració.
Col·laboren l’Ajuntament
de Lliçà d’Amunt, el Grup
de gitanes de Lliçà d’Amunt
i el grup folklòric “Alma
Peruana”.

Lliçà Peruanitos i La Colla
dels Carretons de Lliçà

CALÇOTADA SOLIDÀRIA
Diumenge, 7 de març a les 14 h. al Recinte dels Galliners
Preu adults: 12 euros - Preu infants: 8 euros
Menú: Calçots amb salsa romesco, mongetes del ganxet amb botifarra, pa,vi i fruita.
Per als nens menú infantil
Venda d’entrades:
O.A.C .Ajuntament de Lliçà d’Amunt - Bar L’Aliança i entitats del poble - Els Galliners
Per correu electrònic: llicaperuanitos@hotmail.com
Tel. 619 90 24 44 Maria Puig

Telèfons útils
Àrea Bàsica de Salut Vall del Tenes
93 841 52 50
Biblioteca Municipal IES Lliçà
666 56 49 61
Casal de la Gent Gran
93 841 61 55
CEIP Miquel Martí i Pol
93 860 75 05
CEIP Països Catalans
93 841 56 05
CEIP Rosa Oriol i Anguera
93 843 57 25
CEIP Sant Baldiri
93 841 46 52
Centre Cívic Ca l’Artigues
93 860 73 50
Centre Cívic Palaudàries
93 864 60 10
Correus i Telègrafs
93 841 90 87
Deixalleria
93 841 58 71
Deixalleria de Palaudàries
93 863 99 51
Escola Bressol Municipal Nova
Espurna
93 841 53 31
Escola Bressol Municipal Palaudàries
93 864 59 54
Escola de Música La Vall del Tenes
902 10 89 03
Espai Jove El Galliner
93 860 70 01
Esplai
93 841 56 95
Farmàcia Galceran
93 841 55 87
Farmàcia Mas
93 841 47 78
Farmàcia Trullols
93 843 51 65
Farmàcia Valeta
93 841 61 05
IES Lliçà
93 841 66 25
Jutjat de Pau
93 860 72 16
Local Social Ca l’Artigues
93 860 70 64
Local Social Can Costa
93 841 55 63
Local Social Ca l’Esteper
93 841 67 10
Local Social Can Farell
93 843 52 56
Local Social Mas Bo i Can Lledó
93 841 76 29
Local Social Can Rovira Nou
93 864 56 54
Local Social de Can Salgot
93 841 77 70
Local Social Can Xicota
93 841 44 29
Oficina Mòbil d’Informació
al Consumidor
Últim dijous de cada mes davant
de l’Ajuntament
Organisme de Gestió Tributària
93 841 53 53
Parròquia
93 841 50 54
Pavelló Municipal d’Esports
93 860 70 25
Policia Local
93 860 70 80
Protecció Civil
93 841 65 41
Recollida de trastam a domicili
93 841 91 69
Registre Civil
93 860 72 14
Servei d’Informació sobre Drogues
649 63 01 34
Servei d’Ocupació de la Vall del Tenes
93 841 58 12

Web
www.llicamunt.cat
A través de la web municipal podeu
ampliar les informacions i aprofundir
en el contingut de les notícies. També s’hi pot consultar l’hemeroteca del
Butlletí i la informació sobre la reserva
de la publicitat.

AG ENDA MARÇ
Tertúlia literària

Espai Garum

L’ultima setmana de mes, “Temps per
a la poesia”.

Yolanda Crevoisier. Gravat.

Dimecres

Horari: de 18 a 20 h
Lloc: Local social de Can Farell
Més informació: Isabel (93 841 91 29)
Organitza: Associació de Veïns de Can
Farell

Espai Garum
Suiram Zemog. Instal·lació.

Fins al 13 de març

Lloc: carrer d’Anselm Clavé, 95
Més informació: 629 06 42 81; http://
garum.blogspot.com
Organitza: Màrius Gómez

Racó del conte:
“La maleta viatjera”
A càrrec de Maite Mompart i Olga
Casanovas.

Divendres 5 de març

Hora: 17 h
Lloc: Biblioteca de l’IES Lliçà
Organitza: Ajuntament

Calçotada

Dissabte 6 de març

Del 14 de març al 10 d’abril
Lloc: carrer d’Anselm Clavé, 95
Més informació: 629 06 42 81;
http://garum.blogspot.com
Organitza: Màrius Gómez

Espectacle infantil:
“La dansa del sol”
A càrrec de la companyia La Botzina.

Diumenge 14 de març

Hora: 12 h
Lloc: Ateneu l’Aliança
Organitza: Ateneu l’Aliança

Petiteca: “Retallem”

Dies 15, 16, 17, 18 i 19 de març
Hora: de 17.30 a 20 h
Lloc: Biblioteca de l’IES Lliçà
Organitza: Ajuntament

“Taller de Mones”
Per si vols aprendre a fer la millor mona
de Pasqua. Dirigit per Joan Bonet.

3a setmana de març
Horari: tardes
Lloc: Local de CiU (Anselm Clavé, 75)
Inscripcions: 687 50 52 99 o 609 61

Hora: 14 h
Lloc: Local social de Can Farell
Preu: socis, 11 euros; no socis, 13
euros; nens, 5 euros
Organitza: AV de Can Farell

34 31 (nombre mínim d’inscripcions)
Preu: 40 euros
Organitza: Alternativa Lliçà per a Tots

Gimcana: A casa, tots a una!

Dissabte 20 de març

Tota la família pot participar i demostrar que estem capacitats, homes i
dones, per fer qualsevol tasca.

Diumenge 7 de març

Hora: 9.30 h
Lloc: plaça Julià Martí i Pou (davant la
pujada a les urbanitzacions)
Inscripcions i informació: 670 21 31
44 (Ester)
Preu: 3 euros per persona (inclou
esmorzar). Sòcies i nens participants
gratuït.
Organitza: Associació Amunt Dones

“Descobreix una nova estrella”
Sortida per descobrir un dels restaurants
de casa nostra que ha aconseguit una
estrella Michelin.

Diumenge 7 de març

Més informació i preus: 609 61 34 31
o 687 50 52 99
Organitza: Alternativa Lliçà per a Tots

Sopar del Dia de la Dona
Amb música en viu.

Divendres 12 de març
Hora: 21.30 h
Lloc: Masia Roca Vell
Inscripcions: fins al 8 de març
Preu: sòcies, 20 euros; no socis/sòcies,
25 euros
Més informació: Ana (610 91 44 45)
Organitza: Associació Dones del Tenes

Sortida: “Terra de Calçots”
Preu: 60 euros (inclou excursió i dinar)
Més informació: 609 61 34 31 o 687
50 52 99
Organitza: Alternativa Lliçà per a Tots

Caminada 2 x 2
(excursió matinal)

Diumenge 21 de març
Més informació: 658 82 48 47
Organitza: Alternativa Lliçà per a Tots

Calçotada popular

Diumenge 21 de març
Hora: 13.30 h
Lloc: Local social de Mas Bo i Can Lledó
(camp de futbol)
Venta de tiquets: Bar Extremeño,
Restaurante Adela, Bar Romero i Local
social de Mas Bo i Can Lledó (diumenge matí)
Preu: 8 euros, socis; 12 euros, no socis; 3
euros, nens
Organitza: AV Mas Bo i Can Lledó

Ballada de la Roda
Hi participaran les colles de gitanes de
Montmeló, La Llagosta, Parets i Lliçà
d’Amunt.

Diumenge 21 de març

Hora: a partir de les 17 h
Lloc: Pavelló Municipal d’Esports
Organitza: agrupació Ball de Gitanes

Farmàcies

Ple ordinari

Dijous 25 de març
Hora: 19 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitza: Ajuntament

Sopar-tertúlia “L’Antàrtida”
Audiovisual sobre el continent gelat.

Divendres 26 de març

Hora: 21.30 h
Lloc: Restaurant “La Cruïlla”
Preu: 18 euros
Reserves: 687 50 52 99 o 609 61 34 31
Organitza: Alternativa Lliçà per a Tots

Viatge de Setmana Santa:
“Terres de Soria”

HORARIS DE GUÀRDIES

Dissabtes: de 16.30 a 20 h
Diumenges i festius: de 10 a 13 h
Per urgències fora d’horaris de
guàrdia, cal trucar a la Policia Local:
Lliçà d’Amunt: 93 860 70 80
Lliçà de Vall: 93 844 54 54

MARÇ
Farmàcia Esplugas: 6 i 7 de març
Farmàcia Galceran: 13 i 14 de març
Farmàcia Trullols: 20 i 21 de març
Farmàcia Portabella: 27 i 28 de març
Farmàcia Mas:
Tots els dissabtes: de 9 a 13.30 h
Tots els diumenges i festius: de 9 a 13.30 h

Del divendres 2 al dilluns 5 d’abril

ADRECES DE LES FARMÀCIES

Informació i reserves: 609 61 34 31
Organitza: Alternativa Lliçà per a Tots

LLIÇÀ D’AMUNT

Sortida al teatre

FARMÀCIA VALETA
c. d’Anselm Clavé, 72
93 841 61 05

S’anirà al teatre Goya a veure “Un Déu
salvatge”.

Divendres 9 d’abril

Preu: 35 euros (inclou entrada i autocar)
Reserves: 687 50 52 99. Data límit dia
19 de març
Organitza: Alternativa Lliçà per a Tots

Creuer de 8 dies

FARMÀCIA TRULLOLS
Ctra. de Caldes a Granollers, km 136
93 843 51 65
FARMÀCIA GALCERAN
c. de Folch i Torres, 96 baixos
93 841 55 87

Atenes (Grècia), Dubrovnik (Croàcia),
Venècia (Itàlia), Brindisi (Itàlia),
Katakolon-Olímpia (Grècia) i Atenes
-El Pireo (Grècia).

FARMÀCIA MAS
Ctra. de Palaudàries, s/n
93 841 47 78

Preu: 828 euros (trasllat, autocar, allotjament en cabina exterior, menjar i beure,
animacions i espectacles, instal·lacions
i taxes). No inclou les excursions,
l’expedició de documentació, les propines i l’assegurança).
Més informació i reserves: Rosa (637 05
80 98) o Local social de Can Costa (tardes)
Organitza: Associació de veïns de Can Costa

FARMÀCIA ESPLUGAS
Plaça de la Vila, 15
93 843 91 21

Dia de sortida: 3 de maig

Programació de cursos de
formació per al primer
semestre de 2010
Cursos subvencionats al 50 % per
la Mancomunitat de la Vall del
Tenes. Gestió de Magatzem, Habilitats Personals per a la gestió
interpersonal, Ofimàtica bàsica,
Comptabilitat bàsica, Gestió
Manteniment Industrial, Auxiliar
Cambrer, Atenció al Client, Auxiliar Cuina, Autocad, Mecànica
Industrial i Atenció al Client Tècniques de Venda.
Més informació: www.llicamunt.cat
Organitza: Èxit (Empresa, Xarxa,
Integració i Treball) de la Mancomunitat de la Vall del Tenes

Vacances d’agost

Del 9 al 15 “Xacobeo”
Del 19 al 29 “Polònia”

LLIÇÀ DE VALL

FARMÀCIA PORTABELLA
Avinguda de Catalunya, 39
93 843 93 01

Crèdits
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Organitza: Alternativa Lliçà per a Tots

Nota
A l’Agenda es publiquen les activitats que organitza
l’Ajuntament, però també està oberta a les activitats
que organitzen les entitats registrades en el Registre
Municipal d’Entitats que, durant la primera setmana
de mes, poden enviar la informació sobre les activitats que organitzin el mes següent a l’adreça electrònica butlleti@llicamunt.cat.

Aquest butlletí municipal s’edita mensualment i es fa arribar, mitjançant una bustiada, a totes les llars del municipi. Si no el rebeu correctament, comuniqueu-nos el vostre
nom, adreça i telèfon a través de l’adreça de correu electrònic butlleti@llicamunt.cat, personalment, per fax (93
841 52 25) o per correu ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73
– 08186 Lliçà d’Amunt) a la regidoria de Comunicació de
l’Ajuntament, per tal de solucionar el problema.

Tinguem cura del Medi Ambient. Quan aquesta revista ja no li sigui útil, llenci-la al contenidor blau.

